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SUNUÞ
Bu kitap, Hizmet Ticareti Genel Anlaþmasý (GATS) ile ilgili olarak deðiþik tarihlerde

düzenlenen iki panelin kayýtlarý üzerinde katýlýmcýlarýn yaptýðý düzenlemelerden oluþ-
maktadýr. 

Konuyu ele alan panellerden ilki TMMOB Mühendislik Mimarlýk Haftasý Etkinlikleri
çerçevesinde 19 Ekim 2001 tarihinde Ankara'da düzenlenmiþti. Ýkinci panel ise 11
Temmuz 2002 tarihinde TMMOB Ankara Ýl Koordinasyon Kurulumuz tarafýndan sevgili
Baþkanýmýz Teoman ÖZTÜRK'ün aramýzdan ayrýlmasýnýn 7. yýlý anma etkinlikleri
çerçevesinde gerçekleþmiþtir. 

Panellerde görüþlerini bizlerle paylaþan katýlýmcýlara bir kere daha teþekkür ederiz.

TMMOB'nin GATS ile ilgili çalýþmalarý sürmektedir. Bu çerçevede konu ile ilgili bel-
gelerin bir araya getirilmesi ve kamu oyuyla paylaþýlmasý amacýyla geçtiðimiz günlerde
açtýðýmýz "http://www.gatsnedir.org" adlý bilgilendirme iletiþim web sitesini bu
yayýnýmýz aracýlýðýyla da duyuruyor ve sitenin GATS konusunda yapýlan tüm çalýþmalara
ve katkýlara açýk olduðunu belirtiyoruz.

TMMOB 37. Dönem Yönetim Kurulu
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KISACA GATS

30 Ekim 1947 tarihinde imzalanan ve 10 Ocak 1948 de yürürlüðe giren "Gümrük
Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaþmasý" (GATT - General Agreement on Trade and Tariffs),
Uluslararasý Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasý (DB) ile birlikte, dünya para sistemini
tanýmlayan Bretton Woods anlaþmasýnda öngörülen kurumlarýn üçüncüsünü oluþtur-
muþtur. 

GATT, uluslararasý ticaretin iþleyiþinde uygulanacak ilke ve kurallar ile anlaþmazlýk-
larýn çözüm mekanizmalarýnýn hukuki temellerini oluþturmuþtur. GATT çerçevesinde
belirli aralýklarla pek çok müzakere turu gerçekleþtirilmiþ, bu anlaþma Uruguay Turu ile
uluslararasý bir örgüt olan Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ - World Trade Organization
WTO) dönüþmüþtür.

GATT çerçevesinde, 1986'da Uruguay'da baþlayan 8. Çok Taraflý Ticaret
Görüþmelerinde (Uruguay Turu - Uruguay Round), mallardan sonra hizmetlerin de
serbestleþtirilmesi müzakerelerine geçilmiþ, bu çalýþmalar 1993 yýlý Aralýk ayýnda
tamamlanmýþtýr. 125 ülke sözkonusu müzakerelere katýlmýþ ve Ülke Taahhüt ve
Muafiyet Listeleri oluþturulmuþtur. Uruguay Turunda alýnan kararlar üye ülkelerin
hükümetleri tarafýndan 12-15 Nisan 1994 tarihleri arasýnda Fas'ýn Marakeþ kentinde
imzalanmýþ ve Hizmet Ticareti Genel Anlaþmasý (GATS) 1 Ocak 1995 tarihinde yürürlüðe
girmiþtir. 

Bu anlaþma uluslararasý hizmet ticaretine iliþkin temel kavram, kural ve ilkeleri
ortaya koyan ilk çok taraflý anlaþmadýr. Özellikle hizmetler sektöründe anýlan anlaþma
kapsamýnda ülkeler, yabancý hizmet sunucularýna uyguladýklarý kýsýtlamalarý kapsayan
Taahhüt ve Muafiyet Listelerini oluþturmuþ ve anýlan listeler, GATS'ýn eki olarak kabul
edilmiþtir.

DTÖ kapsamýnda, bugüne deðin imzalanmýþ bulunan sayýsýz çok taraflý ticaret ve
yatýrým anlaþmasý bulunmaktadýr. Her ne kadar anlaþmanýn hiçbir baðlayýcýlýðý bulun-
mayan önsözünde, dünyadaki yaþam standardýnýn yükseltilmesi, çevre standardlarýnýn
korunup geliþtirilmesi, dünya ölçeðinde adil gelir daðýlýmýnýn saðlanmasý, vb. gibi
"yüce" ilkeler yer alsa da, baðlayýcý hükümlere bakýldýðýnda bu ilkelerin hayata geçir-
ilmesinin ne derece olanaksýz olduðu hemen göze çarpmaktadýr. Çünkü hükümlerde-
ki yegane ortak temel; bütünleþtirilmiþ, uygulanabilir ve kalýcý bir çok taraflý ticaret sis-
temi geliþtirmek ve bu ilkeleri korumak; sermayenin karþýlýklý çýkar esasýna dayalý bir
þekilde, dünya ticaretinde ve yatýrýmlarda karþýlaþtýðý engelleri ortadan kaldýrmaktýr. 

Özetle, 1945'lerde uluslararasý ticaretin çerçevesi çizilerek, Genel Ticaret Anlaþmasý
(GATT) oluþturulmuþ, uzun süren çalýþmalar sonrasýnda 1986 yýlýna gelindiðinde, GATT
içerisinde sürekli mal ticareti ön plana çýkmýþ, mal ticaretinde "uluslararasý kurallar ne
olmalý?" sorusuna yanýtlar aranmýþ ve 1986 yýlýnda da Uruguay Turu müzakere kapsamý
içerisine hizmetler konusunun da dahil edilmesi ihtiyacý duyulmuþtur. Çünkü Uruguay
Turu sýrasýnda, 2002 yýlý rakamlarýyla, 3.5 trilyon ABD Dolarlýk "hizmet ticareti"nin önemi
fark edilmiþtir. Dolayýsiyla, hizmet ticareti uluslararasý ticaretin önde gelen ülkeleri
tarafýndan düzenlenmesi gerekli bir konu olarak tespit edilmiþtir.
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Daha önce geliþmiþ ülkeler tarafýndan OECD bünyesinde yaratýlmak istenen Çok
Taraflý Yatýrýmlar Anlaþmasý (MAI) tartýþmalarý sýrasýnda baþta ABD tarafýndan öne
sürülen birçok tezin, özellikle bazý Avrupa ülkeleri tarafýndan kabul edilemez bulun-
masý nedeni ile baþarýlamayan serbestleþtirme çabalarý, þimdi kapsamý daha da
geniþletilerek GATS içinde çözümlenmek istenmektedir.

1986 yýlýnda baþlayan bu çalýþmalar, 1995 yýlýna kadar sürmüþ ve Türkiye'de bu
dönemde Hizmet Ticareti Genel Anlaþmasý'nýn (GATS) gerek "yazým grubu", gerekse
"müzakere grubu"nda aktif olarak yer almýþtýr. Türkiye'nin de kurucu üye olarak imza
attýðý ve 1 Ocak 1995 tarihinde yürürlüðe giren Nihai Senet ile ülke Taahhüt ve Muafiyet
listeleri, 25 Þubat 1995 tarihinde TBMM'de onaylanmýþ ve 26 Mart 1995 tarihi itibarýyle,
Türkiye'nin DTÖ'ne üyeliði resmi hale getirilmiþtir. Böylece, GATS da bir "iç hukuk"
düzenlemesi  haline gelmiþtir. 

Anlaþmaya göre, üye ülkeler hizmetlerin serbest dolaþýmý konusunda yaptýklarý fark-
lý muameleleri ve çekincelerini on yýl içerisinde kaldýrmak zorundadýrlar. On yýl, 2005
yýlýnda dolacaktýr. 2000 yýlýnda baþlayan yeniden görüþme (müzakere) sürecinde birçok
ülke hizmet serbestisi konusunda çekincelerini belirtmeye baþlamýþtýr. Taahhüt
Listeleri'nde, yabancý gerçek ve tüzel kiþilerin, tanýmlanan hizmet sektörlerinde ve
hizmet sunum þekillerinde hangi kýsýtlamalar dahilinde çalýþabileceði tanýmlanmýþtýr.
Muafiyet listelerinde ise, ikili anlaþmalardan doðan baþka ülkeleri kayýrýcý hüküm ve
kýsýtlamalar yer almaktadýr. 2005 yýlýnda tüm ülkeler, Muafiyet Listeleri ile varsa Taahhüt
Listesi'nde beyan edilenlerin dýþýndaki kýsýtlarýný kaldýrmak durumundadýr. 

GATS çerçevesinde taahhüt listelerine alýnan sektörlerde pazara giriþe iliþkin ulusal
mevzuatlarýn ve / veya bazý þartlarýn olup olmadýðýna bakýlmýþ veya bunlarýn varlýðýna
raðmen sektör yabancýlarýn pazara giriþine açýlmak istenmiyorsa, "kapalý" olarak deðer-
lendirilmiþtir.

GATS'a taraf ülkelerin Uruguay turu çerçevesinde yaptýklarý ikili ve çok taraflý müza-
kereler sonunda sunduklarý hizmet ticareti taahhüt listeleri ile muafiyet listeleri,
Anlaþmanýn ayrýlmaz parçalarýný oluþturmaktadýr. Taahhüt Listeleri'nde yer alan açýkla-
malar, ülkelerde söz konusu alanlardaki mevcut durumun (mevzuatlarýn) gelecekte
daha kýsýtlayýcý unsurlar içermeyeceðinin tüm üyelere listeler yolu ile deklare edilme-
sidir.

Ülke kýsýtlarýnýn tanýmlanmasý sýrasýnda, ulusal politikalarýmýza aykýrý olmasý, ulusal
güvenlik, kamu saðlýðý ve kamu düzeninin bozulmasý tehlikesinin kanýtlanmasý duru-
munda, yabancý tüzel ya da gerçek kiþinin "Pazara Giriþ Koþullarý"nýn kýsýtlanmasý
konusu  hükme baðlanmýþtýr.

Vurgulanmasý gereken bir diðer hüküm ise, evsahibi ülkenin anlaþmaya taraf diðer
ülkelerin hizmet sunucularý ile, kendi hizmet sunucularý arasýnda bir ayrým yapmamasý
ve eþit muamele göstermesidir.

Hizmet Ticareti Genel Anlaþmasý (GATS), esasen hizmet ticaretinin uzun vadede
serbestleþmesini öngörmekle birlikte, kýsa vadede, hizmetler alanýnda ülkelerin
durumlarýný belirlemeyi de amaçlamaktadýr. Bu sayede, taraf ülkelerin hizmet
ticaretinde mevcut durumdan daha kýsýtlayýcý önlemlere yönelmesi engellenebilmekte-
dir. Ancak halihazýrda, DTÖ üyesi ülkelerin GATS çerçevesinde hizmet ticaretine yöne-
lik taahhüt listeleri farklýlýklar göstermektedir.



Tüm görüþmeler, Birleþmiþ Milletler (BM)'in "Provisional Central Product
Classification No:77" ile Dünya Ticaret Örgütü'nün 120 numaralý Sektörel Sýnýflandýrma
Listesi'nde yer alan tanýmlar bazýnda yapýlmaktadýr. 120 no.lu belge dahilinde taným-
lanan sektörler, hizmet ve ticarete konu olan hizmetlerin tamamýný içermektedir.
Dolayýsýyla, devletin verdiði hizmetler, eðer ticarete konuysa ve ekonomik kazanç
saðlayan bir eylem içeriyorsa, bu hizmetler de anlaþmanýn kapsamý içerisine girmekte-
dir.

GATS süreci, ülkemizin ve mühendis-mimarlarýn aleyhine iþlemektedir. Hem pazara
giriþ, hem de milli muamele  açýsýndan, ülkemiz Taahhüt Listesi'nde bir kýsýtlama bulun-
mamaktadýr. Bu konuyla ilgili olarak TMMOB'nin yapmýþ olduðu çeþitli giriþimlere rað-
men, Hazine Müsteþarlýðý GATS ile ilgili taahhütlerini bildirmiþ ve o taahhütlerde Türk
Mühendis ve Mimar Odalarý Birliðinin bütün görüþleri bir tarafa býrakýlarak, mühendis-
lik-mimarlýk alanlarýnda hiçbir çekince konulmamýþtýr. Bu haliyle, yabancýlarýn Odalara
geçici üyeliði koþulu dýþýnda bir engel kalmamýþtýr. 

TMMOB GATS Çalýþma Grubu 
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KAYA GÜVENÇ (Oturum Baþkaný) Arkadaþlar, hoþ geldiniz. 

Mühendislik ve Mimarlýk Haftasý Etkinliklerinin ikincisinde, �Hizmetlerin Serbest
Dolaþýmýnýn Mühendislik ve Mimarlýk Alanlarýna Etkileri� konusunu burada sizlerle bir-
likte irdelemeye çalýþacaðýz. 

Ýsmen konuklarýmýzý tanýyorsunuz; Doç. Dr. Birgül Ayman Güler, Þirin Gülcen EREN
ve Dursun Yýldýz. Yarýn yapacaðýmýz ve �IMF Tarafýndan Dayatýlan Yasalar� adýný
verdiðimiz bir günlük sempozyumla bu haftayý, Ankara�daki 2001 yýlý etkinliklerimizi
sonlandýrmýþ olacaðýz. 

Biliyorsunuz, hizmetlerin serbest dolaþýmý konusu uzun zamandan beri tartýþýlýyor.
Çalýþmalar birkaç kanaldan yürüyor. Bu toplantýnýn amacý, esas itibariyle bir tanýtým. Bu
arada odalarýmýzýn bu konuda çalýþmalarý var ve Genel-Ýþ�le Çevre Mühendisleri
Odasý�nýn da ortaklaþa bir etkinliði var. TMMOB Yönetim Kurulu olarak, hizmetlerin
serbest dolaþýmý konusunda daha geniþ katýlýmlý ve daha forum türü bir etkinliði de
gündemimize aldýk. Tarihini henüz belirlemedik; ama bu çalýþmayý da yapmak isti-
yoruz. Bu toplantýda öncelikle konuyu biraz tanýtalým istedik; burada dile getirilen
görüþleri yayýn haline dönüþtürüp, hem web sayfamýzda, hem de yayýn organlarýmýzda
yayýnlayarak daha geniþ bir kitleye aktarmaya çalýþacaðýz.

Panele katýlan arkadaþlar, kendi aralarýnda yaptýklarý görüþme sonucunda bir konuþ-
ma sýrasý belirlediler. Önce Þirin Gülcen EREN arkadaþýmýz baþlayacak. Süre konusunda
herhangi bir sýnýrlama getirmedik; yani 20-25 dakika, ne kadar zaman gerekiyorsa.
Daha sonra sizlerin görüþlerini alacaðýz ve son bir turla da arkadaþlarýmýz eksik býrak-
týklarý noktalarý aktaracaklar ya da sizin sorularýnýza yanýt verecekler.

Ben, tanýþtýrma yapmýyorum, arkadaþlarýmýzýn özgeçmiþlerini okumuyorum, herkes
kendisini tanýtacak.

Buyurun.  

ÞÝRÝN GÜLCEN EREN - Teþekkür ederim Sayýn Baþkan.

Konuþmama baþlamadan önce katýlýmcýlara �Hoþ geldiniz� diyorum. Bayýndýrlýk ve
Ýskan Bakanlýðý, Teknik Araþtýrma ve Uygulama Genel Müdürlüðü, Yatýrým Projeleri ve
Dýþ Ýliþkiler Dairesi Baþkanlýðý�nda çalýþmakta ve ODTÜ Þehir ve Bölge Planlama
Bölümü�nde doktora yapmaktayým. 

Görev yaptýðým birim; mimarlýk, mühendislik, müteahhitlik ve müþavirlik, kýsaca
bayýndýrlýk hizmetleri ile ilgili uluslararasý kabul, ziyaret, müzakere iþ ve iþlemlerini yap-
makta ve 6235 sayýlý TMMOB Yasasý�nýn ilgili maddeleri uyarýnca, tanýmladýðým sektör-
lerde yabancý mimar ve mühendislere çalýþma izni vermektedir. Daire Baþkanlýðýmýz,
AB mevzuat uyum çalýþmalarýnýn koordinasyonunu da  yapmaktadýr.

Konuþmamda sýrasýyla, sizlere, hepinizin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve Hizmet
Ticareti Genel Anlaþmasý (GATS)�ný bildiðiniz kabulüyle; sözkonusu Anlaþma ve ilgili
müzakereler ile ülke mevcut durumunun tespit çalýþmalarýna iliþkin bilgi aktarýmý
yapacaðým.

Hizmetlerin Serbest Dolaþýmýnýn Mühendislik ve Mimarlýk Alanlarýna Etkileri
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Hizmetlerin kalitesini yükseltmek, daha doðrusu özellikle altyapý hizmetleriyle ilgili
hizmetlere ulaþmak, bunlarla ilgili hizmetlerin kalitesini arttýrmak ve daha çok milliyetçilik ve
korumacýlýktan uzak, ama ekonomik iþbirliðine ve uluslararasý hukuka dayalý bir sistem içinde
ayný dili konuþmak için GATS�ýn  yaratýldýðý savunulmaktadýr.

GATS, esasen, hizmet ticaretinin uzun vadede serbestleþmesini öngörmekle birlikte, kýsa
vadede, hizmetler alanýnda ülkelerin durumlarýný belirlemeyi amaçlamaktadýr. Bu sayede,
taraf ülkelerin, hizmet ticaretinde mevcut durumdan daha fazla kýsýtlayýcý önlemlere yönelme-
si önlenebilecektir. 

GATS ile hizmetlerin serbestleþmesi önemlidir, çünkü anlaþmaya taraf ülkeler;

Anlaþma ile, yetersiz ve pahalý hizmet altyapýsýnýn yükünden kurtulabilecektir. 

Kendileri için gerekli olan hizmetleri diðer temel ürünler gibi ithal edebileceklerdir.

Diðer ekonomik faaliyetlere etkileri görülebilen, insanlarýn talep ve sosyal
ihtiyaçlarýný karþýlamaya yönelik bu hizmetlere ulaþabileceklerdir. 

Irklarýnýn ekonomik geliþmesini ve yoksulluðun giderilmesini saðlayabileceklerdir. 

Ekonomik ulusalcýlýk ve korumacýlýk yerine, uluslararasý hukuku temel alan
ekonomik iþbirliðini uygulayabileceklerdir.

GATS ile birlikte, uluslararasý anlaþmazlýklarý çözebilmek için gerekli olan yasal
temeli ve taným birliðini kullanabileceklerdir.

Yabancýlarýn, sektöre giriþ ve çalýþma koþullarýný belirlemiþ olacaklardýr.

GATS taraftarlarýna göre, hizmet serbestleþtirmesinin altý yararý olduðu vurgulan-
maktadýr

4Ekonomik performans,
4Kalkýnma,
4Tüketicinin korunmasý,
4Hýzlý keþifler,
4Artan þeffaflýk ve öngörü ve 
4Teknoloji transferi.

GATS�a taraf ülkeler, Uruguay turu çerçevesinde yaptýklarý ikili ve çok taraflý müza-
kereler sonunda 1995 yýlýnda, yabancý hizmet sunucularýna uyguladýklarý kýsýtlamalarý
kapsayan Taahhüt ve Derogasyon  Listelerini oluþturmuþtur. Anýlan listeler, GATS'ýn eki
olarak kabul edilmiþ ve anlaþmanýn ayrýlmaz parçalarýný oluþturmuþtur. DTÖ üyesi
ülkelerin GATS çerçevesinde hizmet ticaretine yönelik taahhüt ve derogasyon listeleri
farklýlýklar göstermektedir.

Taahhüt Listeleri�nde yer alan  açýklamalar, ülkelerde söz konusu alanlardaki mevcut
durumun (mevzuatýn) gelecekte daha kýsýtlayýcý unsurlar içermeyeceðinin tüm üyelere
listeler yolu ile deklare edilmesidir. Taahhüt Listeleri ayrýca, yabancý gerçek ve tüzel kiþi-
lerin, tanýmlanan hizmet sektörleri ve hizmet sunum þekillerinde hangi kýsýtlamalar
dahilinde çalýþabileceðini tanýmlamaktadýr. 

Hizmetlerin Serbest Dolaþýmýnýn Mühendislik ve Mimarlýk Alanlarýna Etkileri
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Derogasyon listelerinde ise, ikili anlaþmalardan doðan baþka ülkeleri kayýrýcý hüküm
ve kýsýtlar yer almaktadýr. 2005 yýlýnda tüm ülkeler, Derogasyon Listeleri ile, varsa,
Taahhüt Listesi�nde beyan edilen kýsýtlarýn dýþýnda var olan kýsýtlarýný kaldýrmak duru-
mundadýr. (Ayrýcalýklý durumun devamý, ancak 1995-2005 yýllarý arasý mümkündür).
Ülkelerin Derogasyon Listelerinin yoðunluðu, o ülkedeki hizmet ticaretinin ne ölçüde
tercihli bir sisteme sahip olduðunu ortaya koymaktadýr.

Ülkemizin, GATS kapsamýnda, DTÖ'ne sunduðu Taahhüt ve Derogasyon Listeleri, 25
Þubat 1995 tarihli (mükerrer) Resmi Gazete'de yayýnlanmýþtýr. Bu çerçevede, GATS bir
�iç hukuk� düzenlemesi  haline gelmiþtir. 

GATS�ýn 1995 yýlýnda imzalanmasýný müteakip baþlayan II. Tur hizmet müzakereleri;
bir dizi sektör özelinde olmuþ ve muhasebecilik sektöründe tespit edilen hususlarýn
tüm hizmet sektörlerine yayýlmasýna iliþkin öngörü ile, 1995 yýlýnda taahhüt üstlenilen
sektörler ile üstlenilmeyen sektörlerde daha fazla liberalizasyon amacýyla baþlatýlmýþtýr. 

Tüm müzakere görüþmeleri, Birleþmiþ Milletler (BM)�in �Provisional Central Product
Classification No:77� ile, DTÖ�nün MTN.GN/W/120 numaralý �Sektörel Sýnýflandýrma
Listesi�nde yer alan tanýmlar bazýnda yapýlmaktadýr. 120 no.lu belge dahilinde taným-
lanan sektörler, hizmet ve ticarete konu olan hizmetlerin tamamýný içermektedir.
Devletin verdiði bir hizmet, eðer ticarete konu ise, devlete ekonomik kazanç saðlayan
bir eylem içeriyorsa, bu hizmet de anlaþmanýn kapsamý içerisine girmektedir.

GATS Konsey ve Komite müzakereleri, sürekli bir yapýda olup, turlar dahilinde ileriki
tarihlerde de devam edeceði açýktýr. Müzakere gruplarý, görüþmelerini farklý bir yapýda
ve deðiþik takvimlerde sürdürmektedir. Tüm müzakerelerde amaç, ülkelerin sektörlere
giriþ koþullarýnýn kriter ve kýsýtlarýný tanýmladýktan sonra, uluslararasý piyasada
bulunulan noktadan geri adým atmamalarýnýn teminidir.Müzakerelerin bu turda sonuç-
landýrýlmasý zorunlu deðildir; ancak pek çok durumda görüþ bildirilmemesi, önerilerin,
Türkiye tarafýndan kabul edilmesi anlamýna gelmektedir. 

GATS müzakereleri kapsamýnda, 2001 yýlý Þubat ayý içerisinde, Türkiye�nin Taahhüt
Listesi�nde bildirdiði kýsýtlar ile, diðer mesleki hizmetler sektörlerinde taahhüt üstlen-
mesi ile ilgili olarak, Hazine Müsteþarlýðý bünyesinde çalýþmalara baþlanmýþtýr.
Uluslararasý hizmet ticaretindeki serbestleþme (liberalizasyon) ve þeffaflýk seviyesinin
arttýrýlmasýný amaçlayan bu yeni çok taraflý müzakere turu çerçevesinde, çeþitli ülkeler
tarafýndan konu ile ilgili olarak sunulan öneriler hakkýnda, 01 Mart 2001 tarihinde,
Hazine Müsteþarlýðý'nda ilk toplantý düzenlenmiþtir.

Söz konusu toplantýda alýnan karar uyarýnca, özel sektör temsilcilerinin de katýldýðý,
sektör bazýnda daha dar kapsamlý ön deðerlendirme toplantýlarý yapýlmýþtýr. Bu toplan-
týlarda, bir süre sonra, konularýn çok teknik olmasý nedeniyle, bazý sektörlerin sektör
temsilcilerinin alt koordinasyonunda müzakere görüþmelerinin yapýlmasý gerekliliði
belirmiþtir. Alt koordinasyonu yapýlan sektörlere iliþkin belirli aralýklarla Hazine
Müsteþarlýðý�nda durum deðerlendirme toplantýlarý yapýlmaktadýr.

Deðerlendirme toplantýlarýnda oluþan ihtiyaca binaen, mimarlýk, mühendislik,
müteahhitlik ve müþavirlik hizmet sektörlerinde gerekli koordinasyonu saðlama, sektör
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görüþü oluþturma ve ulusal düzenlemeler çalýþma grubu çalýþmalarý yapma görevi,
anýlan Müsteþarlýk tarafýndan, 24.05.2001 tarihinde, Bakanlýðýmýza verilmiþtir. Bir baþka
deyiþle, söz konusu hizmet sektörlerinde;

4Sektör tanýmlarýnda yapýlacak yeni düzenlemeler ve/veya farklý tanýmlarýn belir-
lenmesi, 

41995 Taahhüt Listesi�nde kapalý olan bazý sektörlerin açýlýp açýlmamasý yönünde-
ki görüþün oluþturulmasý, 

4Ulusal Düzenlemeler Çalýþma Grubu, çalýþmalarýn gereðinin yapýlmasý ve
4Taahhüt Listesi�nde belirtilen ve sorumlu olunan sektörlerde yer alan kýsýtla-

malarýn tanýmlanmasý ve detaylandýrýlmasýnýn saðlanmasý, 
konularýndaki çalýþmalarýný, Bakanlýðýmýz, sektör temsilcilerinin desteðinde

sürdürmektedir.  

Bakanlýðýmýz, görev, yetki ve sorumluluk alanýnda bulunan konular dahilinde; bu
hizmet müzakere turunda; 

4Mimarlýk Hizmetleri (8671) (Açýk),
4Mühendislik Hizmetleri (8672) (Açýk),
4Bilgisayar ve Ýlgili Hizmetler (841, 842 ve 843),
4Müteahhitlik ve Ýlgili Mühendislik Hizmetleri (511 (Kapalý), 512 (Açýk), 513

(Açýk), 514 (Açýk), 515 (Kapalý), 516 (Açýk), 517 (Açýk), 518 (Kapalý)) 
gibi taahhüt üstlenilmiþ olan hizmet sektörleri yaný sýra, çevre ve enerji hizmetleri

dahilinde tanýmlanan ülke önerilerinde yer alan ve doðrudan Bakanlýðýmýzý
ilgilendiren;

4Entegre Mühendislik Hizmetleri (8673) (Kapalý), 
4Kentsel Planlama ve Peyzaj Mimarlýðý Hizmetleri (8674) (Kapalý), 
4Ýlgili Bilimsel ve Teknik Danýþmanlýk Hizmetleri (8675) (Kapalý) 

Ýle, süreç dahilinde belirlenen mühendislik ve mimarlýk meslek alanlarýnda kalan
diðer hizmet sektörlerinden sorumludur. 

Çevre Bakanlýðý�nýn alt koordinasyonunda görüþülen Çevre hizmetlerinde;
Kanalizasyon Hizmetleri (9401) (Açýk), Katý Atýk Bertarafý Hizmetleri (9402) (Açýk),
Saðlýkla Ýlgili ve Benzeri Hizmetler (9403) (Açýk), Egzoz Gazlarýnýn Temizlenmesi
Hizmetleri (CPC 9404) (Kapalý), Gürültü Önleme Hizmetleri (CPC 9405) (Kapalý), Doða
ve Peyzaj Koruma Hizmetleri (CPC 9406) (Kapalý) ve Diðer Çevre Koruma Hizmetleri
(9409) (Kapalý)�nde çeþitli hizmet tanýmlan deðiþikliði ve serbesti tekliflerine iliþkin,
Bakanlýðýmýz görüþ vermektedir. 

Yukarýda belirtilen ve Bakanlýðýmýzca görüþ oluþturulan tüm hizmet sektörleri, Türk
Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði (TMMOB)�ni doðrudan ilgilendirmektedir.

DÜNYA TÝCARET ÖRGÜTÜ MÜZAKERELERÝ 

Genel Müzakereler

DTÖ Ülke Daimi Temsilcisi ile Hazine Müsteþarlýðý�nýn katýlým saðladýðý, 144 üye ülke
arasýnda, 3 ana baþlýkta (�Acil Koruma Önlemleri�, �Teþvikler�,  �Kamu Ýhaleleri�)
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sürdürülen �routes (yollar)� görüþmeleri yapýlmaktadýr. Belirtilen bu konular dahilinde,
�Acil koruma önlemleri� görüþmeleri, önceliklidir. Ülke sektörlerinin zarar görmesi
sonucu oluþan kayýplarýn giderilmesi amacýyla, az geliþmiþ ve Orta Asya merkezli ülke-
ler tarafýndan talep edilen görüþmelerde; zarar gördüðü belirlenen sektörün daha
önceden bildirilerek, �bir defaya mahsus� ve �belirli bir süre için kapatma� benzeri
karar ve önlemler ile acil olark korunmasý amaçlanmaktadýr. Müzakere görüþmeleri
henüz devam etmektedir. Eðer bu ilkeler kabul edilir ve örneðin mimarlýk sektöründe
ciddi zarar görüldüðü tespit edilir ise, talep edilmesi durumunda, sektör geçici olarak
bir defaya mahsus olmak üzere, kapatýlarak gerekli koruma saðlanabilecektir.

Taahhütler Komitesi (Committee on Specific Commitments)

Taahhütler Komitesi, ülke tekliflerinde yer alan ve BM �Provisional Central Product
Classification No:77� belgesinde tanýmlanan sektör tanýmlarýnýn müzakere edildiði ilk
aþamadýr. Ülkeler, tekliflerine bu tanýmlarý koymakta ve müzakereye açmaktadýr. Anýlan
Komitede alýnan pek çok karar baðlayýcý olmakta ve gerekli ülke müdahalesi yapýla-
madýðý için, daha sonradan ülke þartlarýna uymayan bir hükmün deðiþmesi mümkün
olmamaktadýr. Bu çerçevede, anýlan Komite çalýþmalarýna katýlým önem arz etmektedir.

Ulusal Düzenlemeler (Mevzuatlar) Komitesi

(Committee on Domestic Regulations)

Ulusal düzenlemeler müzakereleri ile DTÖ sekreteryasý, üye ülke mesleki hizmet
üreticilerinin diðer bir üye ülkede mesleklerini icra ederken karþýlaþacaklarý nitelik
kriterlerinin gerekliliði, teknik standartlar ve ruhsat verme koþullarý ile prosedürlerinin;
ticareti gerektirdiðinden daha fazla kýsýtlayýcý olmamasý, þeffaf olmasý ve eþit muamele
yapýlmasý temelinde, disiplin oluþturmayý amaçlamaktadýr. Her �kýsýtlama� için, bu kýsýt-
lamanýn  gerçekten ülke için gerekliliði, tüm hizmet sunucularý için þeffaflýðýnýn olmasý,
meþru amaçlarýn ne olduðu ve eþitlik içermesine iliþkin yapýlan düzenlemelerin müza-
kereler dahilinde neler olduðunun belirlenmesi ve teste tâbi tutulabilmesi gerekmek-
tedir.

1995 yýlýnda üye ülkelerin Taahhüt ve Derogasyon Listeleri�ni GATS Sekreteryasý�na
bildirmelerinden sonra, önce muhasebecilik alanýnda görev yapmak üzere, DTÖ GATS
Sekreteryasý bünyesinde bir �Mesleki Hizmetler Çalýþma Grubu� kurulmuþtur. VI.
Maddede belirtilen bu "uygun organ"ýn, muhasebecilik alanýnda, birinci tur müzakere-
ler kapsamýnda yaptýðý çalýþmayý tamamladýktan sonra görevi sona ermiþtir. 

Uluslararasý düzenlemelere iliþkin müzakerelerde, mesleki hizmetler konusunda,
öncelikli meslek grubu olarak ele alýnan �muhasebecilik sektörü�ne iliþkin olarak; 

4Sektörde çok taraflý disiplinlerin geliþtirilmesi,
4Sektörde uluslararasý muhasebe standartlarýnýn kullanýlmasý, 
4Meslek mensuplarýnýn sahip olmasý gereken yeterliliðe iliþkin þartlarýn oluþturul-

masý ve
4Meslek mensuplarýnýn mesleki yeterliliklerinin karþýlýklý tanýnmasý,konularýnda

yapýlan çalýþmalar tamamlanmýþtýr. 
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Mesleki Hizmetler Çalýþma Grubu�nun muhasebecilik alanýnda oluþturduðu ve
sözkonusu belge ile tanýmladýðý disiplinleri, tüm mesleki hizmetlere yaymak amacýyla,
1999 yýlýnda, Ulusal Düzenlemeler Komitesi kurulmuþtur. Mesleki Hizmetler Çalýþma
Grubu'nun hazýrladýðý muhasebecilik disiplinlerini kapsayan ve bu disiplinlerin tüm
hizmet sektörlerine yayýlmasý ile ilgili S/C/W/96 rumuzlu belge yayýmlanmýþtýr. Ulusal
Düzenlemeler Çalýþma Grubu, Komiteye müzakere sonuçlarýný iletmektedir. 

Ulusal Düzenlemeler Çalýþma Grubu, listelerde yer alan sektör kýsýtlarýnýn,
S/C/W/96, S/L/64 ve S/C/75 rumuzlu belgeler kapsamýnda tanýmlanmasý ve detay-
landýrýlmasý ve GATS VI:4 açýsýndan savunulmasýna iliþkin müzakereler yapýlmaktadýr.
GATS�ýn VI. Madde 4. paragrafýnda belirtilen kriterler: 

a.Gereklilik Testi (Necessity Test) 

b.Þeffaflýk (Transparency)

c.Eþitlik (Eguivalence)

d.Uluslararasý Standartlar (International Standarts) dýr.

Belirlenen bu dört bölümde yer alan ölçütlerde, üye ülkelerden çalýþmalarýný yasal
açýdan tamamlayan ülkelerin, bu hususu, ülke taahhütleri þeklinde, GATS�ýn eki olarak
iletmeleri önerisi Sekreterya�ya sunulmuþtur. Bu yöntemle, ülke düzenlemelerinin
yapýlmasý sýrasýnda diðer ülke düzenlemelerinin neler olduðu ve vatandaþlarýmýzýn,
hangi þartlarla o ülkelerde çalýþabileceði, resmi olarak da açýklanmýþ olacaktýr.

Söz konusu kýsýtlarýn S/C/W/96 rumuzlu belge kapsamýnda irdelenmesi gereken
ölçüt kategorileri;

a.Yeterlilik istemleri (gerekliliði)

b.Yeterlilik prosedürleri,

c.Belge (ruhsat) prosedürleri,

d.Belge istemleri ve 

e.Teknik standartlardýr.

Çalýþma Grubu çalýþmalarý kapsamýnda, mimarlýk, mühendislik, müteahhitlik ve
müþavirlik alanlarýnda açýk olarak ülkemizce taahhüt edilen hizmet sektörleri kýsýt-
larýmýzýn tanýmlanmasý ile ilgili disiplinlerin oluþturulmasý ve DTÖ�ne bildirilmek üzere,
Hazine Müsteþarlýðý�na iletilmesi gerekmektedir. Sözkonusu  deðerlendirme çalýþ-
malarýna, Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý TMMOB�nce de baþlanmýþ, ancak sonuç-
landýrýlamamýþtýr. 

Ulusal Mevzuatlar Komitesi�nin Cenevre�deki müzakere toplantýlarýna, sadece sek-
törlerden sorumlu kamu kurum ve kuruluþlarý katýlmaktadýr. Komitede, ülke taahhüt lis-
tesinde belirlenen kýsýtlamalarýn tanýmlanmasý ve detaylandýrýlmasýna iliþkin müzakere-
ler yapýlmaktadýr. Bakanlýðýmýz, görev ve sorumluluðu kapsamýndaki Komite çalýþ-
malarýný takip etmektedir. Söz konusu Komite toplantýlarýna, TMMOB�nce de katýlým
saðlanmasý gerekmektedir. Tasarruf tedbirleri nedeniyle, müzakerelere henüz düzenli
bir katýlým saðlanamamaktadýr.
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Hizmetler Ticareti Konseyi (Council for Trade in Services)

Hizmetler Ticareti Konseyi (Council for Trade in Services)�nde ülke önerilerini içeren
belgeler irdelenmektedir. GATS'ýn 19. Maddesinde belirtilen hükümler uyarýnca, Konsey
tarafýndan, hizmetler alanýnda, uluslararasý hizmet ticaretindeki liberalizasyon ve þef-
faflýk seviyesinin arttýrýlmasý amacýyla; daha önceki bölümlerde açýklandýðý üzere, Mart
2001 sonunda baþlayan ikinci tur müzakerelerde; DTÖ üye ülkelerinde daha ileri
seviyede serbestleþme saðlayabilmek amacýyla, taahhüt üstlenilen sektör sayýsýnýn art-
týrýlmasý, taahhüt üstlenilmiþ sektörlerde pazara giriþ ve milli muamele kýsýtlamalarýnýn
azaltýlmasý, MFN (En Çok Kayrýlan Ulus Prensibi)�ye getirilen istisnalarýn gözden geçiri-
lerek istisna listelerinin daraltýlmasý amaçlanmaktadýr. Müzakereler, ülke pazarlarýnýn
stabilize edilmesi ve hizmet kalitesinin arttýrýlmasý için de yapýlmaktadýr. 

Ülkeler tarafýndan sunulan öneri belgelere iliþkin görüþ, Konsey toplantýlarýnda
müzakere edilmektedir. Bu görüþmelerde üye ülkeler, genel ve özel oturumlarda, ülke
önerilerine iliþkin görüþlerini belirtmektedirler.  

Bu müzakereler çerçevesinde; ülkemizde açýk olan Sektörel Sýnýflandýrma
Listesi�nde meslek alanýmýzla ilgili olan �1. Mesleki Hizmetler� (1.Business Services)
baþlýðý altýnda yer alan, �A. Uzmanlýk Gerektiren Hizmetler� baþlýðý altýnda yer alan
�d/e. �Mimarlýk Hizmetleri (Architectural Services, CPC 8671)� ve �Mühendislik
Hizmetleri (Engineering services, CPC 8672)� ile, �3. Müteahhitlik ve Ýlgili Hizmetler
(512, 513, 514+516, 517) (3. Construction and Related Services)� sektörleri dýþýnda açýl-
mamýþ olan diðer sektörlerin, yabancý uyruklu gerçek ve tüzel kiþilerin pazar giriþine
açýlmasý ve açýk sektörlerdeki mevcut sektör tanýmlarýnýn yeniden yapýlmasýna iliþkin
olarak, üye ülkelerin, kendileri için karþý ülke pazarýnda öncelik oluþturan sektörlerde
sunduklarý öneri belgeler müzakere edilmektedir. Müzakereler dahilinde ayrýca ülke-
mizden; öncelikli hizmet sektörleri, hizmet sunum biçimleri ve özellikle yatýrým-
larýmýzýn bulunduðu pazarýna giriþini hedeflediðimiz DTÖ üyesi ülke pazarlarý veya sek-
törlerini tespit etmesi ve karþý tavizlerin belirlenerek müzakere gündemine almasý talep
edilmektedir. 

Üye ülke önerilerine iliþkin ülkemiz görüþleri, genel koordinasyon ve misyondan
sorumlu Hazine Müsteþarlýðý baþkanlýðýnda, ilgili kamu ve özel kurum, kuruluþlarý ile
meslek örgütlerinin katýlýmýyla yapýlan  bir  dizi  toplantý  sonucunda  oluþturulmaktadýr.
Alt koordinasyon görevi sonrasý Bakanlýðýmýzca sektör görüþleri oluþturulmasý çalýþ-
malarýna baþlanmýþtýr. Çevre Hizmetleri ve Enerji Hizmetleri ile ilgili müzakereler, Ekim
ayýnda Cenevre�de Hazine Müsteþarlýðý�nýn katýlýmýnda yapýlmýþtýr. Bakanlýðýmýz,
katýlým saðlanmasý konusuna süreklilik kazandýrýlamamasý ya da katýlým tarihlerinin
Hazine Müsteþarlýðý tarafýndan geç bildirilmesi nedeniyle, söz konusu toplantýlara
katýlým saðlayamamýþ, ancak görüþünü verilen süre dahilinde oluþturarak, Hazine
Müsteþarlýðý�na sunmuþtur. Bu müzakereler, Entegre Mühendislik ve Kentsel Planlama
ve Peyzaj Mimarlýðý Hizmetleri�nin yabancýlarýn hizmet sunumuna açýlmasýný öngörme-
si açýsýndan önemlidir. Sektör görüþünün, ne þekilde DTÖ Cenevre Daimi Temsilcisi
tarafýndan Konseye sunulduðunu ise bilinmemekte ve kontrol edilememektedir.
Ülkemizin görüþ vermemesi, öneriyi kabul ederek, sektörde öngörülen gerekli düzen-
lemenin yapýlmasý, anlamýna gelmektedir.
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Halihazýrda bulunduðumuz aþamayý açýklamak gerekirse; yeni müzakere turu kap-
samýnda, mimarlýk, mühendislik, müteahhitlik, çevre ve enerji hizmetlerine iliþkin
olarak çeþitli ülkeler tarafýndan sunulan belgeler, Bakanlýðýmýza iletilmiþtir.
Bakanlýðýmýza alt koordinasyon görevi verildiði sýrada; sektördeki tehlikelere dikkat çek-
erek, bugüne kadar verdiðimiz görüþlerin aslýnda sektördeki çalýþma þartlarý ile gerek-
li kriterleri açýk olarak koyacak, test edecek imkânlarýmýzý, standartlarýmýzý belirleme-
den oluþturulduðu ifade edilmiþtir. Bu çerçevede sektörü oluþturmadan ve sektör
görüþünü tamamlamadan yeni sektör açmamýzýn mümkün olmayacaðý ön görüþü ve-
rilmiþtir. Koordinasyon görevi verilmesi sonrasýnda ise, sektör temsilcisi olduðunu
düþündüðümüz pek çok kamu kurum veya kuruluþu ile özel kuruluþlar ve üniversitelere
durumu açýklayan ve görüþlerini isteyen bir dizi yazý yazýlmýþtýr. 36 kurum ile
görüþmelerimiz devam etmektedir. Tepkiler çok olumludur, ancak ulusal hizmet ticare-
timizin etkilenmesine iliþkin olarak, herkes ayný endiþeleri tekrar etmektedir. Pek çok
sektör temsilcisinin GATS� ý, ülke taahhütlerimizi ve kendisinden istenileni bilmediði bir
gerçektir. 

Taahhüt Listemizin oluþturulmasý ve ilgili müzakerelere esas hizmet arzý çeþitleri: 1.
Sýnýr ötesi ticaret, 2. Yurtdýþýnda tüketim, 3. Ticari varlýk ve 4. Gerçek kiþilerin varlýðýdýr.
Bir sektörün serbest olarak tanýmlanabilmesi için, bu sektörde en az üç hizmet arzý
çeþidinde taahhütte bulunulmasý gerekmektedir. Ülkemiz de dahil tüm üye ülkeler
açýsýndan, açýk ve kapalý sektörlerde 1. (sýnýr ötesi ticaret) ve 4. (gerçek kiþilerin varlýðý)
hizmet arzý çeþitleri önem taþýmaktadýr. Sözkonusu hizmet arzý çeþitlerinin �koru-
macýlýk� baðlamýnda açýlmamasý gerekmektedir. 1995 Ülke Taahhüt Listemizde, ne
yazýk ki, Mimarlýk Hizmetleri ve Mühendislik Hizmetleri, Bilgisayar Hizmetleri ile,
Müteahhitlik ve ilgili Mühendislik Hizmetleri Sektörleri�nde; bu arz çeþitleri,
yabancýlarýn hizmet sunumuna, �geçici üyelik� dýþýnda hiçbir kýsýtlama getirilmeden
açýlmýþtýr. Çevre Hizmetlerinde bu þart dahi aranmamýþtýr. 

Sözkonusu kýsýtlar, tamamiyle, mevcut mevzuatýn yazýlmýþ halidir. Müzakerelerle
ilgili çalýþmalara baþladýðýmýz zaman, kýsýtlarýn son derece eksik olduðu görülmüþtür.
1995 yýlýnda �geçici üyelik� kýsýtý yaný sýra, en azýndan �ülkenin sosyo-ekonomik
ihtiyaçlarýna göre sektörde yabancýlarýn çalýþmasý koþullarý belirlenir� cümlesinin eklen-
mesi gerekirdi. Taahhüt Listemize göre açýk olarak tanýmlanan sektörlerin tamamý,
(yatay taahhütlerde) 50.000 ABD Dolarý ve üstü yatýrýmlarda çalýþacak yabancý idari ve
teknik personeli kapsamaktadýr. Geri kalan yabancýlarýn Türkiye�de çalýþma þart, koþul
ve esaslarý, göçmen politikalarýmýz kapsamýnda, TMMOB Kanunu ve Bakanlýðýmýz
takdirindedir. 

Ülke kýsýtlarýnýn tanýmlanmasý sýrasýnda, sadece GATS�ýn öngörüsü olan, milli poli-
tikalarýmýza aykýrý; milli güvenlik, kamu saðlýðý ve kamu düzeninin bozulmasý ve bunun
ispatý durumunda, yabancý tüzel ya da gerçek kiþinin pazara giriþ koþullarý�nýn kýsýtlan-
masý konusu  hükme baðlanmýþtýr.

1995 yýlýnda açýk olarak taahhüt üstlenilmiþ mimarlýk, mühendislik ve müteahhitlik
sektörlerinde, yabancýlarýn çalýþma izninin sosyo-ekonomik ihtiyaçlar doðrultusunda
belirlenebileceði konusunun hükme baðlanmýþ olmasý ve yapýlmasý gereken iþlemler
detaylý olarak açýklanmadýðý için, bugün Türkiye�de yabancý bir makine mühendisinin
düþük ücretle çalýþmasý, piyasada haksýz rekabet koþulu olarak gösterilememektedir.
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Bu taahhütlerin yapýlmasý ile, �DPT ya da sendikalarýn raporlarýna göre çok fazla iþsi-
zimiz var, bu yabancýyý çalýþtýrmam� deme hakkýný kaybetmiþ durumdayýz. Bu durumda
�geçici üyelik� olgusu elimizdeki son araçtýr. Bakanlýðýmýz, TMMOB ile birlikte, ülkem-
izdeki çalýþma mevzuatýmýz paralelinde mesleki mevzuatýmýzý çýkartarak, bu hizmet-
lerin serbest dolaþýmý, yabancý mimar-mühendislerin ülkemizdeki çalýþmasý ve meslek-
taþlarýmýzýn diðer ülkelerdeki çalýþmasýyla ilgili teknik rapor çalýþmalarý yaparak, mevcut
durumu ortaya koymasý gerekmektedir. 

Özetle, ülke önerilerinde yer alan ve hizmet alaný olarak ülke Taahhüt Listemizde
halen açýk olan sektörlere iliþkin, ülkemizin, varsa yabancýlar aleyhine ayrýmcý uygula-
malara neden olan mevzuatýný gözden geçirmesi ve taahhüt ettiði kýsýtlarýný tanýmla-
masý ve yine ülke önerilerinde, yabancý uyruklu gerek gerçek, gerekse tüzel kiþi hizmet
sunucularýna halen kapalý olan, ancak açýlmasý yönünde müzakereleri yapýlan sektör-
lerin mevcut durumlarýnýn incelenmesi, bu sektörlerin açýlmasý durumunda olasý kýsýt-
lamalarýn belirlenmesi çalýþmalarý ile, yeni tur müzakerelerde söz konusu sektörlerde
taahhüt dýþý mevcut kýsýtlamalarýn tespit edilmesi ve kaldýrýlmasý yönünde iþlem yap-
masý gerektiði açýktýr. Bir baþka deyiþle, müzakereler kapsamýnda ülkemizin, ülke öne-
rilerinde belirlenen sektörlere iliþkin;

a.Sektör tanýmlarýnýn yapýlmasý veya deðiþtirilmesi,

b.Sektörün yeni tanýmýnýn ülkemiz meslek alanýndaki kabulü veya meslek alana
etkileri, 

c.Ülke önerilerinin bir kýsmý ya da tamamýnýn kabulü veya reddi, ve

d.Sektörün yabancý uyruklularýn çalýþmasý için açýlmasý düþünülmekte ise,
yabancýlarýn çalýþmalarýna iliþkin kýsýtlama olup olmayacaðý, bu kýsýtlamalarýn neler
olduðu ve olasý etkilerinin belirlemesi gerekmektedir.

Ülke eylem planýna esas olacak hususlar beþ baþlýkta toplanabilir: Bunlardan ilki,
Türkiye eðer öngörülen öneriyi kabul ederse, yapýlan teklifi DTÖ üyesi 144 ülke vatan-
daþý için de açmýþ olacaktýr. Ýkinci husus, teklif veren ülke, hangi sektörde güçlü ise, bu
sektörde pazarýmýza girmek için teklifte bulunmaktadýr. Bir baþka deyiþle, bizim ihti-
yacýmýzý karþýlayan teklifler azdýr. Ülkemizde sermayeyi bir araya getirerek bir teklif
oluþturmak da zordur ve þu anda bir ülke teklifi oluþturabilecek durumda deðildir.
Bunun baþlýca nedeni, mevcut sektörü tanýmlamamýþ olmamýz ve pazardaki iþ ve iþlem-
lerin kayýt altýnda olmamasýdýr. Bu aþamadan sonra belki dönüp, üçüncü-dördüncü
turda, eðer bu ekip devam ederse, gerekli ciddiyeti ve desteði, merkezi idare ve Odalar
Birliðimizden, sürekli olarak görebilirsek müzakereleri gerçekleþtirebiliriz.

Üçüncü bir tehlike ise; önerilerde yer alan tüm öngörülerde, teklif sahibinin
girmesinin olasý olmadýðý veya Genel Bütçe�den yapýlan yatýrým ihalelerinin hedef alýn-
masýdýr. Sektörlerin çoðuna zaten kontrolsüz olarak yabancýlar girmiþtir. Bir taraftan da
baþka platformlarda ihale yasamýzý deðiþtirmek için uðraþmaktadýrlar. Ulusal ve ulus-
lararasý pazarda, Türk mühendis ve mimarýnýn daha nitelikli hizmet sunmakta olduðu
bilinmelidir. 

Dördüncüsü, ülkemizin müzakerelerde mühendislik ve mimarlýk alanýnda gerektiði
kadar temsil edilememesi ve gereken zamanda görüþ oluþturamamasý sonucunda;

Hizmetlerin Serbest Dolaþýmýnýn Mühendislik ve Mimarlýk Alanlarýna Etkileri

18



önerilerdeki istemleri yapmayý taahhüt etme durumunda kalýnmaktadýr. Sonuncu
tehlike ise, GATS müzakereleri için müzakere niteliðine haiz bir ekibin halen kurul-
mamýþ olmasýdýr.

Teþekkür ederim.

KAYA GÜVENÇ- Teþekkür ediyorum. 

Söz Sayýn Dursun Yýldýz�da; buyurun. 

DURSUN YILDIZ- Ýnþaat mühendisiyim, Uluslararasý iliþkiler konusunda çeþitli diplo-
ma programlarýný tamamladým ve uluslararasý su politikalarý konusunda yüksek lisans
çalýþmasý yaptým. Halen Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Yönetim Kurulu Ýkinci
Baþkanlýðý görevini yürütüyorum. Ben bu panelde konuyu GATS-AB ve OECD ile
yürütülen müzakere  süreçlerinde mühendislik-mimarlýk hizmetlerinin serbest dolaþýmý
konusundaki ulusal ve uluslararasý çalýþmalar ve geliþmeler çerçevesinde ele alacaðým. 

Deðerli arkadaþlar; hizmet ticaretinin serbestleþtirilmesiyle ilgili yürütülen müza-
kereler sadece GATS çerçevesinde yürütülmüyor. Türk Mühendis ve Mimar Odalarý
Birliði�ne yanýtlanmasý istemiyle bir önceki dönem gelen yazýlardan bir tanesinde,
OECD ülkeleri arasýnda  Liberalizasyon çalýþmalarý için, L-6 kodunda, �Sýnýr ötesi ticaretin
libe- ralleþtirilmesi, serbestleþtirilmesi konusundaki görüþlerimiz soruluyordu. Buna
yanýt verirken, Hazine Müsteþarlýðýyla baðlantý kurduk, OECD ülkeleri içerisinde
mühendislik-mimarlýk hizmetlerinin, sýnýr ötesi ticaretinin liberalizasyonu konusundaki
görüþümüz; bu alanýn, Türkiye�de kapalý olduðu ve açýlmamasý gerektiðidir dedik.
Neden, kapalý  çünkü çalýþacak olanýn ilgili odaya geçici üye olmasý gerekir, geçici üye-
lik için þartlardan biri de  ikamet þartý,yani  hizmet sunucusunun Türkiye�de ikamet
ediyor olmasý  lazým. Sýnýrötesi ticaretin açýlmasý halinde mevcut iþleyiþle geçici üyelik
þartý devre dýþý kalýyor, dolayýsýyla da halen geçerli olan yasa ve yönetmeliklerle hizmet
sunucusunu  kontrol ve denetim olanaðý  ortadan kalkýyor. Daha önce de belirtildiði
gibi. GATS kapsamý içerisinde bu hizmetlerin verildiðini  4 ana alandan bir tanesi de
sýnýr ötesi ticarettir.

Ben, mühendislik, mimarlýk ve müþavirlik hizmetlerinin serbestleþtirilmesinde özel
likle bu hizmet ticareti alaný, sýnýrötesi hizmet ticareti alaný üzerinde önemle durulmasý
gerektiðine inanýyorum. Bu alandaki duyarlýlýðý diðer bazý OECD ülkeleri de gösteriyor
ve� sýnýr ötesi ticareti� birçok ülke kapalý tutuyor. Þimdi konuþmama bu ülkelerden
örnekler vererek devam edeceðim daha sonra Avrupa Birliði sürecine gireceðim, sonra
GATS süreci ve yapýlan çalýþmalar ile ilgili daha detaylý açýklamalar yapacaðým. 

OECD ülkeleri arasýndaki liberalizasyon çalýþmalarýnda mühendislik mimarlýk hizmetleri
alanýnýn sýnýr ötesi ticaretinde biz �açýðýz� derken diðer ülkelerin kýsýtlarýna  bir göz atalým;
Çek Cumhuriyeti, diyor ki: �Hayýr, yerleþik olmayanlarýn mimarlýk-mühendislik yapmalarý
konusunda çekincem var.� Macaristan, muhasebe ve hukuk hizmetleri konusunda sýnýr ötesi
ticareti kýsýtlamýþ. Kore, yabancý avukatlarýn hukuk alanýnda hizmet vermesine çekince koy-
muþ. Polonya, yine ayný þekilde avukatlar konusunda çekince koymuþ. OECD kapsamýndaki
liberalizasyon çalýþmalarýnda, müzakerelerinde þunu görüyoruz: Avusturya,  müþavirlik,
mühendislik ve mimarlýk hizmetlerine milliyet kýsýtý koyuyor. Belçika, mimarlýk hizmetlerine
ikamet kýsýtý koyuyor. Yunanistan, mimarlýk ve mühendislik hizmetlerinde AB vatandaþý olma
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ve ikamet kýsýtý koyuyor. Ýtalya, mühendislik ve mimarlýk hizmetlerinde AB vatandaþý olanlara
da, olmayanlara da  ikamet kýsýtý koyuyor. Japonya, mühendislik ve mimarlýk hizmetlerinde
ikamet kýsýtý ve yabancý müþavirler için Japon yasalarýna göre yeterli bulunmasý kýsýtý koyu-
yor. Yeni Zelanda, mühendislik ve mimarlýk hizmetlerinde ikamet kýsýtý koyuyor. Portekiz,
mimarlýk ve mühendislik hizmetlerinde ikamet kýsýtý; Ýspanya, mühendislik ve mimarlýk
hizmetlerinin bazý alanlarýnda ikamet kýsýtý koyuyor. OECD ile ilgili özet bilgiler bunlar. 

Ülkemizin hizmet ticaretinin serbestleþtirilmesi konusunda kapsamý oldukça geniþ
tuttuðunu görüyoruz. Türkiye�nin GATS için sunduðu taahhüt listesi, geliþmekte olan
ülkeler tarafýndan sunulan tekliflerin en kapsamlýlarýndan birisidir. Hatta bu listenin
bazý geliþmiþ ülke teklifleriyle boy ölçüþecek durumda olduðunu görüyoruz. Bu
çerçevede Türkiye�nin özel taahhütleri, GATS�ýn sektörel sýnýflandýrma listesinde yer
alan 155 hizmet sektöründen 72�sini kapsýyor. Türkiye�nin özel taahhütler listesindeki
kapsama oraný yaklaþýk yüzde 46; ama bunun yaný sýra geliþmekte olan ülkeler ortala-
masý yüzde 18. Baþlangýçtaki bu yaklaþýmýmýz doðal olarak þimdi müzakerelere de yan-
sýyor , yani böyle bir yaklaþýmla girmiþsiniz sürece.

GATS ve OECD�de durum böyleyken, Avrupa Birliðiyle yürütülen müzakerelerde
serbestleþtirme açýsýndan GATS�ý aþan bir çerçeve var önümüzde. Bu da  GATS�a verilen
taahhüt-deregasyon alanlarýnda daha üst bir serbestleþtirmeyi gerekli kýlýyor. 

Avrupa Birliðiyle bu konudaki görüþmeler 2000 yýlýnýn Ekim ayý içerisinde baþladý.
Türkiye-AB arasýndaki görüþmelerde, hizmet ticaretinin serbestleþmesi için , mevzuatýn
yakýnlaþtýrýlmasý konusunun anlaþmada yer almasý ve bu çerçevede diplomalarýn ve ser-
tifikalarýn karþýlýklý tanýnmasýna yönelik çalýþmalara öncelik verilmesi gerektiðinden söz
ediliyor, özellikle kamu ihalelerinin açýlmasý da bunlarla  eþzamanlý olarak gidiyor, bu
çalýþmalar birlikte yürütülüyor. 

Avrupa Birliði�nin Mühendislik alanýnda mesleki ve akademik yeterliliklerin karþýlýklý
tanýnmasý konusunda genel bir sistem oluþturmada baþarýya ulaþamadýðýný  biliyoruz.
Bu nedenle bu alanda Avrupa Topluluklarý Adalet Divanýna götürülen bazý sorunlar
yaþanmaktadýr.Bu alanda AB içerisinde  geçerli tam  bir tanýnma sisteminin  oluþturula-
mamýþ olmasý,  bizim hizmet sunucularýmýz için mütekabiliyet esasýnýn uygulanmasýný
da zorlaþacaktýr. Bu nedenle eþitsiz geliþme süreci ve karýþýklýlýk esasý konularýnda
ülkemiz açýsýndan  birçok olumsuzluklar taþýyan bir sürece Türkiye�nin bu denli açýk bir
þekilde yaklaþmasýnýn mühendislik ve mimarlýk alanýnda yaratacaðý sorunlarý görüþ ve
önerilerimizle birlikte Avrupa Birliði Genel Sekreterliði�ne ilettik. 

GATS�a gelelim; çeþitli modlarda verilen hizmet arzý þekillerinden sýnýr ötesi ticarete
tekrar dikkat çekmek istiyorum. Sýnýrötesi ticaret  bir hizmetin, yabancý hizmet
sunucusunun, tüketicinin bulunduðu ülkeye gitmeden hizmeti göndermesi þeklinde
tanýmlanýyor. Bu modun açýlmasý halinde mevcut iþleyiþle geçici üye kaydedilmesi ve
denetim yapýlabilmesi mümkün deðil. Bu denetim için yeni kurumsallaþmalar, belki
yasal ve yönetmeliksel düzenlemeler gerekecek.

GATS kapsamýndaki mühendislik-mimarlýk hizmetleri, Birleþmiþ Milletlerin hizmet
sektörleri sýnýflandýrma listesi temel alýnmak suretiyle sýralanmýþ. Bunlar; mimarlýk
hizmetleri, mühendislik hizmetleri, entegre mühendislik hizmetleri, þehir planlama ve
peyzaj mimarisi hizmetleri.  Gülcen hanýmýn da sözettiði  gibi, bunlarýn bazýlarý kapalý;
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ama �Bunlarý ne kadar açabiliriz?� þeklinde çaba ve çalýþmalar var. Bundan sonra bizim
daha fazla ilgilenmemiz gereken alanlar þehir planlama, peyzaj mimarisi, entegre
mühendislik hizmetleri, alanlarý olarak ortaya çýkýyor. Bu alanlarýn  içerisinde çevreyle
ilgili olan mühendislik hizmetleri de var, son durum bu. Mühendislik hizmetleri alan-
larýndaki serbestleþtirmede teknik bir eþik olarak yararlanabileceðimiz ve taahhüt lis-
temizde belirttiðimiz geçici üyelik kýsýtýnýn dýþýnda herhangi bir kýsýtýmýzýn olmadýðý
görülüyor.

Türkiye, taahhüt listesinde sadece geçici üyelik kýsýtý bildirmiþ. Þimdi GATS anlaþ-
masý müzakerelerine katýlan diðer ülkeler ne yapmýþ, hizmet alanlarýný ne kadar
açmýþlar, bir de ona bakalým: Amerika Birleþik Devletleri, mühendislik hizmetlerinde
gerek pazara giriþ, gerekse milli muamele hususunda sýnýr ötesi ticaret, yurtdýþýnda
tüketim ve ticari varlýk bakýmýndan herhangi bir sýnýrlama getirmemiþ. Ancak bazý
eyaletlerde milli muamele hususunda çeþitli kýsýtlamalarý olduðu, ikamet etme zorun-
luluðunun bulunduðu ve mimarlýk hizmetlerinde pazara giriþin gerçek kiþilere kapalý
olduðu notu da var önümde. Bilgiler halen raporunu yazma aþamasýnda olduðumuz
Komisyon çalýþmasý sürecinde elde ettiðimiz bilgiler. 

Meksika diyor ki, �Mühendislik ve mimarlýk hizmetlerinde gerçek kiþilerin varlýðýna
kapalýyým.� Güney Amerika�da mühendislik hizmetleri alanýnda taahhütte bulunan
ülkeler; Arjantin, Brezilya, Þili, Ekvador, Guyana, Peru, Venezüella. Bunlardan Ekvador,
Peru ve Guyana haricindeki ülkeler bu alaný kapalý tutuyorlar. Diðer taraftan Brezilya,
bu alanda hizmet yapacak olanlara bir konsorsiyumla birlikte gelmelerini, konsorsiyum-
da da çoðunluk hissesinin Brezilyalý partnere ait olmasý gerektiðini söylüyor. 

Devam ediyorum; uzun, ama sizinle paylaþmak istiyorum: Ýspanya, Ýtalya ve Portekiz
pazara giriþte gerçek kiþilerin ticari varlýðýný kýsýtlýyorlar. Ýtalya ve Portekiz�de, pazara gi-
riþte meslek odalarýnýn izni gerekiyor. Belçika, Hollanda, Danimarka, Ýngiltere ve Ýsveç
diplomanýn yaný sýra mesleki yeterlilik, üç yýllýk mesleki deneyim koþulunu öne sürü-
yor. Bu ülke kýsýtlarý Cenevre�de yapýlan toplantýlarda ele alýnýyor ve bu kýsýtlarýn GATS�ýn
genel ilkelerine uyup uymadýðý konusunda görüþmeler sürüyor. Yunanistan, Ýtalya ve
Portekiz, �Bu hizmetlerin sýnýr ötesi ticaretine kapalýyýz.� diyor. Ýngiltere, mühendisler
için ekonomik gereklilik testi istiyor;  Çek Cumhuriyeti ve Slovakya, ticari kuruluþlarýn
pazara giriþleri için bu ülkelerin meslek odalarýndan onay almalarý gerektiðini söylüyor.
Macaristan, gerçek kiþilerin pazara giriþleri için daimi ikametgah istiyor. Hindistan,
�Sýnýr ötesi ticaret, yurtdýþýnda tüketim ve gerçek kiþilerin varlýðýna kapalýyým.� diyor.
Endonezya, �Sýnýr ötesi ticaret ve yurtdýþýnda tüketim, finansmaný hükümetçe yapýlan
projelere kapalýyým� diyor. Japonya�da mühendislik hizmetleri gerçek kiþilere kapalýdýr
diye almýþýz notlarýmýza. Pakistan�da mühendislik hizmetlerinin sýnýr ötesi ticarete ve
yurtdýþýnda tüketime kapalý olarak geçiyor. Avustralya ve Yeni Zelanda, mühendislik
hizmetlerinin gerçek kiþilerin varlýðýna kapalý olduðunu söylüyor. �GATS anlaþmalarý
çerçevesinde biz bu konularda kapalýyýz.� diyen ülkeler ve ülke kýsýtlarý özetle bunlar. 

Birgül hanýmýn, bizler konuþtuktan sonra konuyu daha genel ve uluslararasý ser-
mayenin hareketi ve stratejileri perspektifinden ele alacaðýný düþünüyorum. Bu neden-
le bir yandan da  ben o deðerlendirmeye özellikle mühendislik mimarlýk alanýndaki
süreci irdeleyerek ve olabildiðince fazla veri sunarak  katkýda bulunmaya çalýþacaðým.
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GATS sürecine de kýsaca bir gözatacak olursak; Uruguay Raundu sýrasýnda, 1995 yýlý
rakamlarýyla 4.8 trilyon dolarlýk mal ticaretinin yüzde 20�sini oluþturan hizmet ticaretinin
önemi fark ediliyor. Hizmet ticaretinin uluslararasý ticaretin önde gelen ülkeleri tarafýn-
dan düzenlenmesi çok önemli bir konuydu, �Buna el atalým� diyorlar. Hizmet Ticareti
Genel Anlaþmasý, 95 Þubat ayýnda Türkiye Büyük Millet Meclisi�nden geçiyor, onaylaný-
yor. Üye ülkeler, yaptýklarý farklý muameleleri, çekinceleri imza tarihinden itibaren 10 yýl
içerisinde bildirmek ve bu süre içerisinde farklý uygulamalarýn son bulmasýna çalýþmak
zorunda olarak bu müzakerelere baþlýyorlar. Cenevre�de yapýlan toplantýlarda, GATS�ýn
temel koþullarý ve ülke kýsýtlarýnýn bu koþullara uygun olup olmadýðý konularýnda
görüþmeler sürdürülüyor. 

Yaptýðýmýz görüþmelerde, katýldýðýmýz tüm toplantýlarda  ülkemizin bu alanlarda
konuyu ilgili tüm taraflarla tartýþarak yeterli bir hazýrlýk yapamadýðý  ortaya çýkýyor. Bu
nedenle de sektörlerde halihazýrda mevcut kýsýtlarýmýzýn bile farkýnda olmadýðýmýz
görülüyor. Varolan kýsýtlar konusunda da yeterli  bilgilenme olmadýðý ve bu süreç ilgili
kamu kurum ve kuruluþlarýnca da yeterince takip edilmediði için gerekli  hazýrlýklarý
yapamadýðýmýzý görüyoruz. 

Ben, bu süreçte azgeliþmiþ ülkelerin rekabet þansýnýn ne olabileceði ve karþýlýklýlýk
ilkesinin iþleme olasýlýðý konusunda bilgiler verecek bazý istatistikleri, önemli olduklarý
düþüncesiyle sizlerle paylaþmak istiyorum: Birleþmiþ Milletlerin Hizmet ve Mal Ticareti
Komisyonu Ekim 2000 tarihli Uzmanlar Toplantýsýnda, yapý sektöründeki düzen-
lemelerin ve liberalizasyonun geliþmekte olan ülkelerin geliþimine katkýlarý konusunu
ele almýþ ve sonuçlarý bir rapor olarak yayýnlanmýþ. 

Bu rapordaki bazý bilgileri sizlerle paylaþarak, bu kadar eþitsiz geliþme koþullarýnda
ve pazarýn bu denli ele geçirildiði bir ortamda, az geliþmiþ veya geliþmekte olan
ülkelerin   mühendislik-mimarlýk hizmet ticareti alanýnda uluslararasý pazara ne kadar
girme þansý olduðunu tartýþmak istiyorum.  Bu raporda, dünyadaki inþaat sektörünün
pazarý 3.2 trilyon dolar olarak veriliyor. Son 20 yýl boyunca uluslararasý pazarda inþaat
sektörü iþ olanaklarýnýn yüzde 70�inin, ihalelerin büyüklüðüne göre ölçülerek,
geliþmekte olan ülkelerde özellikle altyapý projeleri olarak yer aldýðý belirtiliyor, bu
pazarýn yüzde 70�i azgeliþmiþ ülkelerde. Geliþmiþ ülkelerde ise bu sektörde yapýlacak
olan iþin yaklaþýk yarýsý sadece bakým ve onarým iþleri olarak ortaya çýkýyor. 

Ayný raporda, 1986 ve 1998 yýllarý arasýnda dünyadaki en büyük 225 mühendislik ve
mimarlýk proje firmasýnýn yurtdýþýnda yaptýklarý iþlerden elde ettikleri gelirlerin 3.5 mil-
yar dolardan 17 milyar dolara yükseldiði belirtiliyor. Bu en büyük 225 mühendislik-
mimarlýk firmasýnýn çok büyük bir bölümü, geliþmiþ ülkelerin mühendislik-mimarlýk fir-
malarý. 

Mühendislik-mimarlýk proje hizmetlerinin uluslararasý ihracatýnda 1998�de, en üstte-
ki 10 ülke arasýndaki paylara bir bakalým: Amerika Birleþik Devletleri yüzde 43; hemen
peþinden Hollanda geliyor ki, Hollanda 15 sene içerisinde 10 kat arttýrmýþ bu payýný ve
yüzde 14�e getirmiþ. Kanada yüzde 8 ile üçüncü sýrada, Ýngiltere de yüzde 7 ile
dördüncü sýrada; artakalan bölüm de diðer tüm dünya ülkeleri tarafýndan paylaþýlýyor.
Bu sektörlerde son 15 yýlda Hollanda�nýn ihracat deðerlerindeki artýþ oraný 10 kat,
Japonya�nýn ihracat deðerlerindeki artýþ oraný 7 kat, ABD�nin 6 kat, Kanada�nýn da 5 kat. 
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Bir baþka istatistik daha var: Bu sektörlerin tümünde geliþmiþ ülkelere ait en büyük
10 proje firmasýna bakmýþlar; bunlarýn gelirlerinin yüzde 32 ile yüzde 50�sini  ulus-
lararasý ihalelerden saðlýyorlar. Geliþmekte olan ülkelerin bu pazardaki paylarýyla ilgili
de bilgiler var raporda. Bu sektörde ilk 200 firmanýn sadece 15�i geliþmekte olan
ülkelerin firmalarý. Þimdi hizmet ticaretinin karþýlýklý (!) olarak serbestleþtirilmesiyle
mühendislik-mimarlýk hizmetleri alanýnda halen 15 olan geliþmekte olan ülke firmasý
sayýsý, bu pazara girip rekabet ederek artabilir mi? Bunun için öncelikle  mütekabiliyet
esasý kaðýt üzerinde deðil, uygulamada iþliyor olacak, hem de eþitsiz geliþme koþullarý
bu denli açýk olarak sürerken yani dünyada yoksulluk küreselleþirken... Bu nedenle
fotoðrafýn bütününü iyi görüp ona göre ulusal ve sektörel stratejiler üretmek gereki-
yor.

Geliþmekte olan ülkelerin firmalarýnýn yaptýðý hizmet ihracýna miktar olarak
bakalým: 98 yýlý itibariyle sadece 763 milyon dolar, bu da bu sektördeki toplam pazarýn
sadece yüzde 4,5�ine karþýlýk geliyor. 

Böyle bir ortam içerisinde  mühendislik-mimarlýk hizmetlerinin serbest ticaretinin
azgeliþmiþ ülkelere ne denli faydalý olabileceði, raporda iddia edildiði gibi �Bu
azgeliþmiþ ülke  þirketlerinin yönetim anlayýþlarýnýn ve organizasyon yeteneklerinin
geliþtirilmesine ve  birtakým büyük projelere girebilme olanaklarý elde etmelerine �
nasýl yararlý olabileceði ve rekabet þanslarýný nasýl ve ne kadar arttýrabilecekleri
ortadadýr. Bunun alternatifi, geliþmekte olan ülkelerin bu alandaki tüm uluslararasý iliþ-
kilerden uzak durmasý kapýlarýný tümüyle kapatmasý deðildir. Tersine ulusal politikalar-
la kendi iç dinamiklerini harekete geçirmeye çalýþarak sektörlerini güçlendirmesi reka-
bet edebileceði sektörler  için stratejik  planlý bir çaba göstermesi ve ilerlemesidir. 

Daha önce de belirttiðim gibi GATS süreci Cenevre�de yapýlan toplantýlarla sürüyor.
Bu sene Temmuz ayýnda benim de katýldýðým Ulusal Mevzuatlar Komitesi Cenevre
resmi toplantýsýna, yaklaþýk 50 ülkenin delegasyonlarý katýldý. Bu toplantýlar yýlda 2-3 kez
yapýlýyor, GATS sürecindeki sorunlar ve ilerlemeler tartýþýlýyor daha sonra da hükümet-
lerin resmi temsilcileri  toplanýyor. Bilindiði gibi GATS sürecinde Muhasebecilik ve
Serbest Müþavirlik hizmetlerinin serbestleþtirilmesi öncelikli olarak ele alýndý ve bu
çalýþmalar belli bir aþamaya getirildi. Bu yapýlan toplantýda Cenevre�de muhasebecilik
sektöründe kaydedilen ilerleme çerçevesinde bundan sonra hangi meslek disiplinin
ele alýnmasý gerektiði de konuþuldu. Tabii pazarýn yüzde 43�ünü elinizde bulundurur-
sanýz,  hemen  �Mühendislik-mimarlýk hizmetleri dersiniz...� Öyle de oldu.  Amerika
Birleþik Devletleri temsilcisi, �Bundan sonraki ilgili alanýmýz, mimarlýk-mühendislik
hizmetleri olsun. Muhasebecilik hizmetlerinin serbestleþtirilmesi  konusunda elde
ettiðimiz deneyimi mühendislik-mimarlýk hizmetlerine uygulayalým.� dedi.

Ben, bu toplantý ile ilgili olarak TMMOB�ye bir rapor sundum, o rapordan  size kýsa
bir bölüm aktarmaya çalýþacaðým: Rapora þöyle geçmiþim: �ABD temsilcisi, komitenin
disiplinlerle ilgili konularý genel olarak ele aldýðýný; bazý üyelerin, muhasebecilik alanýn-
da oluþturulan disiplinlerin yatay olarak, yani diðer tüm sektörlerde de yayýlmasý
üzerinde durduklarýný, ancak ABD olarak disiplinlerin daha az sayýdaki sektör üzerinde
yoðunlaþarak yaygýnlaþtýrýlmasý ve bunun için öncelikle mimarlýk ve mühendislik ve
harita mühendisliði, arazi düzenlemesi ölçümleri, �land surveying �sektörlerinin ele
alýnabileceði görüþünde olduklarýný söyledi.� 
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Tabii buna çeþitli ülkelerin delegasyonlarýndan  olumlu ve olumsuz genellikle olum-
suz yaklaþýmlar geldi. Brezilya, yatay yaygýnlaþmayý savundu , Hong Kong, mühendislik
mimarlýk sektörünün ele alýnmasý konusunu desteklediklerini belirtti, Þili ise, ABD�nin
neden özellikle üç sektörün seçilmesini istediðini sordu. Buna cevaben ABD, bu sektör-
lerin çok dinamik sektörler olduðunu ve ele alýnmasýnýn çalýþmalarý daha somut hale
getirmek ve ileri götürmek açýsýndan önemli olduðunu ileri sürüyor. Ancak bu görüþ-
lerin henüz resmi bir öneri olmadýðý, sadece bir fikir olarak belirttiði ifade edildi. 

Toplantýnýn sonuna doðru da yine ABD�nin baþlangýçta sunduðu bu öneri gündeme
geldi. Öncelikle muhasebecilik alanýndan sonra çalýþmalarýn mühendislik-mimarlýk
hizmetleri alanýna  neden  yoðunlaþtýðýný öðrenmek isteyen ve ABD�nin bu önerisinin
biraz daha açýklanmasýný talep eden  ülkeler oldu. ABD temsilcisi bu sorulara yine  açýla-
cak sektörlerin daha önce de sözü edildiði gibi, mühendislik ve mimarlýk ve arazi
düzenlemesi ölçümleri sektörleri olmasý halinde daha fazla ilerleme saðlanacaðý
yanýtýný verdi. Yalnýz bu arada Brezilyalý dayanamadý, sordu, �Mühendislik-mimarlýk
hizmetlerini anladýk da, land surveying ne?� dedi. ABD temsilcisi de Land Surveying�in
ikinci Cumhurbaþkanlarý George Washington�un mesleði olduðunu ve bu nedenle  ken-
disine duyduklarý saygýdan ötürü de bunu öncelikli  alan olarak ele aldýklarýný söyledi.
Bu sektörün ön plana çýkartýlma çabasýnýn  altýnda da ABD�nin bu pazardaki egemen-
liðini ve sektörün stratejik önemini belirtmeden geçemeyeceðim.  Cenevre�den ana
hatlarýyla aktarmak istediðim  notlar bunlar. 

Þimdi isterseniz tekrar ülkemize dönelim. Ülkemizde bu müzakere süreçleri için
hazýrlýk çalýþmalarýný ilgili kurum ve kuruluþlar yapýyor. Meslek odalarý ve diðer kurum
ve kuruluþlar da yapýlan toplantýlara katýlarak ve yayýnladýklarý raporlarda kendi sektör-
leri ile ilgili görüþ ve önerilerini açýklýyorlar. Bildiðiniz gibi bizler de TMMOB olarak
görüþlerimizi gerek sözlü gerekse yazýlý bir þekilde iletiyoruz. Þimdi bazý kuruluþlarýn bu
alanda yazýlý hale getirdikleri görüþlerini sizlerle paylaþmak istiyorum.  Devlet Planlama
Teþkilatý�nýn bizim de katýldýðýmýz toplantýsýndan sonra yayýnlanan raporunda,� AB Ýliþ-
kileri Genel Müdürlüðü, Türkiye-AB arasýnda hizmetlerin serbestleþtirilmesi ve kamu
ihaleleri pazarýnýn karþýlýklý açýlmasý; müzakereler, deðerlendirme, mevzuat deðer-
lendirmesi raporunda konuyla ilgili görüþ aynen þöyle dile getirilmiþ: �Mevcut koþullar
dahilinde mühendislik-mimarlýk hizmetleri alanýnda AB ile olasý bir serbestleþme
halinde, mühendis ve mimarlarýmýzýn karþýlaþacaklarý rekabet edebilme sorunu dikkate
alýndýðýnda, sektörün büyük oranda dýþarýdan gelecek olan hizmetlere ve hizmet
sunucularýna yardýmcý hizmet sunmak konumuna itilebileceði ve mevcut istihdam soru-
nunun giderek artacaðý düþünülmektedir.� 

Gülcen Haným�ýn da belirttiði gibi, Bayýndýrlýk ve Ýskân Bakanlýðý�nýn koordinas-yonunu
yaptýðý çalýþmaya  çeþitli kuruluþlardan gelen yanýtlarda, çoðu zaman bu alanlarda bir
açýlýmýn sektörü olumsuz olarak etkileyeceði, mühendislik-mimarlýk hizmetleri açýsýndan
uzun bir geçiþ sürecine gereksinim olduðu þeklinde  birtakým görüþler yer alýyormuþ.
Diðer taraftan Ýktisadi Kalkýnma Vakfýnýn raporunda da hemen hemen benzer yaklaþýmlar
var; müteahhitlikle ilgili mühendislik hizmetleri konusundaki çalýþma grubu, sektörün
Avrupa pazarýnda rekabet edebilmesi için AB ülkelerinde þirket kurmalarýnýn tek baþýna
yeterli olmadýðý, -ticari varlýk oluþturmadan sözediyoruz- bu firmalarýn yabancý ülkelerde
kendi iþçi ve mühendisleriyle de çalýþabilmelerine  izin verilmesi gerektiði ifade ediliyor. 
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Avrupa Birliði ülkeleri AB genelinde uyguladýklarý birçok çerçeve programý ile bir
yandan eðitim seviyelerini yükseltmeye çalýþýrken diðer taraftan da meslek içi eðitim
programlarýna büyük kaynak ayýrmaktadýr. Bunun yanýsýra AB�de ileri teknoloji eðiti-
minin desteklenmesi, yabancý dil eðitimi için geliþtirmesi, öðrenci ve öðretmen
dolaþýmýnýn desteklenmesi vb konularýnda birçok çerçeve program yürütülüyor. Bütün
bunlar, AB�nin daha homojen bir yapýda  kaliteli  hizmet üretilmesi  konusundaki genel
seviyeyi  yükseltirken; Avrupa Birliði�yle hizmet ticaretinin serbestleþtirilmesi konusun-
da müzakereleri sürdüren Türkiye, bu açýdan bu eþitsiz geliþimin içerisinde daha da
eþitsiz bir noktaya doðru kayýyor. Koordineli ve yeterince planlý bir çaba göremiyoruz.
Örneðin 1999 yýlýnda Bologna�da bir toplantý yapýlýyor. Toplantý tutanaðýnda Avrupa�da
bir �Europen higher education area� Avrupa yüksek öðrenim alaný oluþturma çabasý
olduðunu görüyoruz. Bu toplantýya 23 Avrupa  ülkesinin Milli Eðitim Bakanlarý katýlýyor.
Türkiye�nin böyle bir süreci çok yakýndan takip etmesi  gerekirken bu toplantýyla neden
katýlmadýðýmýzý Avrupa Birliði Genel Sekreterliði�ne sorduk ve bir yanýt alamadýk. Diðer
taraftan  Güney ve Doðu Avrupa�nýn yeniden yapýlanmasý programlarýna da Türkiye
dahil edilmiyor; Ýktisadi Kalkýnma Vakfý da bundan yakýnýyor ve  halihazýrda ilk etapta
üye olmaya çalýþan ülkelerin geliþtirilmesine yönelik programlarda yine Türkiye�nin
bulunmadýðýný söylüyor. Mevcut geliþmelerin doðrultusunu ve eþitsiz geliþme sürecini
görmemek için bir baþka  yöne doðru  bakýyor olmamýz gerek.

Ýktisadi Kalkýnma Vakfý; AB�nin  müzakerelerde serbestleþme açýsýndan  GATS�ý da
aþan bir model benimsemesinden sonra, anlaþmanýn taslak metninde yer alan ve
GATS�daki serbestleþmeleri aþan bütün unsurlarýnýn AB�nin deðil, Türkiye�nin üzerine
büyük bir yük oluþturduðuna,  bu durumda AB�nin kazanýmýnýn daha fazla olacaðýna
dikkat çekiyor. Ayrýca yine bizim tespitlerimiz onlar tarafýndan da yapýlmýþ; tüm çalýþma
grubu toplantýlarýnda, bütün sektörlerde hizmetlerin serbestleþtirilmesine iliþkin müza-
kereler konusunda bilgi ve ilgi eksikliði olduðu tespit ediliyor. Çünkü bu o kadar belir-
gin ki, bilgi ve ilgi eksikliðinin tespit edilememesi, farkedilmemesi mümkün deðil. Bu
çerçevede odalar, sektör kuruluþlarý ve meslek örgütlerinin konuyu daha yakýndan takip
etmeleri gerektiði vurgulanýyor. Yine �Hizmetlerin serbestleþtirilmesi konusunda
mühendislik-mimarlýk hizmet sektöründe  gerekli altyapýnýn hazýrlanmasý için uzun bir
geçiþ dönemine ihtiyaç var.� deniyor. Ülkemizde her yýl 25 bin mühendis-mimar mezun
olurken, 340 bin olan mühendis ve mimar sayýmýz 5 sene sonra  yaklaþýk 500 bine çýka-
cakken hizmet ticaretinin serbestleþtirilmesine bu denli açýk ve istekli iseniz böyle bir
süreçte akademik ve mesleki yeterliliklerinin yükseltilmesine ve diplomalarýn karþýlýklý
tanýnmasýna  ve sektörün en azýndan bir geçiþ süreci boyunca korunmasýna önem ver-
melisiniz. Ancak bu konuda da kaydadeðer bir çalýþmaya rastlamadýk. Bu konuda DPT
ve IKV�nin yanýsýra  Bayýndýrlýk ve Ýskân Bakanlýðý�nýn görüþleri de, çevre hizmetleri,
entegre mühendislik hizmetleri ve kentsel planlama hizmetleri baþta olmak üzere,
diðer tüm sektörlerde� bazý kýsýtlamalarýn ve kapalýlýk þartýnýn olmasý� þeklinde; Bunun
yanýsýra mesleki hizmetler, müteahhitlik ve mühendislik hizmetleri ve hizmet sek-
töründe ülke taahhüt listelerimizde yer alan kýsýtlarýn saklý kalmasýný, yeni tanýmlanan
açýlmamýþ alanlar ile açýk olan sektörlerin entegre mühendislik ve kentsel planlama
hizmetlerinin yabancý uyruklularýn ve kuruluþlarýn çalýþmasýna kapalý kalmasýný
savunuyorlar.
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Sektör temsilcilerinin ve ilgili bakanlýðýn da içinde yer aldýðý birçok kesimin bu
konudaki görüþleri böyle iken  önümüzde bir baþka yol haritasýnýn olduðundan endiþe
duyuyorum. Bu nedenle  bu yol haritasýnýn içerisinde de bu görüþlerin ne kadarýnýn
dikkate alýnacaðýný takip ederken konunun öncelikle daha geniþ kesimler tarafýndan
daha iyi anlaþýlabilmesi için çalýþmalarýn sürdürülmesi gerektiðine inanýyorum.  

Hepinize sabrýnýzdan dolayý teþekkür ediyorum

KAYA GÜVENÇ-Teþekkürler. 

Söz sýrasý, Birgül Ayman Güler�de; buyurun. 

BÝRGÜL AYMAN GÜLER- - Teþekkür ederim sayýn Baþkan. 

Türkiye ve Ortadoðu Amme Ýdaresi Enstitüsü'nde öðretim üyesi olarak görev yapý
yorum. GATS�la ilgim, kamu hizmetleri üzerine çalýþtýðým için ister istemez var; çünkü
GATS doðrudan doðruya kamu hizmetleri alanýný etkileyen bir anlaþmadýr. Bu etki kamu
hizmetlerinin özelleþtirilmesi yoluyla kamu hizmeti alanýnýn daraltýlmasý, kamu hizmet-
lerinin ticarileþtirilmesi yoluyla özünden ya da doðasýndan uzaklaþtýrýlmasý ve hizmet-
lerin uluslararasý liberalizasyonu ile birlikte kamu hizmetlerinin özellikle azgeliþmiþ
ülkelerde yabancýlaþtýrýlmasý biçimlerinde ortaya çýkmaktadýr. Bu anlaþma ile ilgim,
Genel-Ýþ Sendikasý, KÝGEM ve Çevre Mühendisleri Odasý ortaklýðýnda yaklaþýk iki aydan
beri yürüttüðümüz bir 'GATS Ýnceleme Grubu' çalýþmasý nedeniyle yoðunlaþmýþ durum-
da. Ýnceleme grubunun çalýþmasý, doðrudan GATS metnini analiz etmeye yönelik bir iþ.
Anlaþmanýn orijinal metni adeta þifrelenmiþ bir dizi ilkeler bütünü olarak tanýmlanabilir;
bunun Türkçeye resmi çevirisi ise, anlaþmanýn nasýl onaylandýðýný merak etmemize yol
açacak denli kötü ve yer yer maddi hatalar da içeren bir metin. GATS metninin analizin-
den sonra GATS'ýn analizine geçebileceðimizi umuyoruz! 

GATS, 29 maddelik kýsa bir anlaþma. Ancak ekinde yer alan 'ekler' ve 'kararlar' ile
büyük bir klasöre sýðacak hacme sahip. Anlaþma metni, Resmi Gazete'nin en kalýn mü-
kerrer sayýlarýndan biri olarak elimizde bulunuyor: 25 Þubat 1995. 

Yapýlan iki konuþma, GATS'ýn içeriðini ve bu anlaþma karþýsýnda Türkiye'nin konu-
munu (daha doðrusu durumunu) net bir biçimde ortaya koydu. TMMOB ve Bayýndýrlýk
ve Ýskan Bakanlýðý bu iþe el atmýþ görünüyoruz. Öncelikle bunun sevindirici olduðunu
belirtmek gerekir. Ama doðrusu, bu kurumlarýn ilgisine karþýn bakanlýklarýn içinde
bulunduklarý durumun son derece rahatsýz edici olduðunu vurgulamadan geçilmeme-
lidir. Sözü edilen, 1994 tarihli bir anlaþmadýr; bu anlaþmaya uzanan görüþmeler süreci
1986'da baþlamýþtýr. Bunu da ihmal edelim; Türkiye anlaþmayý 1995 baþýnda onay-
lamýþtýr ve ülkelere beþ yýllýk bir kendilerini hazýrlama süresi verilmiþtir. Anlaþmaya
göre, görüþmeler turunun yeniden baþlatýlmasý için beþ yýllýk bir süre vardýr ve bu
sürede de GATS diye bir þey Türkiye�de bakanlýklarýn gündemine girmemiþtir. Bakanlýk
temsilcileri GATS görüþmelerine 'apar topar, toplantýda görüþülecek baþlýca doküman-
lar ellerine geçmeden' gitmek zorunda kalabilmektedir. Türkiye bürokrasisinin GATS
gibi, doðrudan doðruya geleceði ipotek altýna alan son derece kapsamlý bir çok taraflý
anlaþma sürecinde gözlerimizin önüne serilen bu durumu, üzerinde özenle durulmasý
gereken ve affedilmesi güç bir ihmalkarlýktýr.
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GATS, hizmetler alanýnda 11 temel sektörde ve 'diðer sektörler' olarak bir torba
madde ile toplam 12 baþlýk altýnda, yatýrýmlarýn uluslararasý düzeyde serbestleþtirilmesi-
ni öngören bir anlaþmadýr. Her birinde kamu hizmeti alanýnýn oldukça geniþ bir yer tut-
tuðu hizmetler alaný içinde, akla gelebilecek her türlü toplumsal hizmet yer almaktadýr:
Saðlýk, eðitim, çevre, enerji ve doðal kaynaklar, baþlýca belediye hizmetleri, sosyal
güvenlik, hapishaneler, kentsel imar hizmetleri, yeþil alan, kültür, eðlence, spor� ,
kýsacasý toplumsal günlük yaþamýn hemen her parçasý, bu anlaþmanýn kapsamý içinde
yer almaktadýr. GATS, bu alanlarda devlet tarafýndan geliþtirilmiþ ve uygulamaya koyul-
muþ kural ve düzenlemelerin, uluslararasý serbest ticaret lehine ortadan kaldýrýlmasýný;
son dönemin teknik deyimi ile "deregüle edilmesi"ni öngörmektedir. Ulusal yasa ve
yönetmelikler ile belirlenmiþ kurallar, benimsenmiþ standart ve ölçüler, izin ve ruhsat
sistemleri, teþvik ve yardým uygulamalarý, her türlü 'regülasyon', genel olarak ulus-
lararasý ticaretin önünde "engel" olarak deðerlendirilmekte; hizmet ticaretinin libera-
lizasyonunun gerçekleþtirilmesi amacýyla bu "engeller"in ortadan kaldýrýlmasý talep
edilmektedir. Bu durumda, GATS'ýn kapsamý ve etki gücü kendiliðinden ortaya çýkmak-
tadýr: GATS sistemi, bu anlaþmaya imza koyan ülkelerde bakanlýklardan baðlý kuru-
luþlara, yerel yönetimlerden kamu kurumu niteliðindeki meslek kuruluþlarýna kadar
tüm devlet örgütlenmesinin hizmet görme tarzýna müdahale etmektedir. Bu müda-
halenin ardýndan devlet sistemlerinin örgütlenme tarzlarýna da müdahale gelecektir.
Yeni tip kurallar ve yeni tip bir çalýþma biçimi, kendine uygun yeni tipte bir yapýlanmayý
gerekli kýlacaktýr. Böyle bir kapsam, bakanlýklarýn bu alanlarýn uzmanlarý ve toplumsal
örgütleri ile neden sýký sýkýya iþbirliði saðlamalarý gerektiðini, GATS sürecine sýký sýkýya
ve çok iyi bir hazýrlýkla katýlmanýn neden önemli olduðunu, ama en önemlisi, bu
süreçle ilgili olarak halkýn sürekli ve etkili biçimde bilgilendirilmesinin neden
vazgeçilmez olduðunu yeterince açýk biçimde göstermektedir. 

GATS anlaþmasý, liberalize etmek üzere yola çýktýðý alaný þöyle tanýmlamaktadýr:
�Ticari niteliði olmayan ve kamu tekeli olarak görülmeyen tüm hizmetler bu anlaþ-
manýn kapsamýna girer.� Buna göre, bir hizmet ticari nitelik taþýmýyorsa ve devletin
elinde tekel olarak yürütülüyorsa kapsam dýþýnda kalmaktadýr. Bunun dýþýnda her türlü
hizmet, ister özelleþtirilmiþ / piyasa tarafýndan yürütülenler olsun, ister kamu kesimi
tarafýndan görülen hizmetler olsun, uluslararasý ticarete açýlacaktýr. Burada soru, 'ticari
olmayan ve tekel niteliði taþýyan hizmet'in kim tarafýndan tanýmlanacaðýdýr. Örneðin,
eðitim hizmeti ticari nitelik taþýr mý? Ya da daha çarpýcý bir örnek olabilir, sosyal yardým
hizmetleri ticari nitelik taþýyan hizmetlerden sayýlabilir mi? Bir sektörün, -örneðin eðitim
sektörünün- büyük bölümünü ticari nitelik taþýmayan bedava kamu hizmeti olarak
verirken, sistemde özel okullara da yer açýlmýþsa, bu durumda sektörün ticari nitelik
taþýyýp taþýmadýðý nasýl belirlenecektir? GATS, tanýmlar üzerinde yürüyen bir anlaþmadýr;
tanýmlar 'hizmetlerin daha ve daha çok uluslararasý liberalizasyonunu saðlamak' amacý
doðrultusunda müzakereler sürecinde yapýlmaktadýr. Formüle edilen bu amaç, GATS'ý
kamu hizmetlerinin piyasaya terkini güvence altýna alan emredici bir etkiye sahiptir.
Anlaþmanýn kendine özgü ve üzerinde durulmasý gereken yönü budur. Anlaþmaya
imza koymak demek, en temel kamu hizmetlerinin bedelsiz, sübvansiyonlu, 'kamu fi-
yatlý' olarak sunumunu sýnýrlandýrmak ve adým adým ortadan kaldýrmak politikasýný be-
nimsemek demektir. Bu sonuç, neo-liberalizmin ortaya attýðý bir baþka terimle 'evrensel
hizmet' ya da 'asgari hizmet' terimlerinin altyapýsýný kurmaktadýr. 
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GATS anlaþmasý, bu anlaþmaya imza koyan 147 deðiþik ülkede devletin ekonomide-
ki ve toplumdaki rolünü yeniden belirleme iþlevi görmektedir. Bir baþka deyiþle,
dünyanýn azgeliþmiþ ülkeleri ile birlikte son 20 yýldan bu yana yaþadýðýmýz 'yapýsal
uyarlama politikasý' çerçevesinde devleti küçültme politikasý, GATS eliyle uluslararasý
anlaþma hükmü olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Bu anlamda GATS bir baþlangýç deðildir.
Bu anlaþma, küreselleþme sürecinin kapsayýcý kurallarýný ören anlaþmadýr. GATS�ýn ta-
lepleri, yapýsal uyarlama politikalarý ile azgeliþmiþ ülkelerde temizlenen zeminin üze-
rine yükselmektedir; bu yeni kurallar, OECD�nin özellikle son on yýldan bu yana taþýdýðý
devletin küçültülmesi, devletin sosyal boyutunun ortadan kaldýrýlmasý, devletin baskýcý
özüne doðru geri çekilmesi taleplerine yaslanmaktadýr; Avrupa Birliði Katýlým Ortaklýðý
Belgesi'nde Türkiye�den talep edilen kamu kesiminin tasfiyesi, sosyal refah devletinden
vazgeçme, kurullar biçiminde örgütlenme, Bakanlýklardan bir anlamda vazgeçme
baskýlarý ile ayný içeriktedir. IMF niyet mektuplarýnda sözü edilen içerik ayný içeriktir.
Yani OECD dünyasý, Avrupa Birliði�nin adaylýk süreci içerisindeki Türkiye�den talepleri,
IMF niyet mektuplarýnda ortaya çýkan talepler, Dünya Bankasý kredi anlaþmalarýndaki
talepler, GATS�ta öngörülen hizmet liberalizasyonu talepleriyle ayný taleplerdir. 

Bu anlaþmanýn yaratýcýlarý ve sahipleri, küresel / ulusötesi þirketler ile dünyanýn
geliþmiþ kapitalist ülkeleridir. Kaynaðýn bu unsurlar olduðu, GATS sisteminin savunucu-
larý tarafýndan açýkça dile getirilmektedir. Örneðin, DTÖ Hizmetler Müdürü David
Hartridge, 1997 yýlýnda GATS'ýn, American Express ve Citicorp þirketlerinin baskýsý
olmasa 1994'de de imzalanmayacaðýný söylemiþtir. Hizmetler alanýnda en güçlü ABD'li
lobi grubu olan ve AT&T'den Citigroup'a kadar en büyük þirketleri içeren The Coalition
of Service Industries (Hizmet Sanayileri Koalisyonu), GATS anlaþmasýnýn biçimlen-
mesinde oynadýðý belirleyici rolden kývançla söz etmektedir. Avrupa Komisyonu danýþ-
manlarýndan biri olan Andre Sapir, hizmetleri içeren ticaret anlaþmasý fikrinin 20 yýl
önce ABD kökenli bir çokuluslu küçük grup tarafýndan ortaya atýldýðýný yazmýþtýr.

GATS�ýn yeni olan tarafý, GATS�ýn liberalizasyonu, mal liberalizasyonundan hizmet
liberalizasyonu alanýna çekmesidir. Burada doðru düþünmemizi engelleyen bir nokta
olabilir mi? Liberalize edilen gerçekten nedir? GATT, Mal Ticaretinin Liberalizasyonu
Anlaþmasý olarak 1947'den günümüze uzun bir uygulama sürecine sahipti. GATS,
hizmetlerin ticaretinde liberalizasyondan söz ediyor. Aslýnda doðru söz dizimi þudur:
Hizmet sermayesinin liberalizasyonu; liberalize edilmesi amaçlanan þey hizmetin ken-
disi deðil, hizmet sermayesidir. Hizmetlerin serbestleþtirilmesinin nasýl gerçekleþtirile-
ceðine bakýlýnca, bu özellik görülebilmektedir. (1) Hizmetin sýnýrötesi sunumu
mümkün kýlýnacaktýr, yani hizmetlerin elektronik ticareti serbestleþtirilecektir,
(2)Yurtdýþýnda tüketim, yani uluslararasý seyahat serbestleþtirilecektir, (3) Ticari varlýk-
larýn - gerçek kiþilerin varlýðý, yani yabancý yatýrýmcýnýn giriþi - etkinliði - çýkýþý
serbestleþtirilecektir. GATS'ýn serbestleþtirme amaçlarý arasýnda emeðin serbest
dolaþýmýný saðlamak yoktur. Tersine, GATS hükümlerinin bu yönde anlaþýlmasý, G-7
ülkeleri için önemli bir tehdittir; bu özenle yasaklanmaya çalýþýlmaktadýr. Anlaþma için
'gerçek kiþinin dolaþýmý', bir þirketin kilit personeli olarak, bir þirketin içinde þirketle
baðlantýlý olarak gerekli personelin dolaþýmýnýn serbestleþtirilmesidir. Ticari varlýðýn
serbest dolaþýmý, þirket ya da temsilcilik kurulmasý, sermayenin kendine ait özellik-
lerinden biridir. Sýnýr ötesi ticaretten söz edildiðinde, yine ayný þeyden söz edilmekte-
dir; bir þirketin ürettiði bir projenin on-line gönderilmesi; ayný zamanda onun karþýlýðý
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olan paranýn serbestçe ödenebilmesi, yani sermayenin mobilizasyonu önündeki her
türlü engelin kalkmasý... Dolayýsýyla mali sektör, mali sektörün liberalizasyonu, öncelik-
le karþýlanmasý gereken alan olarak ele alýnýyor. Anlaþmada ticaret biçimleri (modlarý)
olarak dört maddede belirtilen bu türlerin tümü, sermayenin liberalizasyonunu gerçek-
leþtirmektedir.

GATS anlaþmasýnýn 'hizmetleri serbestleþtirmek' deðil, 'hizmet sermayesini
serbestleþtirmek' amacýna dönük olduðunu ayýrdetmek önemlidir. Aksi halde, þu
hataya düþmek mümkündür: "Malda serbestleþme, bizi nasýl þu kötü Anadolu ve Murat
marka otomobillere mahkum etmekten kurtardýysa, hizmette serbestleþme de geliþmiþ
ülke standardýnda maðazalara, eðitime, saðlýk ve mühendislik hizmetlerine ulaþmamýzý
saðlar. Bu neden kötü olsun? Önemli olan, kaliteli hizmetin üretilmesidir� Neo-libera-
lizmle kirlenmiþ bakýþ açýsýnýn iyi bir örneði olan bu tür savlarýn temelinde, sözdizim-
lerindeki 'küçük' sözcük düþmeleri önemli bir rol oynamaktadýr; GATS'ý hizmet ser-
mayesinin serbestleþtirilmesi olarak deðil, hizmetin serbestleþmesi olarak yorumla-
mak, böyle bir sözdizimi hatasý sayesinde kolayca þaþkýnlýða düþmek mümkün. Oysa
sermayenin sýnýrsýz ve sorumsuz serbestlik talepleri, yaþamýn en temel maddelerini
ticarileþtirerek 'kaliteli hizmet'e kavuþmak bir yana, hizmete eriþemezlik ile sonuçlan-
maktadýr. Hizmetlerde liberalizasyon, Dursun Bey�in verdiði örnekleri anýmsarsak,
doðrudan doðruya uluslararasý ticarette üstünlüðe sahip olan geliþmiþ ülkeler ile küre-
sel þirketlerin tüm dünya üzerinde açýk tekellerini kurma sonucu verecektir. Azgeliþmiþ
ülkelerin kendi üretme kapasitelerini geliþtirme olanaklarý ellerinden alýnacaktýr;
azgeliþmiþ ülkelere biçilen rol taþeronluktur. Son günlerde Ýstanbul Ticaret Odasý'nýn
düzenlediði Ana Sanayi-Yan Sanayi Kuruluþlarý Panelinde, Türkiye�nin, otomotiv sek-
töründe önümüzdeki dönemlerde, var olan ana sanayiden de olup, tümüyle 10 büyük
dünya tekelinin taþeron yan sanayi üreticisi haline geleceði endiþesi dile getirilmiþti.
Hizmetler sektöründe yaþanacak olan da bundan ibarettir. 

GATS anlaþmasý ile birlikte üzerinde düþünülmesi gereken bir baþka önemli sorun
daha vardýr: Biz, hizmet sektöründen ne anlýyoruz? GATS süreci tanýmlar üstüne gidi-
yor; ama bu anlaþmanýn içerdiði terimlerin tanýmlarýndan önce, 'hizmet sektörü'
denilen þey nedir? Sanayi sektörü adlandýrmasýndan aldýðýmýz çaðrýþým ya da buna yük-
lediðimiz anlam görece sorunsuzdur; bu özde imalat sektörüdür. Sanayi sermayesin-
den de net bir þekilde bu sektörün aktörünü çýkarýrýz. Buna karþýn hizmet sektörü ve
hizmet sermayesi dediðimizde neden söz ediyoruz? Hizmet sektörü, sanayi sektörü
gibi birincil - üretken sektör müdür, baðýmlý sektör müdür? Eðer baðýmlý sektör ise,
dolayýsýyla hizmet sermayesi diye kendi baþýna varolan bir sermaye kategorisi yoksa,
hizmet sektörü diye ayrý bir sýnýflandýrma düþüncemizi ne kadar açar? Eðer bu sektör
ikincil, baðýmlý ise, liberalize edilen hizmet sermayesi, finansal sermaye ve sanayi ser-
mayesinin bir uzantýsý mýdýr; bunlarýn karmasý mýdýr; kendi baþýna dinamikleri var mýdýr?
Hizmet sermayesi denilen sermaye nereye aittir; mali sermayeden farklý bir þey midir,
sanayi sermayesinden farklý bir þey midir? Küresel bazda hizmet sermayesi, kendi
dinamiðiyle yürüyen, kendi baþýna bir üçüncü sermaye türü müdür; yoksa diðerlerinin
ikincil sonuçlarý mýdýr? Bunun analizi son derece önemli; dünya genelinde hangi ser-
maye grubunun ne tür bir liberalizasyon peþinde olduðunu o zaman anlayabileceðimiz
kanýsýndayým. Ekonominin sektörel sýnýflandýrmasýnda kullanýlan sanayi - tarým -
hizmetler sektörü ayýrýmý ile hareket etmek, bu sorular bakýmýndan açýklayýcý deðildir;
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çünkü sorular ayný düzleme ait deðildir. GATS anlaþmasýnýn metin analizinden dinamik-
lerinin analizine doðru açýlýrken, bu soru önemli görünüyor. Aksi halde, kabul edilmiþ
sektörler sýnýflandýrmasýyla yürüdüðümüzde, önümüze getirilen 12 ana ve 160 alt
hizmet sektörü sýnýflandýrmasý içinde daðýlýyoruz. Bir parça belki akademik bir
görevden söz ediyorum.

Son olarak, GATS kapsamýnda yer alan önemli bir kavramýn daha üzerinde durmak
gerekir: Þeffaflýk. GATS anlaþmasýnýn Ýkinci Bölümü �Þeffaflýk� baþlýðý taþýmaktadýr. 

Þeffaflýk; genel olarak, devletin yurttaþa karþý þeffaf olmasý, �hesapveren ya da
hesap sorulabilen bir devlet yapýsý oluþturmak, böylece otoriter olmayan, yurttaþ
tarafýndan denetlenebilen bir yönetim sistemine iþlerlik kazandýrmak� olarak algýlanýr.
Böyle bir þeffaflýk tanýmýna kimsenin karþý çýkmasý herhalde pek mümkün deðil. Ne var
ki, Türkiye�de devletin þeffaflýðýný talep eden Dünya Bankasý'dýr. Þeffaflýk, kredi anlaþ-
malarýnda saðlanmasý gereken koþul olarak Dünya Bankasý kredi anlaþmalarýnda, IMF
standby metinlerinde, OECD reçetelerinde, Avrupa Birliði koþul belgelerinde yer alan
birkaç deðiþmez kavramdan biridir. Bu metinlerde þeffaflýk, devletin yurttaþýna karþý
þeffaflýðý tanýmýnýn dýþýnda baþka bir þeffaflýktýr. Bu kurumlarýn talep ettiði þeffaflýk,
borç yönetimini sorunsuz yürütebilme, borçlarý tahsil edebilme ve sermayenin
serbestleþtirilmesi için gerekli veri ve bilgileri kolay ve güvenilir biçimde edinmeyi
saðlama amaçlý bir þeffaflýktýr. Þeffaflýk, Türkiye gibi borç krizi içerisinde yüzen ve güçlü
bir sömürgeleþme baskýsý altýnda olan pek çok ülkede ulusal egemenliðin küresel þir-
ketlere ve bunlarýn uluslararasý kurumlarýna teslimini saðlayan kavramdýr. Þeffaflýk, bir
neo-liberal araçtýr. 

GATS bakýmýndan ise þeffaflýk hizmet sermayesinin liberalizasyonuna engel olabile-
cek her türlü denetlenemeyen iþ ve iþlem sürecinin ortadan kalkmasý; ulusal düzen-
leme, kural, standart, izin-ruhsat, vb. kamu iþ ve iþlemlerinin deðiþtirilebilirliðinin
saðlanmasýdýr. Baþka bir devletin hizmet sunucusundan, yani þirketinden -GATS�ýn
dünyasý, þirketler dünyasýdýr- herhangi bir þikâyet olduðunda, þikâyeti en hýzlý biçimde
görüþmek ve çözmek önemlidir. Ýþte bunu saðlayacak, þikâyet mekanizmasýný hýz-
landýracak bir þeffaflýk, imzacý devletlerin yerine getirmeleri gereken yükümlülüktür. Bu
yükümlülüðün yerine getirilmesini güvence altýna almak amacýyla kurumsal bir yapý da
öngörülmektedir. Þirketlerin gerekli bilgilere hýzla eriþebilmeleri, çalýþmalarýnda yerli
þirketler ile ayný kurallara tabi tutulduklarýndan emin olmalarý, uygulamalarýn kolayca
denetlenebilmesi için, GATS ajanslarý denebilecek kontrol noktalarý oluþturulmasý
gerekmektedir. Ayný Avrupa Birliði Katýlým Ortaklýðý Belgesinde talep edilen gibi, bütün
istatistik sistemi, bütün kayýt sistemi, bütün þikâyet cevap sistemi dahil olmak üzere,
bütün bu sistemi kontrol edebilecek türden GATS mekanizmalarý ile mi yüzyüze gele-
ceðiz? 

Þeffaflýk ilkesi, neoliberalizmin bir aracý olarak devletin yurttaþa karþý yüksek sorum-
luluðu ve denetlenebilirliði anlamý taþýmadýðý gibi, GATS anlaþmasý içindeki þeffaflýk
ilkesi de yurttaþ-devlet iliþkisine bakmaz; doðrudan doðruya küresel þirket, yerel þirket
ve bunlar ile ilgili kamu süreçlerine bakar. GATS anlaþmasý, þeffaflýðý bütün prosedür-
lerde yerine getirilip getirilmediði sýnanacak olan ilke düzeyine yükseltmiþtir. Yani, þef-
faflýk ilkesinin içerisinde baþka bir küresel kamu örgütlenmesinin müjdeleri vardýr;
Dünya Bankasý Türkiye Temsilciliði, IMF Türkiye Temsilciliði, AB Türkiye Temsilciliði,
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OECD�nin diðer örgütleri, bunun yanýna þimdi GATS�ý ekleyin. Tüm kamu hizmet alanýn-
da hizmet sermayesinin liberalizasyonunu kontrol edebilecek, teþvik edecek, dolayýsýy-
la aslýnda bu alaný, kamu alanýný, sosyal devleti tanýmlayan alaný doðrudan doðruya
küresel þirketlerin denetimine açacak bir örgütlenme tarzý mý gündeme geliyor?
Küreselleþme sürecinin IMF, Dünya Bankasý, Avrupa Birliði ortaklarýndan sonra, yeni
ortaðýndan söz ediyoruz, GATS anlaþmasýndan. GATS anlaþmasýnýn da bir örgütü vardýr.
Dünya Ticaret Örgütü, GATS anlaþmasýnýn ekinde yer alan anlaþmalardan biriyle 1995
yýlýnda kurulmuþtur. Anlaþma ile örgüt içiçe doðmuþlardýr. Þeffaflýk ilkesi gereðince
talep edilen kontrol noktalarýnýn genel yönetimini belki de DTÖ'nün kurumsal bünyesi
ile bir bütün olarak düþünmek gerekecektir.

GATS anlaþmasýyla birlikte devletin yeniden tanýmlanmasý yolunda uluslararasý
anlaþmalar üzerinden bir yeniden tanýmlama yürüdü. GATS taahhüt listelerinde �libe-
ralize ediyorum� bonkörlüðü öyle düzeylerde sergilenmiþ ki; aslýnda bakarsanýz içinde
yaþadýðýmýz devletin toplum ve ekonomi içindeki rolü bu anlaþma çerçevesinde taah-
hüt listelerinde somut bir þekilde yazýlýp çizilmiþtir. 

Peki þimdi ne yapýlabilir? Türkiye'nin 1994 yýlýnda verdiði ve daha sonra geniþlet-
meleri sürdürdüðü taahhüt listelerinin anlamý nedir? Taahhüt listelerine yazýlarak ilan
edilen serbestleþtirme yükümlülüklerinden vazgeçebilir miyiz? Türkiye, bu listeler ile
ne kadar baðlanmýþtýr? Her ülke, GATS anlaþmasý kapsamýnda bulunduðu
serbestleþtirme taahhüdünden vazgeçebilir. Ancak, taahhütte bulunulan tarihten baþla-
yarak üç yýl içinde bu hak yoktur. Üç yýl sonra bir taahhüt geri çekilebilir. Bu durumda,
herhangi bir þirket zarar görürse ve ülkeyi þikayet ederse, þikayet uluslararasý tahkim
sisteminde deðerlendirilecektir. Yargýlama sonunda ülkeler, þikayetçinin zararýný tazmin
etmek zorundadýrlar. Bu yaptýrýmlarla baþa çýkýp çýkamama, her sektör için ayrý ayrý
hesaplanmasý gereken bir þeydir. Türkiye'de yanlýþ olan, bu çalýþmalarýn yapýlmamýþ
olmasý ve 'ne kadar çok liberalize edersem, o kadar çok kazanýrým' tavrýyla hareket
edilmiþ olmasýdýr. Burada iç karartýcý olan þey, beþ yýl gibi bir hazýrlýk süresinde kim-
senin parmaðýný kýmýldatmamýþ olmasý ve þimdi müzakereler her sektörde yeniden
baþlamýþken, kamuoyunun bu konudan hâlâ haberdar edilmemesidir. Üniversitelerde
kamu yönetimi ve siyaset bilimi kürsülerinin, diðer uluslararasý metinler gibi GATS�ý da
uluslararasý mali alana ait sayýp, kamu yönetimini yeniden organize eden bu gücü
kendi konularý dýþýnda saymaya devam etmeleridir. 

Devletin küçültülmesi politikalarý doðrultusunda AB, Dünya Bankasý, IMF ve OECD
ortaklýðý içerisinde, GATS�a onlarla eþit aðýrlýkta yer vermekte fayda var; GATS�ýn getirdiði
þeffaflýk, karþýlýklý eþitlik ilkelerinin realite karþýsýndaki anlamýný net bir þekilde düþünmek-
te fayda var ve Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programý gibi, AB adaylýk süreci için hazýrlanan
Ulusal Program gibi, tümel metinleri GATS hükümleri çerçevesinden, o gözlüðü takarak
bir kez daha yorumlamakta büyük fayda var. GATS, sosyal devletten taviz anlamýna geliy-
or, GATS ulus-devletten taviz anlamýna geliyor; yani neoliberalizm, toplumsal çýkarý ve
ulusal çýkarý yine son derece etkili bir þekilde tehdit ederek yürüyor. 

Üzerinde çalýþmak gerekiyor. �GATS�ý yýrtýp atalým...� GATS�ý yýrtýp atacak
gücünüz yoktur, bunu görmek gerekir. Geçerli dünya koþullarýnda, çok etkili siyasi
bir irade deðiþikliðiyle yüründüðünde bile bunu yapabilmek için uygun bir ulus-
lararasý ortam gerekir. Ancak yapýlacak çok þey vardýr. GATS, görüþmeler üzerinde inþa
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edilmektedir. Anlaþma, yukarýdan aþaðýya çok kapsayýcýdýr; ama aþaðýdan yukarýya iþle-
yiþte ülkeler taahhüt listelerini kendileri hazýrlarlar ve bu bakýmdan pazarlýk güçlerine
göre hareket alanlarýný geniþletme olanaðýna sahiptirler. Anlaþmanýn giriþ paragraflarýn-
da yer alan 'ulusal politikalara aykýrý olmasý durumunda� koþulu, Avrupa Birliði ve diðer
geliþmiþ ülkelerce kendi çýkarlarýna uygun düþtüðünde 'korumacý' önlemleri savunma
aracý olarak kullanýlabilmektedir. Kamu saðlýðý, kamu güvenliði, ulusal güvenlik, bu
kavramlardan yararlanarak GATS�a kendi ülkeniz açýsýndan biçim verebilirsiniz. GATS sis-
temi tüm zorlayýcýlýðýna karþýn ülkelere belli sektörlerde ulusal ve toplumsal çýkarlarýný
kollama bakýmýndan çeþitli açýk kapýlar býrakmaktadýr. Açýk kapýlarý kullanmaya, en azýn-
dan bu akýllýlýðý göstermeye ihtiyacýmýz var. Sorun, bu siyasal iradeye sahip olma
sorunudur.

Teþekkür ederim. 

KAYA GÜVENÇ- Sayýn Birgül Ayman Güler�e teþekkür ediyoruz.            

Buyurun Sayýn Uyar. 

A.BETÜL UYAR (Peyzaj Mimarlarý Odasý Baþkaný)- Merhaba. Sayýn Baþkan,
deðerli katýlýmcýlar; bu bilgiler için hepinize teþekkür ediyoruz. Bir boyutun daha aktarýlmasý
yönünde bir talebim olacak. Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý�nýn son dönemde, bu liberalleþme
süreciyle ilgili olarak baþlattýðý bir toplantýlar serisi daha var, daha doðrusu bir çalýþma var.
Adý FIAÞ. Sermayenin Türkiye koþullarýna tam entegrasyonu için, Türkiye'nin bürokra-
sisinde belli iyileþtirmelerin yapýlmasý isteniliyor. Bunun için de belli pilot kurumlar
seçilmiþ, pek çok kurum bu anlamda listelenmiþ ve o kurumlarda bürokrasiyi azaltma
konusunda neler yapýlabileceði araþtýrýlýyor; kurumun yasalarý ve iþleyiþleriyle ilgili
olarak. Çalýþtýðým kurum nedeniyle böyle bir yabancý heyetle karþýlaþtým, o nedenle de
Þirin hanýmýn bu FIAS�la ilgili toplantýlara da katýldýðýný ve takip ettiðini biliyorum. Bu
konuda da biraz daha bilgi istiyoruz; çünkü bunun da bir takvimi var. Bu yasa entegras-
yonunda; örneðin, belediyeye geldiklerinde temel olarak ilgilendikleri konu yapý dene-
timiydi. Yapý denetiminde nasýl dýþarýya bu hizmetlerin serbestleþtirilmesi ve yabancý
sermayeye açýlmasý saðlanabilir; en çok ilgilendikleri alan buydu.

Yine kendi meslek alanýmla ilgili birtakým bilgiler verildi. Türkiye'de belki þu salon-
daki arkadaþlarýmýzýn bile peyzaj mimarlýðýnýn yetki ve sorumluluk alanýnýn ne olduðu
konusunda tam bir bilgileri yokken, örneðin Avrupa sermayesinde ve bu türlü hizmet-
lerin serbest dolaþýmýnda çok etkin yapýlanmalar var. Almanya�da 250 peyzaj mimarýnýn
bulunduðu þirketler var; bunlardan bir tanesi geçen yýl deprem koþullarýnda Odaya
geldi - ve biz bölgede iþ almak için geldiðini biliyoruz. - �Ne yapýyorsunuz ?� dedik, -
yani bu kadar çok meslektaþýn çalýþtýðý bir yapýlanmayý etüt edebilmek için - dedilerki
�Biz, bir ülkenin tüm doðal kaynak envanterini çýkarýyoruz, bütün havza planlamalarýný
yapabiliyoruz; strateji bölgeleri anlamýnda, bölge planlarý anlamýndaki bütün planlarýný
yapabiliyoruz; kýyýlarýnýn büyük bir kýsmýný, kilometrelerce alanýnýn düzenlemesini
yapýyoruz�. Yani öyle beþ yýldýzlý otellerin çevre düzenlemesi filan deðil yaptýklarý, çok
boyutlu iþler... Bu anlamda mühendisliðin ve mimarlýðýn bütün alanlarýnda bunlarla rek-
abet edilebilmek için çok þey yapýlmasý gerekiyor. 

Tabii olayýn bir siyasal, toplumsal söylemi var; elbette ki liberalleþmeye karþý, yeni
dünya düzeni politikalarýna karþý sonuna kadar karþý durmak durumundayýz. Ama onun
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ötesinde, bu ülkenin yasalarýnda, bu ülkenin mühendislik ve mimarlýk hizmetlerinde
-çünkü meslekler, toplumsal bir faydayý kucaklamak için varoldularsa eðer - en etkin
kamu çýkarýný, toplum çýkarýný nasýl saðlayabiliriz? Bunun için yeni tanýmlara belki
gereksimimiz var; birbirimizle daha az didiþmeye, toplumsal bir karþý duruþta bu
anlamýyla da bir dayanýþma içinde olmamýza gereksimin var diye düþünüyorum. Bu
anlatýlanlar çok önemli, bu konularla ilgili yeni bir sürecin baþlatýlmasý gerekiyor,
meslek alanlarýmýza bu anlamýyla daha fazla sahip çýkmamýz gerekiyor.

Teþekkür ederim.

KAYA GÜVENÇ- Baþka sorusu olan veya katkýda bulunmak isteyen arkadaþýmýz var
mý? Buyurun.

OÐUZ TÜRKYILMAZ (Endüstri Mühendisi) Olay sadece GATS�la sýnýrlý deðil tabii,
onun yarattýðý iklimde baþka boyutlar da var. Örneðin, bu pazartesi günü TMMOB�ni
temsilen bazý arkadaþlarla bir toplantýya katýldýk, Bakü-Ceyhan Projesinin çevre araþtýr-
malarýyla ilgili. Bakü Ceyhan Projesi için, þu ana kadar mühendislik hizmetleri için
ayrýlan fonlar 40 milyon dolarý geçiyor. 40 milyon dolarýn ne kadarý Türk firmalara gidiy-
or diye bakarsanýz, yüzde 10-15 mertebesinin oldukça iyimser bir tahmin olabileceðini
söyleyelim, bakiyesinin hepsi yabancý firmalara.

Ýki hafta önce Salý günü Ýstanbul'da bir toplantýya katýldýk -oraya kendi adýma
katýldým, TMMOB adýna deðil, öyle bir imkân yoktu- toplantýyý Alman Makine Ýmalatçýlar
Birliði düzenlemiþti ve amaçlarý, Alman sanayii sektörünün, Alman organizasyonu KFW
ve KTZ destekleriyle Türkiye'de ne tür hizmetler verebileceði þeklindeydi. Þu þekilde:
Bütün bunlar belediyelere, kamu kurumlarýna gidiyorlar ve su sisteminiz, arýtma siste-
miniz, su kaçak sisteminiz, çöp arýtma düzeniniz, katý atýklarýn bertaraf edilmesi gibi
hizmetler için önce bir para veriyorlar, bu para karþýlýksýz oluyor, KFW veriyor bu parayý;
ama paranýn mühendislik hizmetleri için kullanýlmasýnda bunu bir Alman þirketi
üstlenecek. Arkasý geliyor, o Alman þirketinin hazýrlamýþ olduðu þartnameler, esaslar
dahilinde yapým ihalesine çýkýlýyor ve onu da yine bir Alman þirketinin üstlenmesi þart
koþuluyor, Almanya�dan temin edilen malzemelerle. Bu alanda bakýn, Tarsus�tan
Fethiye�ye, Diyarbakýr�dan Çeþme�ye kadar birçok yerde bunlarýn varlýðýný görebiliyoruz.

TMMOB�nin, bu alanda 1970�li yýllarda sahip olduðu, dün de deðindiðimiz o
duyarlýlýða bugün çok daha fazla ihtiyaç olduðu kanýsýndayým. Ülke, parsel parsel gidi-
yor, onu paylaþmak istedim.

Teþekkür ederim.

KAYA GÜVENÇ- Baþka soru veya katkýsý olan var mý?

Evet, buyurun.

DEMÝR AKIN (Enerji-Yapý-Yol-Sen)- Bir bilgi vermekle sözüme baþlayacaðým:
Bundan 15 gün kadar önce sendikama bir büyük zarf geldi ve bu zarfýn içini açýp bak-
týðýmýzda gördük ki,  GATT�ýn baþýndaki adam; yani tepedeki adam Mike More imzalý ki,
doðrudan doðruya kendisinin imza atýðý bir yazýyla sendikamýzý bilgilendirmeye çalýþýyor.
Diyor ki, �Her ne kadar þöyle þöyle yaptýðýnýz iþler arasýnda bize karþý çýkýyorsanýz, aslýn-
da o deðiliz biz� kendisinin yazdýðý 2 sayfalýk bir makaleyi göndermiþ, artý GATT�la ilgili
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24 sayfalýk da bir broþürü göndermiþ �GATT, sizin düþündüðünüz gibi özelleþtirmeye
taraftar deðil, deregülasyona taraftar deðil, kamu hizmetlerinin ticaretleþmesine
taraftar deðil, bu konularda yanýlýyorsunuz� diye aydýnlatmaya çalýþýyor bizi. Bunu
þunun için söylüyorum: Ülkemiz için bu son derece önemli olan konuyu ne yazýk ki,
Türkiye'de çok sayýda az insan biliyor ve bu son derece önemli bir toplantýyý da çok az
sayýda insan takip ediyor. Yani bu örgüt, herhangi bir þekilde bir küçük sendikanýn,
kendi ölçülerine göre küçük bir sendikanýn kendisine olan muhalefetini bir yerlerden
yakalamýþ ve enforme etmeye çalýþýyor, bizi tekrar bir yanýlsamalar zinciri içerisine sok-
maya çalýþýyor; ama uyanmamýþýz, 95 olayý biraz da böyledir. Bütünüyle devletin
bürokrasisi içerisinde yer almýþ olan insanlarýn ve onlara ideolojik olarak egemenlik
eden siyasal partilerin temsilcilerinin ne yazýk ki bizi bu noktaya sokmuþ olmalarý çok
üzücü. Bu 95 olayýný bugün de yaþamamak gerekiyor, yaþamamak için de bu GATT�a ve
GATS�a karþý, hatta sade ona karþý deðil; sizin de tarif ettiðiniz o 3-4 örgüte de karþý ve
hatta onlarýn üstünde yer alan emperyalizme karþý -ki, bunu çok az söylüyoruz her-
halde bugünlerde- yani bunun da adýný vererek bir cephe oluþturmak görevi herkesin
önünde önemli bir görev olarak duruyor.

Bu çerçeve içinde, Birgül Haným�ýn oluþturduðu bu komisyonun sendikalar tarafýn-
dan, demokratik kitle örgütleri tarafýndan hýzlý bir þekilde izlenmesinde ve katkýda
bulunulmasýnda büyük yarar var ve sendikam olarak ya da sendikamýzýn bir çalýþaný
olarak buraya katkýda bulunmaya hazýrýz. Ama tehlike büyük, sadece GATT olarak da
sýnýrlamamak lazým; onunla beraber hareket eden, Dünya Ticaret Örgütüyle beraber
hareket eden IMF, Dünya Bankasý, OECD, ayrýca bunlara egemen olan ideoloji. Þimdi 5-
9 Kasým arasýnda ICFTU�nun önderliðinde çok önemli bir yürüyüþ, Türkiye'nin günde-
mine girecek, Türkiye'de 5-6 koldan Ankara�ya doðru yürüyüþler olacak, 9�unda
Ankara'da geniþ katýlýmlý bir miting olacak. Burada bu tür bilgileri daha fazla insanlara
ulaþtýrmamýz için önemli bir araç; yani bu 5-9 arasýndaki 4-5 günlük sürede GATT�la ilgili,
GATS�la ilgili bütün bilgileri, özellikle benim de içinde bulunduðum Bayýndýrlýk
Bakanlýðýndaki teknik hizmetler sýnýfýndan çalýþan, 7-8 bine yakýn teknik hizmetler
sýnýfýnda çalýþan arkadaþlara; bunlardan 3 bininin de mühendis olduðunu biliyoruz,
elden iletmek gerekiyor ki, bu tehlikeyi yakýndan görsünler. Yoksa buna karþý direnmek,
buna karþý cephe oluþturmak mümkün deðil.

Böyle bir katkýda bulunmak istedim, teþekkür ediyorum.

KAYA GÜVENÇ-Evet, buyurun.

MUSTAFA GÜRBÜZ (Mimar)- Bundan 1-1,5 ay evvel Kanada Büyükelçiliði yapýlmasý
için  Türk basýnýnda bir ilan çýktý �müþavir firma arýyoruz� diye. Biz, bu müþavir firma
iþine talip olduk, talip olmamýzýn nasýl olduðunu anlatayým: Kanada�da Max diye bir
firma var, internet vasýtasýyla þartnameyi girebiliyorsunuz -tabii ücretini öderseniz-.
Ücretini ödeyip girdik ve burada mevcut olan bir limited þirket vasýtasýyla dosyalarýmýzý
gönderdik. Yalnýz bu arada þunu iyice öðrendik ki; Türkiye'deki proje yapan firma, MP
Proje Limited Þirketi ayný zamanda müteahhit firma, yani bir yerde anahtar teslimi proje
iþlerini de yapýyor. Dünya ölçülerine göre, müþavirlik firmasý ve müteahhitlik firmasýnýn
tamamen ayrý olmasý lazým. FIDIC kararlarýna göre veya Dünya Bankasý ölçülerine göre;
FIDIC�in de bir þubesi olan, Türkiye'de olan, Mimar Mühendis Müþavirler Birliði�nin ölçü-
lerine göre ayrýlmasý lazým.
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Burada gördüðümüz husus þudur: Biz, tek baþýmýza mimar-mühendis olarak hiçbir
katkýda bulunamayýz; organlaþmamýz, þirketleþmemiz ve bu arada böyle giriþimlerde
bulunmak üzere birlik beraberlik oluþturmamýz lazým. Þimdi bunun çabasýna girdik, 1
aydýr uðraþýyoruz, her cumartesi günü bir toplantý yapýyoruz ve mimar, mühendis ve
müþavirlerin bir araya gelmesi için uðraþýyoruz. Müþavirler Birliði�nin halen Türkiye'de
182 üyesi var; siz de biliyorsunuz belki. Müþavirlik, mühendislik firmalarýnýn çoðu yal-
nýz, hepsi müteahhitlik firmalarýnýn müþavir firmalarý.

Bu çalýþmalarýnýz çok deðerli, çok vasýflý. Yalnýz iþin özüne gelirsek; bizim, fertlikten kur-
tarýlýp þirketleþmeye, organlaþmaya, bütünleþmeye ihtiyacýmýz olduðunu belirtiyorum.

Katkýlarýnýza çok teþekkür ederim.

KAYA GÜVENÇ- Ben teþekkür ederim.

Evet, buyurun.

ÞÝRÝN GÜLCEN EREN- Bana yöneltilen bazý sorular için aldýðým küçük notlarý, son
konuþmacýdan baþlayarak cevaplandýrmak ve bir önceki konuþmama, konunun daha
açýklýða kavuþturulabilmesi için, bir kýsým ek yapmak istiyorum. 

Mühendislik ve müþavirlik hizmetlerinde, uluslararasý platformda bir tüzel kiþilik
hizmet sunarken bünyesindeki tüm hizmetleri girdiði pazarda birlikte sunmak istemek-
tedir. Hizmet sunucusunun girdiði pazarda ise, hizmetin türü farklý mevzuat düzen-
lemelerine tâbi konular olabilmektedir. Ýhale yasamýzda ve yeni hazýrlanan Yasa
Taslaðý�nda Avrupa Birliði Komisyonu tarafýndan en çok eleþtirildiðimiz nokta da budur.
Maalesef yeni tasarý kapsamýnda, hâlâ GATS�a tâbi olan ve olmayan kamu ihaleleri kap-
samýndaki hizmet sunumunu ayýrmamakta direniyoruz. Aslýnda belki ayýrmak, iþimize
de gelmiyor. Sözkonusu hizmet sunumlarýnýn tanýmlanmasý ve kalitesinin arttýrýlmasý
için, þirketleþmemiz önemli. Ne kadar þirketleþirseniz, hizmet sunumu sektöründe o
kadar güçlenirsiniz.

Þirketleþme konusu ile müteahhitlik ve müþavirlik hizmetlerinin ayrýlabilmesi ve
pazarda GATS�na uygun saðlanýp saðlanmadýðýnýn kontrolü için, ilk önce, kullandýðýmýz
hizmet tanýmlarýnýn netleþmesi lazým. 

Ülkemizde mesleki tanýmlarýmýzý ortaya koyduktan sonra sektör durumunu da tespit
etmemiz gerekmektedir. Sektörlerin tasnifini yaparken, sektörün mevcut durumunu
bilmeden müzakere edemeyeceðimiz hususunun hepimiz farkýndayýz. Bu konuda
ortak bir bilinç oluþturmayý baþardýk. Ýlgili tüm kurum ve kuruluþlar arasýnda güzel bir
dil konuþulmaktadýr. Sektörümüzün durumu nedir? Yasal mevzuatýmýz nedir? Hangi
yabancý (yabancý uyruklu �Türk soylu yabancý uyruklu) gelip hangi sektörde ne tür
hizmetler sunuyor? Bu yöndeki ihtiyaç ilk olarak, Avrupa Birliði Komisyonu ile halen
müzakereleri devam eden �Hizmetlerin ve Kamu Alýmlarýnýn Liberalizasyonu
Anlaþmasý� kapsamýnda ortaya çýktý. 

Ülkemizde bugün, yabancý bir tüzel kiþiliðin, hangi yerel idaremizde, hangi sek-
törde hizmet sunduðu bilinmemektedir. Türkiye'nin hiçbir kamu kurum ve kuruluþu da
bu durumun farkýnda deðildir ya da kontrol edememektedir. Ayrýca yerel idareler,
yabancý gerçek ve tüzel kiþilerle çalýþmak için herhangi bir kamu kurum ve kuruluþun-
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dan onay alma gereði de duymamaktadýr. Bu çerçevede, verilen hizmet sunumlarý kap-
samýnda ülkenin dýþ baðýmlýlýðý bilinmemekte ve tespit etmek için gerekli giriþimde
bulunulmamaktadýr. Farklý bir deyiþle, herhangi bir platformda meslek alanýmýzda
müzakere edebilmeniz için; �Dýþ borcumuz ne kadar, ulusal ve uluslararasý sektörlerde
neredeyiz, hangi iþ ve iþlemler proje ve müteahhitlik sektörlerimizce yapýlmaktadýr,
yabancýlar hangi sektörlerde çalýþmaktadýrlar?� benzeri pek çok konuyu açýklýða kavuþ-
turmak gerekmektedir.

Dýþiþleri Bakanlýðý, yukarýda belirttiðim Anlaþma müzakereleri sýrasýnda, þifahi olarak
uyarýlmýþtýr. Anýlan Bakanlýðýn teknik konulara uzak olmasý  nedeniyle, itirazýmýz bir
anlam ifade etmemiþtir ki, daha sonra herhangi bir kurumsal giriþimleri olmamýþtýr.
Dýþiþleri Bakanlýðý�nýn, 3216 belediyemiz ile gerekli iletiþimi kurarak, dýþ baðým-
lýlýðýmýzýn ve yabancýlarýn hedeflediði sektörleri tespit etmesi gerekirdi . Benzer bir
çalýþmanýn kamu kurum ve kuruluþlarýnca yapýlmasý gerekir. Býrakýn tüzel kiþilerimizi,
ülkemizde henüz yerel ve merkezi idarelerin yaptýklarý yurtdýþý kredi baðlantýlý veya
genel bütçeden finanse edilen projelerin tam tespiti bulunmamaktadýr. Planlama ve
kalkýnma yaklaþýmlarýnýn eksikliðine baðlý olarak oluþan bu durum sonucunda, dýþ
baðýmlýlýk seviyemiz tabi ki artmaktadýr. Yerel Yönetimler Yasa Tasarýsý�nda bunlarýn
tespiti, kontrolü ve düzenlenmesi için de hiçbir hüküm yoktur. Bir taraftan da merkezi
zayýflatmak için; her türlü yetki ve görevi taþraya verin,  taþra teþiklatlarýný ortadan
kaldýrýn diye baský yapýlmaktadýr. Tüm bu alýmlar borçtur ve bu borçlar, genel bütçeden
hepimizin vergileriyle ödenmektedir.

Bir diðer konu ise, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý�nýn büyük ölçekli yatýrým pro-
jeleri -enerji projeleri-dir. Sözkonusu projelerin pek çoðu, GATS kapsamýnda ülkemizce
açýk olarak taahhüt edilmeyen �8673 Entegre Mühendislik� hizmetleri kapsamýnda
kalmaktadýr. Hizmet sektörlerinin kapalý olmasý, yabancýlarýn hizmet vermesinin yasak
olduðu þeklinde algýlanmamalýdýr. Bir sektörün kapalý olmasý, ülkenin zaman içinde
istediði yasal düzenlemeyi yaparak hizmet ticaretini kýsýtlayabilecek olmasýdýr. Entegre
mühendislik hizmetleri kapsamýnda veya dýþýnda kalan büyük ölçekli yatýrým projeleri
ile ilgili olarak bazý yasal düzenlemeler yapýlmasý gerekmektedir. Örneðin; 815 sayýlý
Kanun Tasarýsý gibi. Bu Tasarý, Denizlerimizde gerçekleþtirilecek büyük yatýrým projeleri
hakkýnda olup, bu projelerde görev yapacak yabancý mühendisve mimarlar ve proje
hizmetleri ile ilgilidir. Yabancýlarýn belge istemine iliþkin talep yapýlmýþ, ancak yasaya
yansýtýlmamýþ ve zaten uygulamada, hiç bir yabancý mimar ve mühendis için bir geçici
üyelik istemi yapýlmamýþtýr.    

Çevre hizmetleriyle ilgili ülke önerisi veren ülkeler Avrupa Birliði, Amerika Birleþik
Devletleri ve Ýsviçre�dir. Belgelerin içeriðinde, tamamiyle, 8673 Entegre Mühendislik ve
8674 Þehir Planlama ve Peyzaj Hizmetleri yer almaktadýr. Bir baþka deyiþle, büyük ölçek-
li, anahtar teslim projesi ya da deðil, çevre hizmeti veya entegre mühendislik hizmeti
içeren büyük altyapý projeleri ülkemizde yabancýlarýn hedeflediði sektörlerdir. 

Özetlemek gerekirse, bir buçuk sene önce Avrupa Sosyal Þartý ile baþlayan ve GATS
kapsamýnda ülke pozisyonunun belirlenmesine yönelik müzakereler dahilinde bugüne
kadar yapýlan çalýþmalarda varýlan sonuçlar: 
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En temelde, mühendislik � mimarlýk tanýmlarýnda eksiklik var,

Ýhtisaslaþmamýz yok,

Sistem tanýmýmýz yok,

Politika ve stratejimiz yok ya da bir bütün halinde deðil,

Kontrol mekanizmalarýmýz yok,

ve en önemlisi, nasýl müdahale edebileceðimize iliþkin öngörümüz ve müzakere
ekibimiz yoktur þeklindedir.

Bu sorun, Türkiye'nin sadece mühendislik-mimarlýk hizmet ve mesleki alanda
yaþadýðý bir sorun deðildir. Mülkiyet alanýnda da benzer bir durum vardýr: Mülk ve
mülkiyetin tanýmý yoktur. Sistemi yoktur. Ýlgili mevzuatta mülk ile mülkiyeti birarada
algýlayan bir sistem var. Mülk, bir �eþya�dýr, �meta�dýr. Mülkiyet ise, bir haktýr: �Kullaným
hakký, sahiplilik hakký,  fayda edinme hakký ve iþletme hakký�. Ýlgili mevzuatýn eksik-
liðine, tanýmlara göre politikalarýn geliþtirilememesine baðlý olarak uygulama yapýlmasý
yaklaþýmý, bugünkü kentleþmenin nedenlerinden biridir. Bu konunun pek çok kiþi, bi-
lincinde bile deðildir. 

GATS müzakerelerinde sunulan ülke taahhütlerinde yer alan tanýmlar önemlidir.
DTÖ ve BM hizmet taným belgelerinde yer alan tanýmlara dikkat etmek gerekmektedir.
Sadece kapalý bir sektörün açýlmasý, açýk olan sektörlerde ülke kýsýtlarýnýn tanýmlanmasý
deðil, BM Belgesi ile DTÖ�nün 120 no�lu belgesi kapsamýnda kalan tanýmlarýn deðiþtir-
ilmesi yönünde müzakere yapýlmaktadýr. Bu müzakerelerde ülkemiz açýsýndan çok riskli
öngörüler yeralabilmektedir. Örneðin, çevre hizmetleri altýnda yeralan �natural land-
scape (doðal peyzaj)� tanýmý yerine AB önerisinde, �biodiversity (biyolojik çeþitlilik)�
teriminin yer almasý teklif edilmektedir. Sektör görüþmesinin oluþmasý yönünde Çevre
Bakanlýðý�nda yapýlan toplantýlarda, açýklýða kavuþtu ki, ülkemizin bu tanýmla ilgili öneri
bir hizmet sýnýflandýrmasý kabul etmesi, Türkiye'nin doðal zenginliðinin ticari meta
haline gelmesi ve yurtdýþýna çýkartýlmasýna onay vermesidir. Bir kelimenin bu kadar
önemli ve etkili olabileceðini, ülke durum tespiti sýrasýnda, daha yeni belirleyebiliyoruz.
Uluslararasý Sözleþmeler (Ramsar Sözleþmesi gibi) ile bir yandan ülkemizin tabii varlýk-
larýný korumaya çalýþýrken, bir taraftan da bunlarýn, bir mal olarak, nasýl ticareti yapýla-
bilir müzakeresini yaptýðýmýz bir konumdayýz. 

FIAS açýklamam istenilen bir diðer konu. FIAS, Dünya Bankasý�na baðlý bir servistir.
Hazine Müsteþarlýðýmýz, Türkiye�de yabancý sermaye yatýrýmlarýnýn önündeki engelleri
kaldýrabilmek ve uygulamalarý uluslararasý standartlara kavuþturmak için, DB�nýn bu
servisine  bir proje çalýþmasý yaptýrmýþtýr. Sözkonusu proje için, Dünya Bankasý�na ciddi
miktarlarda para ödenmiþtir. Proje kapsamýnda �Türkiye�de Yatýrýmlarda Karþýlaþýlan
Ýdari Engeller Raporu� hazýrlanmýþtýr. FIAS heyeti, Hazine Müsteþarlýðý�nýn elemanlarý ile
birlikte, yatýrýmcýlarýn yatýrýmlarýný gerçekleþtirmek için iletiþimde olduklarý kamu kurum
ve kuruluþlarýný ziyaret ederek, bürokrasinin tespitini yapmýþtýr. Raporun incelenmesi
neticesinde görülecektir ki, pek çok iþ, iþlem ve ilgili kamu kurum veya kuruluþ, eksik
tanýmlanmýþtýr. Kýsacasý, mevcut rapor, mevcut bürokrasinin eksik ve hatalý bir
tanýmýdýr. Yapýlmasý gereken kamu yararýna dönük ya da uluslararasý bir standardý olan
iþ ve iþlemler dahi idari engel þeklinde sunulmuþtur. Ýdari Engeller, hepimizce kabul
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edilmesi gerekir ki, hakikaten bu ülkede fazladýr. Ancak uygulamada benim kendi
vatandaþýmdan da istediðim veya yurtdýþýnda benim vatandaþýmdan da istenilen bir
istemin, sýrf yabancýlar yatýrým yapsýn diye kaldýrýlmak istenilmesi de anlamlý deðildir. 

Raporun hata ve eksiklerine örnek vermek gerekirse; çalýþma izinleri konusunda
Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý, TMMOB Kanunu�nda yabancý �Türk sermaye ayrýmý yapýl-
mamasýna raðmen tanýmlanmamýþtýr. Raporun giriþ bölümünde, pek çok baþlýðýn yer
aldýðý genel tabloda, çalýþma izinleri konusunda bir engel yok þeklinde ifade yer
alýrken, raporun baþka bir bölümünde �engel var� denilmektedir. Yabancýlarýn Çalýþma
Ýzni Kanun Taslaðý da bu öngörü ile hazýrlanmýþtýr. Kýsacasý, FIAS Raporu, Türkiye�nin
mevcut bürokrasisini ortaya koyarak, bunun tamamýný engel olarak gören ve �bunu
nasýl aþabiliriz� þeklinde beyin jimnastiði yapan, yetersiz bir çalýþmadýr.

10-11 Eylül 2001 tarihinde Hazine Müsteþarlýðý�nda ilgili tüm kamu kurum ve kuru-
luþlarýnýn katýlýmýnda, sözkonusu raporun deðerlendirilmesi ve bir eylem planý hazýrla-
narak Bakanlar Kurulu�na sunulmasýna iliþkin olarak bir dizi çalýþtay yapýlmýþtýr.
Sözkonusu çalýþtaylar sonucunda, Türkiye�nin eylem planý olarak hangi kurum ve kuru-
luþun, ne yönde bir düzenleme yapacaðý belirlenmiþtir. Sadece Çalýþtay-2-Yabancýlarýn
Çalýþma Ýzinleri�nde ortak bir karar alýnamamýþtýr. Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý olarak,
sektör ve mesleki disiplinin temsilcisi olduðumuzun bilinciyle gerekli müdahaleler
yapýlmýþtýr. Eylem Planýnda çalýþma izinleri  konusu yaný sýra, tüzel kiþiliklerin kurulmasý,
arazi ve imar konularýnda ciddi ödünlerin verilmesi öngörülmektedir. Birgül Haným�ýn
dediði gibi, kamuoyunun bundan haberi yoktur. Konu kamuoyuna farklý bir þekilde yan-
sýmýþtýr. Bu düzenlemeleri engellemek isteyen, ülkesini seven ve olmasý gerekeni
söyleyenler; basýnda projeyi engellemek isteyenler þeklinde yansýtýlmýþtýr. 

Aslýnda biraz öncede deðindiðim gibi ihtiyacýn herkes farkýndadýr. Ancak, eðer
doðru tespit yapýlýr ve öngörü ülke menfaatine ise doðrudur. Bu konu çok önemli ve
farklý bir konu. Bu konuda da ciddi tartýþmalar yapýlmasý gerekmektedir. Ýlginç bir konu
da, FIAS kapsamýnda TMMOB yoktur, görüþü istenmemiþtir ve toplantýlara da bu kap-
samda çaðrýlmamýþtýr, çaðrýlmasýna da gerek görülmemektedir.

BÝRGÜL AYMAN GÜLER- FIAS�ýn açýlýmý nedir?

ÞÝRÝN GÜLCEN EREN- Foreign Investment Advisory Service.

BÝRGÜL AYMAN GÜLER- GATS çerçevesinde mi,  Dünya Bankasý çerçevesinde mi?

ÞÝRÝN GÜLCEN EREN- Dünya Bankasý çerçevesindedir ve bu kurum Türkiye�ye özel
bir çalýþma yapmýþtýr. Özetle, Hazine Müsteþarlýðý, bu raporla Türkiye'nin idari anlamda
yeniden yapýlandýrmaya ihtiyacý olduðu düþüncesiyle, mevcut bürokrasinin azaltýlmasý
ve yabancý kaynaklý yatýrýmlarýn önünde engel olduðu düþünülen konularý belirleyerek,
azaltýlmasý veya ortadan kaldýrýlmasýný öngörmüþtür. 

A.BETÜL UYAR- Bir ilave yapabilir miyiz? Çýkarýlmak üzere olan Meclis�teki yasalarla
da onlarýn istediði -en son rapor deðerlendirmeleri Eylül sürecinde oluþtu çerçevede
yasal düzenlemelere gidiyorlar.

ÞÝRÝN GÜLCEN EREN- Bakanlar Kurulu�na eylem planlarý bir bütün olarak sevk edildi.
Çalýþma izinleri konusunda ortak karar olmamasýna raðmen, ne sevk edildi bilmiyoruz. 
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Birgül Haným, þeffaflýktan bahsetti. Evet, halen yeterli çalýþma yok; ama en azýndan
çalýþma var ve sadece þeffaflýkla ilgili çalýþýlmýyor. Sayýn Dursun Yýldýz ile, Genel Müdür
Yardýmcýmýz Ýsmail Hatipoðlu�nun Cenevre�de gittiði, DTÖ Ulusal Düzenlemeler Çalýþ-
ma Grubu toplantýsýnda; þeffaflýðýn yaný sýra, eþitlik ve gereklilik kriterleri tartýþýldý.
Gereklilik kriterlerinin meþru amaçlarýný belirleme çalýþmalarýna baþladýk. Türkiye için
mesleklerin icra edilebilmesi, kontrolü, hizmet sunumunda yabancýlarýn deðer-
lendirilmesinin meþru amacý nedir? Hangi amaçlarý destekleyecek ya da hangi amaçlarý
ortaya koyacaksýnýz da; yabancýnýn ülkemizde çalýþmasý, yatýrým yapmasý ve meslek
adamýný yetiþtirmesi saðlanacak, hizmet kalitesi yükseltilebilecek ve tüzel kiþilik ya da
gerçek kiþilik olarak þekillendirebileceksiniz? Ayný kapsamda, dördüncü bir olgu olan
uluslararasý standartlarý da belirlemeye çalýþýyoruz. Hangi belge hangi hizmet sunumu
için, nasýl ve ne zaman istenecek? Bu dört olgunun tamamý için, en azýndan ortak bi-
lincin oluþturulmasý ve gerekli tespitlerin yapýlmasý lazým. Kendi aramýzda ortak bilinç
ve bilinç düzeyine sahip olunmasý, böyle güzel bir topluluðun olmasý, en azýndan konu-
larýn bilinmesi baðlamýnda güzel, ancak daha çok katýlým olmasý ve saðlanmasý lazým.
Müzakerecilerin ve meslek alanýnýn ciddi desteðe ihtiyacý var. Müzakerelerde ki tek
çýkar yollarýmýz müzakerelere katýlým ve gerekli kulisin yapýlmasýdýr. Mimarlýk-
mühendislik kapsamýnda dayandýðýmýz tek nokta ise, ülke kýsýtýmýz olan �geçici
üyelik�tir. GATS kapsamýnda, bu kýsýt dýþýnda, sadece kamu düzeni, milli güvenlik ve
kamu saðlýðýnýn korunmasý amacýyla meslek alanýna kýsýt getirilebilmektedir.  Bunun da
ispatý gerekmektedir. Bunlarýn uygulama alanlarýnýn meþru amaçlarýný ortaya çýkart-
mamýz gerekiyor ki, bu durum ise, baþlý baþýna bir çalýþmadýr. Yapýlmasý gereken daha
pek çok çalýþma vardýr.

Birgül Haným, sizin dile getirdiðiniz 5 yýl konusu var; 5 yýl uyundu dediniz. 1995 yýlýn-
da sektörlerin geçici üyelik kýsýtý ile açýlmasý konusunu araþtýrdýk. Ýlgili kurum ve kuru-
luþlardan görüþ alarak Hazine Müsteþarlýðý yapmýþ. 1995 yýlýnda Bakanlýðýmýza sorulup
sorulmadýðýný tespit ederek sorduysa bile kimbilir hangi birimimiz cevap vermiþtir. I. tur
müzakereleri baþlamýþ, ancak bunlar muhasebecilik hizmetleri ile ilgilidir. II. tur müza-
kerelerde meslek alanýmýzý ilgilendiren konular yer almaktadýr. Kýsacasý bir buçuk sene-
lik bu yeni tur müzakerelerde TMMOB ve Bakanlýðýmýz sürecin içindedir. Sektör müza-
kereleri sýrasýnda, Hazine Müsteþarlýðý�nda yapýlan toplantýlarda bilgisayar mühendisliði
sektöründe, Bakanlýðýmýzýn sektör temsilcisi olamayacaðý konusunda anýlan
Müsteþarlýðý ikna etmemiz zor oldu. Bakanlýðýmýz, sadece bayýndýrlýk hizmetlerinin sek-
tör temsilcisi, ancak gerekirse bu hizmet sektörüne iliþkin de görüþ verilecektir. Ülkem-
izde, mimarlýk ve mühendislik sektörlerine bir bütün olarak bakýlýyor, tanýmlarýn eksik-
liðinin yarattýðý sorunlar da bu noktada baþlýyor. Sektörün mevcut durumunu kendile-
rine anlattýkça, bize hak vermeye baþladýlar. Halihazýrda, Hazine Müsteþarlýðý�nda bizi
dinleyen, bizimle ortak çalýþma ihtiyacýnda olan birileri var. Özetle, 5 yýldýr sürdürülen
ve dahil olmadýðýmýz muhasebecilik alanýndaki görüþmeler ile, II. tur kapsamýnda
yapýlan özetlediðim çalýþmalardýr. Muhasebecilik alanýndaki ulusal mevzuatýmýzda
muhasebecilik hizmetinin belge istemine dayanacaðý ve mali müþavirlik belgesinin bir
sýnavla verileceði ve sadece ülke vatandaþlarýna açýk olduðu hükme baðlanmýþtýr.
Sektör temsilcisi Maliye Bakanlýðý, halen biraz önce bahsettiðim 4 kriter çerçevesinde
uygulama yapmakta ve bunlarý detaylandýrmaya çalýþmakatdýr.
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Bakanlýðýmýz, TMMOB ve  Hazine Müsteþarlýðý olarak, en azýndan son bir senedir,
mevcut imkanlarýmýz dahilinde çalýþma yapabilmektedir. Mimarlýk-mühendislik sek-
töründeki açýlýma bir �dur� diyerek, mevcut durum ve açýlma detaylarý konusunda hep
birlikte bir yol haritasý çizmeye çalýþýyoruz: Kýsacasý, 5 yýl kaybetmiþ olabiliriz, ancak
bunun son 1 senesini de kazandýðýmýz düþüncesindeyim.

Dursun Bey�in de söylediði gibi, GATS kapsamýnda, DTÖ ile müzakereler devam
ederken, uygulamanýn sonuçlarýna baðlý olarak, geliþmiþ ülkelerle azgeliþmiþ ülkeler
arasýnda ciddi fikir ayrýlýklarý oluþmaktadýr. Sektörler de ülkeler de uygulamalarýn ciddi
etkileri altýnda kalmaya baþlamýþtýr.

Son olarak kýsaca eklemek istediðim bir iki husus var:

Mimarlýk ve mühendislik sektörüyle ilgili saydýðým bu çalýþmalar yapýlsa dahi, bir
noktanýn unutulmamasý lazým; hizmet sektöründe ne kadar açýlmýþ olsak da, sektör li-
beral durumda olsa da, �karþýlýklýlýk� ilkesi vatandaþýmýz açýsýndan maalesef iþle-
memektedir. Vatandaþýmýz, hizmet sunmak amacýyla baþka bir ülkeye gittiði zaman
ulusal mevzuatlara (vize, çalýþma vizesi, diploma denklik, ikamet izni, yerleþiklik þartý,
vb.) tâbidir. Bu nedenle, müteahhitlik hizmet sunumunu taahhüt eden gerçek veya
tüzel kiþi, hizmet sunumu için ekibini götürememektedir. Kýsacasý, sektörlerimizin mev-
cut durumunu tespit ederken, müzakere yaparken, diðer bir taraftan mühendis, mimar
veya müteahhidimizin pazara giriþi hedeflenen ülkede ne zorluklarla karþýlaþýlaþtýðýnýn
tespitini yapmamýz lazým. Uygulamada ne tür engeller var? Bunlarý nasýl bertaraf ede-
ceðiz? 

Eklemek istediðim son husus, mühendislik ve mimarlýk sektörlerinde; sýnýr ötesi
ticaretin büyüklüðü konusudur. Dursun Beyin verdiði rakamlara dikkat etmek lazým.
1 trilyon 350 milyar dolarlýk sektörün, bütün sýnýr ötesi ticaretin yüzde 20�si hizmet
ticareti oluþturmaktadýr. Türkiye yeniden yapýlanan bir ülke ve bu nedenle, geliþen
güzel bir pazardýr: Denetim yok, her þey açýk ve iþ potansiyeli var. DTÖ web page�inden
aldýðým verilere göre, mimarlýk ve mühendislik, en hýzlý ve en çok büyüyen sektör; küre-
sel çýktýnýn yüzde 60�dýr.

Sabrýnýz için teþekkür ederim.

DURSUN YILDIZ- Bizlerin de katýldýðýmýz toplantýlarla zaman zaman içerisinde yer
aldýðýmýz  bu müzakere süreçlerindeki geliþmelerin ortaya koyduðu tablo ;  Türkiye'nin,
mühendislik-mimarlýk hizmetleri alanýnda haksýz bir rekabete doðru, ülke olarak da
uluslararasý sermayenin geniþ bir pazarý olma noktasýna doðru hýzla
kaydýðýdýr.Geliþmelere sektör ve ülke çýkarlarý doðrultusunda müdahale edilmez ise
gelecekte de, mühendislik-mimarlýk sektörünün kendi iç dinamiðiyle ülke yararýna
geliþmesinin engelleneceði bir ortam oluþacaktýr. Bir diðer sonuç; sektör, büyük oran-
da dýþarýdan gelecek olan hizmetlere yardýmcý hizmetleri verme konumuna
itilecektir.Bu süreç içinde yapýlmasý gereken çalýþmalar  Birgül Haným tarafýndan da
ifade edildi.Katýlýyorum. Öncelikle ilgili tüm kurum ve kuruluþlarýn sözkonusu anlaþ-
malarý  detaylý bir þekilde ele alarak incelemeleri gerekiyor. Bizler de çalýþmalarýmýzý
daha da yoðunlaþtýrarak sürdüreceðiz. Çalýþma grubumuz GATS, AB ve OECD süreçleri-
ni birlikte deðerlendirerek, bir rapor hazýrlamaya çalýþýyor. Ama ilk bölümde de
sözettiðim  gibi, geliþmelerden olumsuz etkilenecek bir çok kesimin hýzla yaþanan bu

Hizmetlerin Serbest Dolaþýmýnýn Mühendislik ve Mimarlýk Alanlarýna Etkileri

40



sürece ilgi olarak uzak bilgi olarak da yeterince haberdar olmadýðýný görüyoruz.
Koordinasyonda da eksiklikler var. Bu nedenle  önce somut olarak bilgilendirme ve sek-
tör temsilcileri ve ilgili kurumlarýn kendi aralarýndaki koordinasyonun gerçekleþtirilme-
sine  çalýþýlmalýdýr. Daha sonra yapýlacak teknik çalýþmalarla kendi alanýmýzla ilgili olum-
suz geliþmelere engel olmaya ve bu alandaki olasý kalýcý hasarlarý önceden belirleyerek
gerekli tedbirleri almaya çalýþmalýyýz.

Teþekkürler.

BÝRGÜL AYMAN GÜLER- Son dönemde çok dile getirilen �ekonomiyi siyasetten
ayýrma" operasyonu çerçevesinde birkaç þey bir arada gerçekleþtiriliyor. Birincisi,
ekonomi gerçekten de siyasetten ayrýlýyor; ama yine bir 'küçük' sözcük düþmesi var
burada: ekonomi ulusal siyasetten ayrýlýyor. Ýkincisi, gerçekte ekonomi, siyaset ve yöne-
tim, þimdiye dek hiç olmadýðý kadar içiçe geçiriliyor. Bu iþ, üst kurullar eliyle yapýlýyor.
Bu kurullarda kuvvetler ayrýlýðýnýn yerini kuvvetler (yasama - yürütme - yargý) alýyor ve
bunlar ekonominin siyaseti ile yönetimini ayný anda yürütüyor. Üçüncüsü, yerli ekono-
mi küresel ekonomi-siyasete baðlanýyor. Bu kapsamlý deðiþim, yapýsal uyarlama poli-
tikalarýndan sonra günümüzde 'governance' politikalarý olarak iþlerlik kazanýyor. 

Bu yapýlanmanýn araçlarýndan biri, Dünya Bankasý�ndan 2000 yýlý ortalarýnda alýnan
765 milyon dolarlýk kredi anlaþmasýdýr. Ekonomik Reform Kredisi Anlaþmasý ile gelen bu
kredi idari reform koþulu taþýyordu. Ekonomik reform kredisi içerisinde þöyle bir koþul
vardýr: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Dünya Bankasýndan (1) kamu harcamasý yöneti-
mini reforme etmek ve (2) kamu yönetimini reforme etmek konularýnda yardým isteye-
cektir. Anadolu Ajansý, yaz aylarýnda kamu harcamasý reformu çalýþmasýnýn tamam-
landýðýný duyurmuþtu. Eylül sonlarýnda da kamu yönetimi reformu çalýþmalarýnýn
tamamlandýðý öðrenildi. Bu çalýþmalarýn sonunda devlet bütçe sisteminde deðiþiklik
çalýþmalarý baþlatýlmýþtýr; yerel yönetim bütçe sistemi dahil, bütün kod sistemi, bütün
bütçeleme mentalitesi deðiþtiriliyor. Kamu yönetimi reformu biliyorsunuz Yüksek
Planlama Kurulunun gündemine de taþýndý. Bu reform ile Bakanlýk sayýsý 22�ye indirile-
cek, kimi bölge örgütleri ve taþra örgütleri kapatýlacak, kimi kamu kurumlarý tümüyle
kapatýlacak. Bunlar, iþte o çalýþmanýn sonucuydu. Þu anda, özellikle Ekonomiden
Sorumlu Devlet Bakaný�nýn gündeme getirdiði �devlette küçültme operasyonu� aslýnda
dýþ borçlarý ve iç borçlarý ödeyebilmek için yapýlan bir operasyondur. Ama uzun vadede
Türkiye'yi 'governance' adý verilen yeni iktidar tarzýna itme operasyonudur. Bütün bun-
lar GATS�la hiç baðlantýsýz deðil, sanýyorum o baðlantýlar ortaya çýktý; ama bu iliþkileri
daha iyi örmemiz gerekiyor.

Bu son tura þeffaflýk ilkesi ile, yani yaþamýn her alanýnda �þeffaflýk� sözünü kuþkuyla
karþýlama çaðrýsý ile baþlamak isterim. Neoliberal sözlükte ve uluslararasý metinlerde þeffaflýk
teknik bir terimdir, bizim özlemlerimizi ifade eden þeffaflýk bu deðildir. Neoliberalizm için
þeffaflýk sorunu, devlet-yurttaþ iliþkilerinde deðil, devlet-þirket iliþkilerinde þeffaflýk
sorunudur. GATS da bunu küresel, ulusal, yerel tüm þirketlerle-devletlerin þeffaf iliþkisi diye
algýlar. GATS bu ilkeyi, ikinci olarak, DTÖ Hizmet Ticareti Konseyi eliyle, 147 ülkede hedeflere
ulaþma doðrultusunda oluþturacaðý örgütü kurma aracý olarak kullanýr. Þeffaflýk, yeni iktidar
iliþkilerinin kurumsal yapýsýný kurmanýn anahtarýdýr, son derece önemlidir bu anlamda; yoksa
basit bir yolsuzluðu önleme, basit bir kapalý devreleri açýk görüverme, rahat hareket etme
isteðinin ürünü deðildir. 21. yüzyýlýn yeni iktidar mekanizmasýnýn temelini atma aracýdýr. 
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GATS sistemi deðerlendirilirken gözönünde tutulmasý gereken diðer önemli bir
sorun eþitlik yanýlsamasýdýr. Kapitalizmin eþitsiz geliþmiþ dünyasýnda sanki eþitlik var-
mýþ gibi davranmanýn alemi yoktur; azgeliþmiþ ülkeler ile geliþmiþ ülkeler eþit deðildir.
'Mukayeseli üstünlük', mukayese edilebilir bir denklik varsa anlamlý olur. Serbest küre-
sel ticaret, bu iki dünyaya ayný oranda yararlý ya da ayný oranda zararlý olamaz. Zenginlik
ve üretme gücü geliþmiþ ülkelerin tekellerine geçmiþ durumdayken, azgeliþmiþ
ülkelere düþecek rol en iyimser noktadan taþeronluktur; bir baþka deyiþle kendi üretme
gücünü ve üretici gücünü harekete geçirememe riski. O nedenle eþitlik yanýlsamasýný,
ayný þeffaflýk yanýlsamasý gibi bir tarafa koymakta ya da müzakereleri yürütürken bunu
hep hatýrlamakta yarar vardýr. 

Uluslararasý standartlar terimi de GATS ile gelen bir baþka yaptýrým aracýdýr. GATS sis-
temi, her hizmet alanýnda uluslararasý kurumlar tarafýndan belirlenmiþ uluslararasý stan-
dartlarýn geçerliðini saðlama ilkesini getirir. Birincisi, standartlarý belirleyen uluslararasý
kurumlarýn kurucusu ve yöneticisi kapitalist dünyanýn geliþmiþ ülkeleridir; ikincisi, bun-
lar kendi ellerinde bulunan teknolojiye uygun standart belirleme gücünü kullanýrlar.
Bu, iktidar demektir. Geliþmiþ ülkelerin standartlarý, uluslararasý standart deðil, geliþmiþ
ülkelerin ortak standartlarýdýr. Bu standardý saðlayacak birikim ve üretim zemini
olmayan bir yerde rekabeti bu ilkeye oturtmak, yarýþý çoðu zaman baþtan yitirmek
anlamýna gelecektir. Þeffaflýk ve eþitlik ilkeleri, nasýl olumsuzluktan doðru algýlan-
malýysa, þu uluslararasý standartlar da olumsuz anlam yüklenerek düþünülmeyi hak
eden bir terimdir. 

Dünya Ticaret Örgütü yöneticileri, GATS metninde ve bu anlaþmayla ilgili hiçbir
metinde özelleþtirme sözü edilmediðini, GATS'ýn özelleþtirmeyi dayattýðý savlarýn
gerçek dýþý olduðunu öne sürüyorlar. DTÖ baþkanýnýn imzasýyla sendikalara gönde-
rilmiþ olan, Demir beyin sözünü ettiði mektupta bu sav yineleniyor. Gerçekten de sözel
olarak GATS metni özelleþtirmeden söz etmez. Ama GATS�ýn hizmet sermayesinin li-
beralizasyonunu gündeme getirdiði anda özelleþtirme politikasý kendinde içkin olarak
var. Bir yabancý þirket, bir diðer yere, eðer oradan yüksek kâr oraný vaat edilmemiþse;
yani hizmeti satýn alacak müþteri kitlesi hazýr deðilse ne diye gitsin ki? Piyasa mekaniz-
masý yoksa, onun çalýþabileceði zemin yok demektir. Özelleþtirin demeye gerek yok;
deregüle edin ve serbestleþtirin demek, kamu hizmetleri açýsýndan özelleþtirin demek-
ten baþka ne anlama gelir? 

Zihinleri karýþtýran bir soruya yeniden deðinmek gerekebilir: "Ticaretin serbestleþme-
si, ulusal piyasaya Anadolu'da keçilerin yediði türden otomobil üreten ya da saðlýk siste-
minde çaresizlik üreten yerli tekellere karþý, ileri teknoloji ürünü, saðlam, güvenli, konfor-
lu araba üreten yabancý tekellerin girmesi ise, neden bu geri kalmýþ ve beceriksiz tekel-
leri savunmalýyým? Yalnýzca yerli olduklarý için mi? Ezberci ve geri eðitim sistemine ve
çaresizliðe açýlan saðlýk sistemine, yalnýzca yerli-ulusal olduðu için mi katlanmalýyým? "

Mal ticaretinin serbestleþmesinde yerli tekeller, zaten temsilcilik ve patente dayalý
olan dýþa baðýmlý doðalarýndan güç alarak, toplumun tüm kesimlerinden daha hýzlý ve
gönüllü olarak taþeronluðu kabul etmektedirler. Bunlarýn sahip olduklarý yapýnýn ken-
disi, yabancý tekele karþý yerel tekeli savunmak gibi bir ikilemi hayali kýlmaktadýr.
Hizmet ticaretinin liberalizasyonuna gelince, gerçekten de bu süreç ülke içinde hizmet-
lerin kalitesini artýrabilir. Ama liberalizasyon ile birlikte gelen hizmet, piyasa hizmetidir;
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alým gücü olan bireye, yani müþteriye dönüktür; yurttaþa deðil. Yüksek hizmet kalite-
sine sahip uluslararasý bir otel ve orada ailece beþ çayý içmek fikri, ayný kentte yaþayan
binlerce insan için ne kadar 'yok'sa, kaliteli hizmet veren pahalý bir hastane, paralý özel
okul, piyasa fiyatýndan sunulan su da o kadar 'yok'tur. Hizmetin, hizmet sermayesinin
liberalizasyonu, Türkiye'de nüfusun yüzde 20�si için, belli hizmet alanlarýnda çok kaliteli
iþler üretilmesini saðlayabilir. Burada sorun, ülke topraklarýnýn tümünde, bölgeler
arasýnda, kentin semtleri arasýnda, cinsiyetler arasýnda eþitsizlikleri gidermek, en temel
hizmetleri herkes için eriþilebilir kýlmak ve onlarý kaliteli sunmaktýr. Hizmet ser-
mayesinin liberalizasyonu, bu amaca hizmet etmediði için, tersine yaþamýn baþlýca
unsurlarýný metalaþtýrdýðý için, eþitsizlikleri arttýrýp derinleþtirdiði için istenmeyen
süreçtir. 

Son olarak, GATS sürecinin halkýn bilgilendirilmesi dýþýnda sürdürülmesi üzerinde
durulmalýdýr. Bu açýdan baþlýca sorumlu Hazine Müsteþarlýðý'dýr. Sürecin yönetimini
üstlenmiþ olan bu kurumun ilgili genel müdürlüðü, internetteki sunuþ yazýsýndan
görüldüðü üzere, GATS sürecini halka iliþkisi olmayan, yalnýzca iþadamlarýný ilgilendiren
bir süreç olarak görmektedir. Böyle gördüðü için de katýlýmcýlýk anlayýþý daha çok dar
bir iþ adamlarý dünyasýna sýkýþmaktadýr. Bakanlýklarýn, meslek birliklerinin, sendikalarýn
ve tüm demokratik kitle örgütlerinin sürece müdahale edilmesi ve GATS sürecinde
Hazine Müsteþarlýðý'nýn kapalý iþleyiþinin kýrýlmasý önemli görünmektedir. Daha önem-
lisi, GATS iþlerinin bu kuruluþun yönetiminden alýnmasý üzerinde durulmalýdýr. Bu anlaþ-
ma, 'Bankacýlýk ve Kambiyo Genel Müdürlüðü'nce yürütülebilecek türden bir anlaþma
deðildir.

ÞÝRÝN GÜLCEN EREN- Yalnýz hemen burada bir þey eklemek istiyorum. Hazine
Müsteþarlýðý ile, küçük de olsa bir sorunumuz var: Eksik ve geç belge iletimi. Tabi ki bu
durum, ülke görüþü oluþturmamýzda çok ciddi eksikliðe ve geç kalýnmasýna neden
olmaktadýr: Bakanlýðýmýza müzakere kapsamýnda kalan herhangi bir belgeyi gönder-
mezse, Bakanlýðýmýzýn haberi olmuyor. TMMOB de ayný sorunu yaþýyor. Sürecin dýþýna
bazen öyle bir atýlabiliyorsunuz ki, mimarlýkla ilgili bir ülke taahhüdü TMMOB�ne gön-
derilmiþ ancak Bakanlýðýmýza iletilmemiþ oluyor. Kýsaca ifade etmek istediðim nokta:
Eðer Bakanlýðým müzakerelere çaðrýlmazsa, sektör temsilcisi olarak muhatap kabul
edilmezse, konular aktarýlmazsa, devletin ilgili birimi olarak kamuoyundan hiçbir
farkým kalmayacaktýr.

KAYA GÜVENÇ- Arkadaþlar; önce katýlýmcý arkadaþlara teþekkür ediyorum, sizlere
teþekkür ediyorum.

Kamu Ýhale Yasasýyla ilgili bir-iki bilgi aktarmakta yarar var; çünkü dün sabahleyin,
Ankara Ticaret Odasý�nýn bir panelinde ben de konuþmacýydým, yine estik gürledik,
�ulusal politikalar� dedik. Kimsenin dinlediði filan yok; yani �kimse� derken, oradakileri
kastetmiyorum.

Biliyorsunuz, bu Ýhale Yasasý, Devlet Ýhale Yasasýydý, þimdi Kamu Ýhale Yasasý oldu,
ama kapsamý daraltýldý; yani isim olarak geniþletildi, ama kapsamý daraltýldý. Þöyle:
KÝT�ler eskiden de yoktu -2886�da- yenisinde de öyle bir maddeyle gündeme getirilmiþ
ki, bir anlamda muaf olduðunu anlýyorsunuz. En azýndan kendisi, o þeffaf -yine o
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meþhur kelime- olduðunu söyleyen Yasa, daha birinci maddesinde, kapsam mad-
desinde olaðandýþý bir tartýþma yaratýyor ve hiç kimse neyin kapsam içinde olduðunu
bilmiyor. 

Ýhale Yasasýndaki temel olay, biliyorsunuz uzunca bir zaman geciktirildi ve gecikti-
rilmesinin arkasýnda da temel olay; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Baþkentinde,
büyükelçilikler arasýnda sayýlan bir Avrupa Birliði Büyükelçiliði var, bir de Karen Fogg
hanýmefendi var. Bir dönem dikkatimi çekti -basýndaki arkadaþlar mutlaka daha iyi
izlemiþlerdir- nerede Devlet Ýhale Yasasý tartýþýlsa, Karen Fogg Haným orada.
Biliyorsunuz, Avrupa Birliði Genel Sekreterliði, Avrupa Birliði standartlarýna uydurmak
için özel bir çalýþma yaptý. Çok uzun anlatmama gerek yok; danýþmanlýk diye bir madde
açmýþlar, bütün ihalelerde yabancý firmalarýn katýlýmýna olanak tanýnýyor; eþik deðerler
konulmuþ, eþik deðerler de 130-230 bin ve 5 milyon EURO karþýlýðý olan TL karþýlýklarý
alýnmýþ, bunlar Avrupa mevzuatýndaymýþ ve bu eþik deðerin üzerinde olan bütün ihale-
ler yabancýlara açýk. Sadece ve sadece getirdikleri, yüzde 15�lik bir fiyat avantajý. Buna
karþýn Avrupa Birliði bastýrýyor, �Yüzde 15 fiyat avantajý bir ayrýcalýktýr, dolayýsýyla kalk-
masý gerekir� diyor. Biz de açýk açýk þunu söylüyoruz: Bu yasanýn, yeni adýyla Kamu
Ýhale Yasasýnýn temel olan noktasý, doðrudan doðruya Türkiye'deki bu pazarý
yabancýlara açmaktýr. 

Tekrar söyleyeyim: Bununla ilgili bir not hazýrlayabilirsem, en kýsa zamanda bizim
yayýn organlarýnda yayýnlarýz; ama çalýþmalarýmýz sürüyor zaten. Türkiye'de yarýn IMF
yasalarý, daha doðrusu IMF tarafýndan dayatýlan yasalar konusunda bir sempozyumu-
muz var. Yani Türkiye son 20 yýlda; ama her geçen gün biraz daha fazla, her konuda
tam anlamýyla bir teslimiyetçilik peþinde. Yani arkadaþlarýmýzýn anlattýklarýndan da en
azýndan bu konuda yürütülen veya yürütülmesi gereken pazarlýklarda dahi ne kadar
teslimiyetçi bakýþ içinde olduðumuzu bir kez daha gördük. Ülkemiz adýna üzüntü
duyuyoruz bundan; ama buna karþý çýkacak olanlar da yine bizleriz, o bakýmdan
herkesin görevi var ve o görevlerini kimse unutmasýn.

Hepinize iyi akþamlar diliyoruz. 

Hizmetlerin Serbest Dolaþýmýnýn Mühendislik ve Mimarlýk Alanlarýna Etkileri

44
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TMMOB ANKARA ÝL KOORDÝNASYON KURULU 

TEOMAN ÖZTÜRK�ü Anma Etkinlikleri

PANEL
HÝZMET TÝCARETÝ GENEL ANLAÞMASI

(GATS)
11 TEMMUZ 2002

 Açýlýþ Konuþmalarý 

Olgun YURT

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý Ankara Þubesi Sekreteri

Kaya GÜVENÇ

TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný

Oturum Baþkaný

Mustafa KADIOÐLU

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý Ankara Þubesi Baþkaný

Katýlýmcýlar

H. Ali YÝÐÝT
Elektrik Mühendisi

Pýnar EROL

MAI Karþýtý Çalýþma Grubu Üyesi 

Sait KOZACIOÐLU

TMMOB Mimarlar Odasý Yönetim Kurulu Üyesi 

Seyhan ERDOÐDU

A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Öðretim Üyesi



Hizmet Ticareti Genel Anlaþmasý (GATS)

46

AÇILIÞ KONUÞMALARI

OLGUN YURT- Deðerli panelistler, sevgili, meslektaþlarým; Türk Mühendis ve Mimar
Odalarý Birliði Ankara Ýl Koordinasyon Kurulunun her yýl geleneksel olarak düzenlediði
ve en önemli etkinliði olarak gördüðü Teoman Öztürk�ü Anma Programýna hoþ geldi-
niz. 

Programýmýza baþlamadan önce, 1994 yýlýnda kaybettiðimiz sevgili Baþkanýmýz
Teoman Öztürk ve demokrasi mücadelesinde yitirdiðimiz arkadaþlarýmýzýn adýna sizleri
bir dakikalýk saygý duruþuna davet ediyorum. 

Anýlarý mücadelemize örnek olsun. 

Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði�ne baðlý 1 000�i aþkýn birimde
sürdürdüðümüz anlayýþ ve mücadeleyi önümüze koyan, bunun temelini oluþturan
Teoman Öztürk�ün söylediði sözlerden bazýlarýný sizlerle paylaþmak istiyorum. 

Baðýmsýzlýk ve demokrasi mücadelesinde Türkiye iþçi sýnýfýnýn yanýnda yer alan Türk
Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði olarak, �Maden-Ýþ�in MESS�e karþý grevini destekli-
yoruz� diyerek Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði�nin sýnýfsal konumunun tespiti-
ni geçmiþlerde yapmýþ bulunmaktadýr. 

Gün, emperyalizme ve onun içindeki uzantýlarýna, faþizme ve onun silahlý çetele-
rine karþý tüm emekçi kitlelerin birlik ve dayanýþma içerisinde mücadele verme
günüdür. 

Bilim ve tekniði pazara çýkartmamýþ, yabancý sermaye çevreleriyle bütünleþmemiþ,
halkýný ve yurdunu seven teknik elemanlar, sömürü ve baskýdan kurtuluþ yolunu
halkýmýzýn kurtuluþ süreci içerisinde görmüþler ve bu görüþte egemen sýnýflara karþý
saftaki yerlerini kesin bir biçimde almýþlardýr. 

Yine dilimizden düþürmediðimiz; yüreðimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliði,
baský, zulüm ve engelleme yöntemlerini söküp atamayacaðýnýn bilinci içinde �bilimi,
tekniði, emperyalizmin ve sömürgenlerin deðil, halkýmýzýn hizmetine sunmak, her
çabayý sürdürmek ve güçlendirmek için bu yolda inançlýyýz ve kararlýyýz� diyen sevgili
Baþkanýmýzý bir kez daha saygýyla anýyoruz. 

Açýlýþ konuþmasýný yapmak üzere Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Baþkaný
Sayýn Kaya Güvenç�i kürsüye davet ediyorum. 
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KAYA GÜVENÇ- Teoman Öztürk�ü anma toplantýlarýndan birini daha gerçekleþtiri-
yoruz. 

Bu anma toplantýsý için seçilen konu çok anlamlý; çünkü küresel bir dünyada ser-
mayenin hareketi serbest olacaktý, küresel dünyada mal hareketleri serbest olacaktý ve
son bir halkasý daha, hizmetler de serbest olacaktý, hizmetlerin dolaþýmý da serbest ola-
caktý. 

GATS olarak anýlan hizmetlerin serbestleþtirilmesi sürecinde ilginç noktalara geldik,
biraz sonra arkadaþlarýmýz bunun ayrýntýlarýný sizlere anlatacaklar. 

Türkiye�nin ve bizim açýmýzdan mühendislik ve mimarlýk alanýnda neler oluyor diye
belki bir-iki örnek vermekte yarar olabilir diye düþündüm. Bilebildiðimiz kadarýyla,
Türkiye�nin GATS kapsamýnda yapmýþ olduðu çalýþmalarda taahhütlerin sunulduðu sek-
tör sayýsý bendeki bilgilere göre yaklaþýk 72; 155 faaliyet alanýndan 72�si. Yani Türkiye,
�Ýleride bu alanlarda mevcut durumdan daha fazla kýsýtlama olmayacaktýr� diye bir
taahhütte bulunuyor. Geliþmekte olan ülkeler kategorisinde yer alan diðer ülkelere bak-
týðýnýz zaman, bu sektörlerin sayýsýnýn ortalama olarak 30 dolayýnda olduðunu görüyor-
sunuz. 

Bu durumu mühendislik ve mimarlýk alanlarýndaki çalýþmalarla ilgili yaptýðýmýz
çeþitli görüþmelerde yetkililere de anlattýk ve sorduk, �Neden böyle oluyor?� diye.
Verdikleri yanýt son derece ilginçtir. Bize dediler ki, �Biz liberal ekonomiyi benimsemiþ
bir ülkeyiz; dolayýsýyla, küresel dünyayla da entegrasyonumuz konusunda elimizden ne
geliyorsa onu yapacaðýz.� Soru sormaya devam ediyoruz, örneðin Avrupa Birliði
konusunda da sürüyor biliyorsunuz bu hizmetlerin serbest dolaþýmý, bir taraftan da
OECD bünyesinde sürüyor; üç ayrý dalda yapýlan müzakereler ve görüþmeler var. Avrupa
Birliðine baðlý ülkeler, örneðin mühendislik ve mimarlýk hizmetlerinde sýnýr ötesi
hizmet konusunda çekince koymuþlar. Türkiye�ye soruyoruz, �Siz ne yaptýnýz?� �Biz çe-
kince koymadýk� yanýtýný alýyoruz.

Geliþmiþ ülkeler, kendi politikalarýný, kendi planlarýný, kendi çýkarlarýný koruyacak bir-
takým önlemler alýrlarken, Türkiye�nin �biz liberal ekonomiyi benimsedik� gerekçesiyle,
bu alanlarýn hepsinde tam bir teslimiyete gitmesi, gerçekten son derece ilginçtir.
Bununla da yetinmediler, biliyorsunuz mühendislik ve mimarlýk alanlarýnda, son olarak
yabancýlarýn Türkiye�deki çalýþma izinlerini düzenleyen bir yasa tasarýsý gündeme
getirdiler. Bu Meclisten demokratikleþme konusunda herhangi bir geliþme bek-
lemediðimiz için, öyle bir beklentimizin de olmadýðý ve böyle bir olayýn da gerçek-
leþmeyeceðini de gördüðümüz için �Çok þükür Meclis tatile girdi, bu yasa da hiç
olmazsa belli bir süre daha baþka birtakým yasalarla birlikte -teslimiyet yasalarýyla birlik-
te- bekleyecek� dedik. 

Yabancý mühendisler ve mimarlarla ilgili getirdikleri düzenlemeler, aslýnda
TMMOB�nin de þimdiye kadar dayanak olarak kullandýðý çok önemli iki maddeye
dayanýyordu. TMMOB Yasasýnýn iki maddesinde Türkiye�de çalýþacak yabancý mühendis
ve mimarlara iliþkin izin konusunda bir görev ve yetki tanýmlanýyordu. Gerçi bu yetki
görüþ bildirmek þeklinde sýnýrlýydý, ama en azýndan Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý
þimdiye kadarki uygulamalarýn büyük bir bölümünde TMMOB�nin görüþlerine aykýrý bir
davranýþ içinde olmadý. 
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Diðer husus ise, gelen yabancý mühendisin ya da mimarýn hangi konuyla ilgili izin
almýþsa, sadece o konuda çalýþma yapabileceðinin düzenlenmiþ olmasýydý. Bu düzenle-
meyi maddelerden olduðu gibi kaldýrdýlar. Yani yabancý bir mühendis ya da mimar,
Türkiye�ye gelip de izin aldýðý taktirde, hangi alanda çalýþabileceðini denetlemeniz bu yeni
düzenlemeyle artýk ne yazýk ki olasý görünmüyor. 

Böylesine bir liberal anlayýþla ortaya çýktýklarýný söylüyorlar. Aslýnda liberal anlayýþ falan
yok ortada; ortada sadece bir teslimiyetçi anlayýþ var. Bunu sadece bu alanda deðil, baþka
alanlarda da çok açýk ve net bir þekilde izledik ve gördük. Dolayýsýyla, bu konulara iliþkin
ayrýntýlý bir noktaya gitmektense bu geneli üzerinden belki bir-iki þey söylemek daha doðru
olabilir. 

Küresel dünyada varolmanýn, küresel dünyaya teslim olmaktan geçmediðini herkes son
derece iyi biliyor. Bakýnýz, sadece son ekonomik krizden sonra dünyada yaþanýlan olaylar-
da, bazý ülkeler, örneðin iç ve dýþ borçlar konusunda daha farklý birtakým          programlar
izleyebildikleri için, örneðin dýþ borç ödemelerinde faiz ödemelerini ihracata oranlayarak
ödemeyi kabul ettirdikleri için -Rusya gibi örnekleri var- bir adým daha ileriye geçebildiler. 

Türkiye�de teslimiyet politikalarý, ne yazýk ki son derece acýmasýz bir þekilde he-pimizi
derinden etkiliyor. Ayný olayý son günlerde, sanýyorum siyaset dünyasýndaki geliþmelerde
de gözlemek mümkün. 

Bu geliþmeler karþýsýnda Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði, Þubat krizinden
hemen sonra Emek Politikalarý Sempozyumuna sunmuþ olduðu raporda bir þeyi çok açýk-
lýkla dile getirdi. Emekten yana bir siyasi iradenin oluþmasý gerekiyor ve bu siyasi iradenin
de mutlaka iktidara taþýnmasý gerekiyor. Aksi taktirde Türkiye�deki emekçi sýnýflarýn, bu
arada mühendis ve mimarlarýn da sorunlarýnýn çözümlenmesi imkâný ne yazýk ki görün-
müyor. 

Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði son siyasi geliþmelerle birlikte ortaya çýkan
erken seçim olayýný da, bu çerçevede deðerlendirecektir. Ýradenin ortaya çýkabilmesi için
her þeyden önce o alanda mücadele edecek olanlarýn eþit koþullardan yararlanma hak-
larýnýn bir kere ortaya serilmesi gerekiyor. Yani Seçim Kanununda ve Siyasi Partiler
Kanununda deðiþiklikler yapýlmasý gerekiyor, bu düzenlemelerin demokratikleþtirilmesi
gerekiyor. Emekten yana, baðýmsýzlýktan yana, demokrasiden ve barýþtan yana bir siyasi
iradenin oluþumu için hep beraber kollarýmýzý sývamamýz gerekiyor. 

�Sevgili Teoman�ý Anma Toplantýlarýndan birini daha yapýyoruz� diye baþlamýþtým söze.
Evet, çok önemli, çünkü hizmetlerin serbest dolaþýmý konusu da, diðer alanlarda olduðu
gibi Türkiye�deki emekçi sýnýflarý çok büyük ölçüde ve çok derinden etkileyecek olan bir
süreç. Bu süreçte varolabilmek için direnmek gerekiyor, varolabilmek için mücadele
etmemiz gerekiyor diyorum. 

Sevgili Teoman�ý ve bu mücadeleye omuz vermiþ diðer arkadaþlarýmý sevgiyle ve saygýy-
la anýyorum, hepinize saygýlar sunuyorum. 

OLGUN YURT- Panelimizi yönetmek üzere Elektrik Mühendisleri Odasý Ankara Þube
Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Kadýoðlu�nu davet ediyorum. 
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HÝZMET TÝCARETÝ GENEL ANLAÞMASI (GATS) PANELÝ

MUSTAFA KADIOÐLU (Oturum Baþkaný) Deðerli dostlarým; 7 sene önce kaybettiðimiz
TMMOB Genel Baþkanýmýz Teoman Öztürk�ün yönetici olarak görev yaptýðý dönemlerde
olsun, sade bir üye olduðu dönemlerde olsun yaþamýna, hareket çizgisine, beslenme nok-
tasýna denk düþen ve emekçilerden yana taraf olmuþ bir yöneticimizi, yine emekçilere bir
saldýrý, emekçileri daðýtma, emekçileri bireyselleþtirmeyi önüne bir görev koyan GATS gibi bir
anlaþmayla anmak istedik. Bu dönem yaptýðýmýz bu ikinci etkinliðe geldiðiniz için öncelikle
teþekkür ediyorum. 

Bilindiði gibi, Ýkinci Dünya Savaþýndan sonra sermayenin kendini yeniden yapýlandýrmasý
için, Birleþmiþ Milletleriydi, NATO�suydu, IMF�siydi, Dünya Bankasý�ydý gibi bir dizi örgütler
kurdu, bir dizi yapýlar oluþturdu. Ancak tekelci sermaye, bu kurmuþ olduðu örgütlülükleri,
yapýlarý, 1974-1975 yýlýna gelinceye kadar pek öne çýkarmadýysa bile, 1974-1975�ten sonraki sis-
temin krizinden, kendi yapýsýndan kaynaklý krizlerden doðru Keynesçi politikalarý reddedip
yerine neoliberal politikalarý uygulatmaya ve bunu bir bir ulus ülkelerine dayatmaya
baþlamýþtýr. 

Bu doðrultuda, 1994�te Dünya Ticaret Örgütü içine girmeye, sermayenin anayasasý  veya
globalizmin anayasasý, tekellerin özgürlüðünü saðlamak için ; yine ticaret ve gümrük tar-
ifeleri anlaþmasý GATS, ülkelerdeki tarýmý bir bir tasfiye eden, tarým politikalarýnýn ne ola-
caðýný, nereye endeksleyeceðini belirleyen bir anlaþmalar dizisini geri kalmýþ ve az geliþmiþ
ülkelere, ve dolayýsý ile  emekçilere dayattý. 

Biraz sonra konuþmacýlarýn daha çok detaylara girip bizleri bilgilendirecekler; bizleri
nelerin beklediðini, nelerle karþýlaþacaðýmýzý, ülkemizdeki emekçilerin, ülkemizdeki
demokrasi güçlerinin dünya emekçileriyle birlikte nelerle karþýlaþacaðýmýzýn altýný muhakkak
çizecekler.

GATS Anlaþmasý, hizmet ticaretinin genel anlaþmasý olarak karþýmýza çýkýyor. Ýçinde
yaþadýðýmýz toz bulutunun içinde, belki de kurulacak olan yapý,  Parlamentoda kurulucak
olan Hükümet, AB ve IMF politikalarýnýn uygulamalarý ve GATS�ýn getirecek olduðu uyum
yasalarý da bizlere dayatýlacaktýr. 

Aslýnda 3-4 gün önce yaþadýðýmýz Türkiye�deki -Parlamentodaki- siyasal çöküþ, birbirini
üzme, birbirine vefadan dolayý bir yýkýlma deðildir ve bugünkü Hükümet,  AB ve IMF
yasalarýnýn çýkarýlmasý yönünde bir elçi gibi�pop� hükümeti olmaya devam edecektir belki
de.  Zira biliyoruz ki, 1999 yýlýnda ülkemizin 40 000 insanýný depremde kaybettiðimiz zaman-
da, bu ülkede MAI Yasasýna dayanak olmasý anlamýnda Tahkim Yasasýný ülkemizin
Parlamentosunun kabul ettiðini bizler unutmadýk. 

Bu anlamda,yaþadýklarýmýzý ve yaþayacaklarýmýzý GATS açýsýndan deðerlendirmek üzere
panelistlerimiz Ali Yiðit, Pýnar Erol, Sait Kozacýoðlu ve Seyhan Erdoðdu Hocamýzý panelimizi
devam ettirmek ve bu konularý açmak üzere buraya davet ediyorum. 

Ýlk konuþmacýmýz Ali Yiðit, 1987 yýlýnda baþlayan Elektrik Mühendisleri Odasý örgütlülüðü
içindeki üyeliði ile, Þube Yönetim Kurulu, Þube Baþkanlýðý ve iki dönem Elektrik Mühendisleri
Odasý Yönetim Kurulu Baþkanlýðý yapmýþ bir arkadaþýmýz. Þu anda da yine demokrasi
mücadelesinde kendi alanýnda devam etmektedir. Söz sizin buyurun.  
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H. ALÝ YÝÐÝT- Arkadaþlar, merhaba.

Sýcak bir günde böyle bir panelin saati konusunda bence iyi bir seçim yapýlmadýðýný
ÝKK�ya bir eleþtiri olarak söyleyeyim. Akþamüzeri olsaydý daha baþarýlý olurdu diye
düþünüyorum. 

Konuþmama baþlamadan önce sevgili büyüðümüz ve önderimiz Teoman ÖZTÜRK�ü
bir kez daha sevgiyle anarak baþlamak istiyorum. 

GATS konusu, aslýnda tek baþýna deðerlendirilecek bir konu deðil, aslýnda bir sonuç.
Yani 1970�lerden beri dünyada estirilen liberalizm rüzgârýnýn son geldiði nokta. Açýlýþ
konuþmasýnda da TMMOB Baþkanýnýn bahsettiði gibi, mühendislik alanýný da doðrudan
ilgilendiren bir konu. 

GATS�a nasýl gelindiðine iliþkin kýsa bir tarihsel kesiti sunarak baþlamak istiyorum.
Dünyada iki anlayýþ var; bunlardan biri sosyalist düþünceyi savunan anlayýþ, diðeri de
Adam Smith�in baþýný çektiði liberal anlayýþ. Yani bu iki anlayýþýn temel farklýlýðý; birinde
mal ve hizmet üretimlerini ihtiyaçlara yönelik yapýlmasý, diðerinde de kâr amaçlý olarak
üretilmesi. 

Bu iki anlayýþ sürekli bir çatýþma halinde. Dünyada 1917�de Sovyet Devriminin
gerçekleþmesiyle birlikte bir reel sosyalizm dönemi yaþandý. Ayný döneme denk gelen,
yani Ýkinci Dünya Savaþýndan sonra da kapitalist sistemin bir biçimde yaþamýþ olduðu
krizi yine devletçi uygulamalarla aþtýðý, yani liberal anlayýþý bir biçimiyle terk ettiði bir
dönem yaþandý. Ama özü itibariyle bu liberal anlayýþ her zaman kafalarda bir yerlerde
kaldý ve dönem dönem gündeme getirildi. 1930�larda her ne kadar devletçi uygula-
malar yapýlsa bile, bu liberal anlayýþýn ikinci büyük savunucusu olan Ýngiliz iktisatçýsý
Peter DRUCKER sürekli olarak liberalizmin erdemleri üzerine yazýp bununla ilgili pro-
jeleri geliþtirdi. Ancak o dönem içerisinde mevcut durum, belki de hem ekonomik kriz,
hem de o güne kadar karþýlaþýlmamýþ olan bir sosyalist deneyimin olmuþ olmasý, kapi-
talizmin de kendisini, yani liberal anlayýþý savunanlarýn da kendisini koruyucu bir alana
yöneltmesini getirdi. 

Ýkinci Dünya Savaþýndan sonra ise, özellikle sosyalist düþüncenin veya komünist
partilerin Avrupa�da fikri hegemonyasýnýn oluþmasýyla birlikte liberal anlayýþ da buna
karþý ciddi anlamda kendisini yeniden koruyucu bir önlem alarak �sosyal devlet� fikrini
ortaya attý. Aslýnda liberal düþünce savunuluyor olmasýna karþýn, fiiliyatta uygulamanýn
devletçi anlayýþlarýn hâkim olduðu bir süreç yaþandý ve dünyada ikili bir yapýlanma söz
konusu oldu. 

Bu süreç içerisinde de bu liberalizmin erdemlerini savunanlar, ancak akademik
düzeyde kalabildiler ve bunu pratik anlamda uygulama þansý bulamadýlar. Ancak
1970�lere gelindiðinde dünya ekonomisindeki genel anlamdaki bunalýmla birlikte libe-
ralizm fikri yeniden gündeme geldi ve bunlarýn temel olarak ilgi alanlarý da kamu iþlet-
melerinin özelleþtirilmesine yönelik bir çýkýþtý. Yani burada þunu söylüyorlardý: Sistemin
genel anlamda önünün açýlabilmesi için kamu tarafýndan iþgal edilmiþ olan eðitim,
saðlýk, sosyal güvenlik ve diðer hizmet alanlarýnýn da ticari faaliyete açýlmasý, buralarýn,
özel kuruluþlarýn kâr alaný olarak yeniden örgütlenmesi fikri savunulmaya baþlandý ve
bu fikir, 1980�lerin baþýndan itibaren de fiili olarak uygulanma þansý yakaladý.
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10 yýllýk dönem içerisinde yapýlan uygulamalardan sonra, özellikle Meksika ve
Arjantin örnekleri özelleþtirme konusunda öne çýkartýldý. Bu iki ülkenin de bugün
içinde bulunduðu durumu herhalde anlatmaya gerek yok.

1990�larýn baþýnda ise, dünyada sosyalist sistemin çöküþüyle birlikte tam da liberal-
lerin istedikleri ortamýn oluþtuðu, yani tek kutuplu bir dünyanýn oluþmaya baþladýðý ve
artýk dünyadaki mal ve hizmet üretimlerinde ulusal hukukun ya da bugüne kadar ulus
devletlerinin kendi gerçekleþtirmiþ olduklarý ticarete yönelik tüm uygulamalarýn ya da
mal ve hizmet üretimlerine yönelik tüm uygulamalarýn artýk yerine baþka bir þeylerin
geçmeye baþladýðý ve bunun da zorla yaptýrýlmaya baþladýðý bir süreç yaþandý. Ýþte küre-
selleþme olarak adlandýrýlan ve artýk ABD�nin sýnýrsýz hegemonyasýný da tanýmlayan bu
anlayýþ bütün alanlarda serbestleþtirmeyi savunan bir ideolojiyi tek taraflý olarak
dünyayý körüklemeye baþladý ve bu bizim alanýmýza, yani Türkiye�ye temel yansýmalarý
da, özellikle özelleþtirmeler biçiminde kendini gösterdi.

Ardýndan buralarda faaliyette bulunacak olan yabancý kuruluþlarýn hukukunun
savunmasýna yönelik olarak, Çok Taraflý Yatýrým Anlaþmalarý (MAI), Uluslararasý Tahkimin
gündeme gelmesi söz konusu oldu. Bunlarýn uygulanmasýnda iki tane temel para-
metre belirleyici oldu. Birincisi, 1950�lerden beri çok bilinçli bir þekilde az geliþmiþ
ülkelerin ya da geliþmekte olan ülkelerin uluslararasý mali kuruluþlarca borç kýskacýna
alýnmýþ olmasý ve sürekli borçlanmaya dayalý olarak bir baðýmlýlýk iliþkisinin doðmuþ
olmasý. Ýkincisi de, Sovyetler Birliði�nin ya da Doðu Bloðunun daðýtýlmýþ olmasý; yani
kapitalist sistem karþýsýnda kendisine rakip bir baþka anlayýþýn olmadýðý ve rahatlýkla
dünyayý yeniden düzenleyebileceði gibi bir güvenceye sahip olmuþ olmasýndan kay-
naklanýyor. 1980�lerde özelleþtirmenin fikriyatýnýn fiili olarak uygulamaya baþladýðý
dönemlerde, içinde Türkiye�nin de yer aldýðý az geliþmiþ ülkelerin ya da geliþmekte
olan ülkelerin borçlarý yaklaþýk toplam 130 milyar dolar civarýndaydý. Bugün ise bu
rakam konusunda deðiþik rivayetler mevcuttur, ama toplam olarak 1.5 trilyon dolar
civarýndadýr; yani 10 katýndan fazla bir artýþ söz konusudur. Bu borçlanmalar, ulus-
devletlerin uluslararasý mali kuruluþlara teslim olmasýný yaratan en önemli etkenlerden
birincisidir. Ýkincisi de, biraz önce söylediðim gibi, askeri anlamda ya da baþka anlam-
da kapitalist sistemin karþýsýnda ya da ABD�nin karþýsýnda baþka bir gücün olmamasýn-
dan kaynaklanmaktadýr. Yani tam anlamýyla, Anadolu tabiriyle, þu anda �köpeksiz köyde
deðneksiz gezme� konumundadýr uluslararasý mali kuruluþlar. 

1998�de tartýþmalar baþlanýlýp 1999 yýlýnda fiiliyata geçen Uluslararasý Tahkimin
Anayasaya monte edilmesi süreciyle birlikte Türkiye�nin gündemine Uluslararasý Tahkim
konusu geldi. Uluslararasý Tahkim, özet olarak söylemek gerekirse, herhangi bir
yabancý ülkede ticari faaliyette bulunan uluslararasý kuruluþlarýn o ülkeyle olan çatýþ-
malarýnda, yani anlaþmazlýklarýnda o ülkenin iç hukukunun deðil de uluslararasý para
kuruluþlarýnýn belirlediði bir hakem heyetinin yetkili olmasýný tanýmlayan bir anlayýþtýr.
Bu da bir hukuk sistemi deðil yani bir mahkeme süreci deðil, tamamen bilirkiþilerden
oluþan ve genellikle de yüzde 100�ünde tartýþmalarýn ya da anlaþmazlýklarýn ticari kuru-
luþlarýn kârlý çýktýðý bir süreçtir. Bu süreçle de, yani Anayasaya Uluslararasý Tahkimin yer-
leþtirilmesiyle de yetinilmemiþ ve bütün dünyada bugün tartýþmakta olduðumuz konu
olan, yani GATS konusu gündeme gelmiþtir. Yani bütün mal ve hizmet alanlarýnda yeni
yeni kurallarýn belirlenmesi ve bu kurallarýn aðýrlýklý olarak da uluslararasý ticari kuru-



luþlarýn hukukunu korumaya yönelik olarak geliþtirilen kurallardýr. Bunlar tamamýyla
bizim ilgi alanýmýz olan mühendislik alanýndan tutun da, bütün mal ve hizmet üretim
alanlarýnýn tümünü kapsayan bir çerçeveyi çizmektedir ve bu çerçeve temel olarak da
belli bir sýnýr içerisindeki o ulusal hukukun deðil de, uluslararasý ticari kuruluþlarýn, yani
Dünya Ticaret Örgütü�nün belirlediði kurallarýn geçerli olduðu bir süreci tanýmlamak-
tadýr. Bu süreç de 2002 yýlý içerisinde tamamlanmasý hedeflenilen bir süreçtir. 1994
yýlýnda baþlatýlmýþ ve 2002 yýlý sonuna kadar da uygulamaya konulmasý konusunda, yani
bütün anlaþmalarýn uygulamaya konulmasý konusunda ortaklaþýlan bir metindir. 

Bu anlaþmalar, 1980�den sonra yapýlan tüm uluslararasý anlaþmalarda ya da Avrupa
Birliðiyle yapýlan uyum sözleþmelerine, vesairelerine bakýldýðýnda, aslýnda Türkiye�nin
neyin altýna imza attýðýnýn çok farkýnda olmadýðý söylenebilir. GATS sözleþmeleri de
böyledir; bunu Dünya Ticaret Örgütünün en yetkilileri de belirtmektedirler. Yani bu
anlaþmalarla ulus-devletlerinin ya da anlaþmaya imza koyan ülkelerin neler kaybettik-
lerini bilmedikleri, buna karþýlýk da uluslararasý ticari kuruluþlarýn da �hayal edemeye-
cekleri denli büyük avantajlar saðladýklarýnýn farkýnda olmadýklarýný� söylemektedirler.
Bunlar neler diye baktýðýmýzda; bunlar bir tamamýyla o ülkedeki ticari faaliyette bulu-
nan kuruluþun kârýný ve ticaret yapmasýný garantiye almaya yönelik birtakým iþlemlerdir
ve de temel olarak da o ülkedeki önce örgütlenmenin kabul edilmemiþ olmasýdýr. Yani
bir sendikal hukukun kabul edilmemesidir. Ýkincisi, çevre hukukunun kabul edilmeme-
sidir. Yani bir mal ve hizmet üretilirken tek kriterin malýn üretimindeki standartlarýn yaný
sýra, onun ne denli kârlý olup olmayacaðýna yönelik bir kriterdir. Oradaki çevreye ve
rilmiþ olan zarar ya da sendikal örgütlenmenin olup olmamasý ya da buna karþý bir
hareketin olup olmamasý çok belirleyici deðildir. Yani tamamýyla bu ticarette bulunan
kuruluþlarýn bir güvence altýna alýnarak buna karþý üretimin yapýldýðý ya da hizmetin
saðlandýðý alanda verilen tahribatýn dikkate alýnmadýðý bir süreçtir.

Bunun GATS ile ilgili müzakerelere Türkiye de bir biçimiyle katýlmakta; ama demin
de dediðim gibi neleri istediðini ya da nelerin altýna imza attýðý konusunda çok fazla
bilgiye sahip olmadýðý ve bununla nelerle karþýlaþacaðý konusunda bir bilinmezler süre-
ci içinde ilerlediðini söyleyebiliriz. Ancak bu son dönemlerdeki Hükümet tartýþmalarýný
da ilgilendiren bir konudur. Avrupa Birliði�ne üyelik baþvurularý konusunda uyum
yasalarý adý altýnda çýkartýlan yasalar konusunda birtakým direniþlerle karþýlaþýlmýþ
olmasý nedeniyle bugün Parlamentoda birtakým istifalar vesairelerle yeni bir süreç açýl-
maya çalýþýlmaktadýr. Aslýnda bu süreç, bir biçimiyle AB'nin dayattýðý yasalarýn hýzlý bir
þekilde çýkartýlmasý ve ardýndan da üyelik doðrultusunda birtakým adýmlarýn atýlmasýna
yönelik bir operasyon olduðu söylenilebilir. Bu ne denli baþarýya ulaþýr, ulaþmaz, bu
Parlamento içerisindeki siyasi dengeler ve diðer iliþkilerle belirlenebilecek olan bir
konudur. Yani bizim çok yön verebileceðimiz ya da belirleyebileceðimiz bir konu deðil;
ama temel tartýþma, bir biçimiyle gerek Avrupa Birliði�yle olsun, gerek IMF�nin ya da
Dünya Bankasý�nýn dayattýðý birtakým yasal uygulamalarýn yeniden hýzlý bir þekilde ha-
yata geçirilmesine yönelik bir operasyon olduðunu söyleyebiliriz. Bugüne kadar
yapýlmýþ olan uygulamalarýn siyasi düzeyde de hýzlý bir þekilde sürdürülmesine yönelik
bir adým. Bu adýmýn da temel hedefi, Aralýkta Avrupa Birliðine müracaat etmeyi he-
defleyen bir Türkiye�nin hýzlý bir þekilde AB uyum yasalarýný çýkartmasýna yönelik
olduðunu söylemek gerekiyor. Çünkü bu bir biçimiyle GATS vesaire, AB'nin, IMF�nin
dayattýðý birtakým yasalarla birlikte artýk tümden bir teslim olmuþluðun yaþanacaðý bir
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sürece doðru Türkiye�yi hýzlý bir þekilde götürüyor. Bir biçimiyle AB�ye üye olup olma-
ma tartýþmasý ya da IMF ve Dünya Bankasý�nýn dayattýðý birtakým uygulamalarýn yer-
ine getirilip geti -rilmemesinin ötesinde, bütün dünya genelinde uygulamaya konul-
muþ olan bir süreçtir. Tarihsel süreç incelendiðinde, aslýnda 1800�lerin ikinci yarýsýn-
dan 1917�ye Sovyet Devrimine kadar, yani Birinci Dünya Savaþý�na kadar dünyada
yaþanan imtiyaz sözleþmelerinin yeniden ve de çok daha uygun koþullarda bir kez
daha geliþmiþ ülke- ler tarafýndan dünya halklarýna dayatýlmasý olarak söylenebilir.

Bunlarýn bizim alanýmýza yönelik yansýmalarý konusunda da, yabancý mühendis-
lerin ülkemizde çalýþmalarý konusunda birtakým kolaylýklarýn saðlanmasý, yine mal ve
hizmet üretiminde birtakým standartlarýn tanýmlanarak -akreditasyon konusu da bun-
lardan biridir- akredite olmayan mühendislerin ya da uluslararasý kuruluþlarca akred-
ite edilmemiþ okullardan mezun olanlarýn mühendislik yapamayacaklarýnýn belirlen-
mesi vesaire gibi birtakým bizim alanýmýzý doðrudan ilgilendiren konularda ulus-
lararasý kuruluþlarýn koyacaðý standartlar ve bunlarýn da temel olarak da yabancý
mühendislerin bu ülkelerde çalýþmasýnýn önünü açmak, buna karþýlýk da buralardaki
mühendislerin -kendi alanýmýz özelinde söylüyorum- buradaki mühendislerin de hem
kendi ülkelerinde mühendis olarak çalýþmalarýnýn bir biçimde önünün kapatýlmasý,
hem de diðer ülke- lerde çalýþmalarýnýn çok farklý koþullara baðlanmasýný getiren bir
süreç.

Özet olarak söylemek gerekirse, bu GATS konusu baþlý baþýna tartýþýlmasý ve her
alanda ayrý ayrý deðerlendirilmesi gereken bir konu. Ama dediðim gibi bu bir sonuç.
Çünkü bu 1970�lerden beri dünya genelinde uygulanan ekonomik politikalar ve buna
baðlý siyasi yaptýrýmlarýn ve baðlayýcý hükümlerin sonuçlarýndan birisi, yani her alanýn
bir biçimde istenilen kurallara uygun olarak düzenlenmesine hizmet eden yeni bir
anlaþmalar sürecidir diyorum. 

Beni dinlediðiniz için de teþekkür ediyorum. 

MUSTAFA KADIOÐLU- Sevgili Ali Yiðit�e süresini zaman içinde kullandýðý için ve
ayrýca deðerli bilgilerini aktardýðý için teþekkür ediyoruz. Sayýn Yiðit  diðer emek
örgütleri gibi emekçi mühendislere, mimarlara  ve örgütlülüðümüzü de neler bek-
lediðinin altýný çizerek aktarmaya çalýþtý. 

Þimdi söz hakkýný Pýnar Erol�a vereceðim. Biliyorsunuz Pýnar Erol,  MAI Karþýtý Çalýþ-
ma Grubunun üyesidir. 1998 yýlýnda MAI tartýþmalarý baþladýðý zaman ülkemizde
sendikalar ve Odamýzýn da içinde olduðu, TMMOB�nin de içinde olduðu MAI Karþýtý
Çalýþma Grubu kuruldu. Bu konuda çok deðerli çalýþmalar yaparak ülkemizdeki kuru-
luþlarý kamuoyunu  bilgilendirdiler. Ayný zamanda Pýnar Erol arkadaþýmýz, KESK�in ter-
cümaný olarak da çalýþýyor. MAI Çalýþma Grubunun içindeki çalýþmalara ve GATS
konusundaki düþüncelerini bizlere aktaracak.

Buyurun. 

PINAR EROL- Teþekkür ederim. 

Çalýþma grubumuzda derlediðimiz GATS Anlaþmasýna iliþkin bilgileri, bir ölçüde
yorumlarýmýzý ve düþüncelerimizi sizlerle paylaþmaya çalýþacaðým. 
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GATS, hizmet ticaretine iliþkin bir anlaþma ama aslýnda ayný zamanda ilk çok taraflý
yatýrým ve ticaret anlaþmasý. MAI Anlaþmasý 1998�den itibaren kamuoyunun gündemine
gelmiþti ve güçlü bir karþýtlýk oluþmuþtu. MAI, yatýrým ve ticarete, mallarýn yatýrým ve
ticaretine iliþkin anlaþmaydý ve sermayenin ihtiyaçlarý doðrultusunda serbest ticareti
bütün boyutlarýyla düzenliyordu. Dünyada önemli bir MAI karþýtlýðý geliþti ve
Seattle�daki Dünya Ticaret Örgütü toplantýsýnda bu anlaþma imzalanamadý. Hatta bazen
þöyle de anýlýyor sendikal örgütlerin, yayýnlarýnda olsun, ifadelerinde olsun -ki katýlmý
yoruz aslýnda- bu anlaþmayý imzalamayý baþaramadýklarý, yapamadýklarý, geçiremedik-
leri; çünkü MAI o þekilde, bir çoktaraflý anlaþma olarak imzalanmadý. Oysa bakýyoruz ki,
örneðin Türkiye hemen sonrasýnda ABD ile ikili serbest ticaret anlaþmasý imzaladý,
Serbest Ticaret Anlaþmalarý ve bölgesel, ikili, bir dizi ticaret anlaþmasý yapýlýyor. AB�nin
tüm Akdeniz ülkeleri ile, Asya, Pasifik ülkeleriyle benzer anlaþmalarý yapýldý. Bunlarýn
hükümlerine baktýðýnýzda, bunlarýn MAI�nin hükümleriyle çeliþmediðini, bizzat bu
hükümleri taþýdýðýný görüyoruz. Onun dýþýnda tahkim uygulamasý çok önemliydi, bu
getirilmek istenilen hukuki düzenlemelerde -ki o geçti ve iþliyor- dolayýsýyla, rafa kalk-
mýþ, ya da kaybedilmiþ ya da kazanýlmýþ bir þey yok. Dediðimiz gibi, MAI, mallara dair
ticaret ve yatýrýma iliþkindi. GATS ise, aslýnda 1994�te imzalanmýþ ve dünya kamuoyunun
çok da ilgisini çekmemiþ. Türkiye de imzalamýþ, bilmiyorum Türkiye�deki örgütlerin
haberi var mýydý ya da gündeminde miydi? Anlaþma Dünya Ticaret Örgütü bünyesinde
imzalanmýþ. Dünya Ticaret Örgütü de zaten 1995 baþýnda yasal olarak ya da resmi
olarak kuruluyor. Ama öncesinde de var; yani ülkeler arasýnda serbest ticareti
düzenleyecek görüþme turlarý þeklinde bir araya geliþler var. Yýllarca süren �görüþme
ler turlarý� adý altýnda anýlan ve bu anlaþmalarýn baðlandýðý mekanizmalar var. Örneðin,
tarifeler ve gümrük vergilerine iliþkin sürekli geliþtirilen GATT var, 1950�lerden itibaren
geliþtiriliyor. GATS da bu baðlamda tartýþýlmýþ, baðýtlanmýþ, baðýtlandýktan sonra Dünya
Ticaret Örgütüne aktarýlmýþ bir anlaþma. 

Türkiye�ye bakarsak; Türkiye de bunu 1994�te imzalýyor, 1995�de Meclis kabul edi-
yor. Türkiye hem DTÖ üyeliðini, hem de GATS Anlaþmasýnýn yürürlüðe girmesini 1995
baþlarýnda kabul etmiþ oluyor. 

Dediðim gibi, MAI karþýtlýðýnýn dünya kamuoyunda yükselmesinden sonra GATS da
dikkat çekti. Bakýldý ki, halihazýrda imzalanmýþ böyle bir anlaþma da var ve metnine
bakýnca da, 2000 baþýndan itibaren tekrar müzakereleri açýlýyor. Ülkeler bunu imza-
lamýþ, belli sektörlerini açmýþ. Mesela, Türkiye�ye bakarsak, Kaya Beyin söylediði gibi,
geliþmekte olan ülkeler kategorisi olarak anýlan ülkelerden fazlasýný GATS baðlamýnda
taahhüt etmiþ. Ama 2000�de bir daha müzakerelerin açýlacaðý da anlaþmada var. Çünkü
anlaþmanýn þöyle bir özelliði var: Ýngilizce�de �Built in� denilen, yani yapýlandýrmaya
açýk yapýsý ve dolayýsýyla her baðýtlandýktan sonra bir baþka sene, bir daha geniþletecek
müzakerelerin açýlacak olmasý. Ama ayný zamanda anlaþmanýn þu özelliði de var:
�Stand still� deniliyor yine Ýngilizce�de; yani daha önce taahhüt ettiðiniz, GATS
baðlamýnda açacaðýnýzý taahhüt ettiðiniz sektörlerinizi bir daha kapatamýyorsunuz ya
da bu son derece katý hükümlere baðlý, örneðin herhangi bir hizmet kolunda muafiyet
alabiliyorsunuz. Ancak bu muafiyetin süresi 10 yýlý aþamaz, mutlaka bu sürede müza-
kere edilmek ve kaldýrýlmak zorundadýr. 

Ben de paneli açan arkadaþ ve ilk konuþmacý arkadaþ gibi, müsaadenizle biraz bunu
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kapitalizmin 1970�lerden beri içinde olduðu krizle iliþkilendireceðim. Çünkü aslýnda þu
soru akla geliyor: Neden hizmetler bu derece sermayenin önem verdiði bir alan haline
geliyor ve neden hizmetlerdeki serbest ticaret ve serbest yatýrým anlaþmasý, bu kadar
üzerinde durduklarý ve bastýrdýklarý bir konu? Hizmetler kapitalist ekonomide neden
öne çýkýyor diye baktýðýmýzda; aslýnda bunu sermayenin kârlýlýk kriziyle açýklayabiliriz.
Sermayenin 1970�lerden bu yana içinde olduðu kârlýlýk krizinden dolayý, sermayenin
üretime yatýrým yapmasýnýn cazibesi düþüyor. Artan rekabetle gerçekten kârlýlýk oran-
larý, devasa deðer birikimine, yoðunlaþmaya, sermayedeki merkezileþmeye göre sýkýþý
yor. Belli ellerde toplanan devasa sermaye birikimine karþýn, bu sermayeyi ayný kârlýlýk
oranlarýnda yatýrýp kazanabilecekleri bir üretim içerisinde olamýyorlar ve bu konudaki
rekabetleri kýyasýya devam ediyor. Bu neye yol açýyor peki? Git gide finans yatýrýmlarý
daha fazla önem kazanýyor. Bu eðilimleri sayýsal olarak takip ettiðimizde, dünyanýn en
büyük ekonomilerinin, mesela 1960�lý yýllarda yaptýðý sabit sermaye yatýrýmý, yani üre-
tim elde etmek için yaptýðý sermaye yatýrýmý ile 1990�larda yaptýðý sermaye yatýrýmýný
karþýlaþtýrdýðýnýzda, sermaye daha fazla birikmiþ olacaðý halde üretime yaptýðý yatýrýmýn
düþmüþ olduðunu görüyorsunuz. Halbuki hizmetlere olan yatýrýma baktýðýnýzda artmýþ.
Aslýnda bu propagandif olarak da kullanýlýyor, ona da vakit olursa döneceðim. Ama
öncelikle her hizmet alanýna giden yatýrým da artmýyor. Onu da kalem kalem
incelediðinizde, esasýnda çok büyük oranda finansa yapýlan yatýrým artýyor ve kamu
hizmetlerine yapýlan yatýrým artýyor. Bu hizmet alanlarý çok önem kazanýyor. 

Sermayenin bir kârlýlýk krizi yaþadýðýný söyledik. Çok kýsaca, bundan çýkmak için
geliþtirdiði politikalar arasýnda neler var? Neler yapmak zorunda? Reel ücretleri
düþürmek zorunda. Bunu yapmaya çalýþýyorlar, iþgücü açýsýndan en ucuz ülkeye git
meye çalýþýyorlar. Emek üretkenliðini artýrmak zorunda; bunu da yapmaya çalýþýyorlar,
kalite uygulamasý gibi, ama bunun da bir sýnýrý vardý. 

Esasýnda emekten aldýðýmýz verimliliði manalý ölçüde yükseltmenin yolu, daha yük-
sek sermaye yatýrýmý yapmak. Bunu da yapýyorlar. Bu yatýrýmlar ise �rasyonalizasyon�
dedikleri þeyi getiriyor. Yani neyi? Daha az iþçiyle üretim yapabildiði bir teknolojiyi
getiriyor. Dolayýsýyla iþgücü azaltmalarýna gidiyorlar. Ama þu çeliþki de var sermaye
açýsýndan; bir yandan iþgücünü azaltýrken, bir yandan reel ücretleri düþürürken, bir yan-
dan da kârlýlýk için yüksek kapasitelerle çalýþmak zorunda ve ürünlerini satmak zorun-
da; ama talep de düþüyor elbette. Dolayýsýyla, bir kýsa döngü çýkmýþ oluyor karþýmýza.
Bunlarýn sonucunda en öne çýkan eðilim olarak, finans piyasalarýna yatýrýmý görüyoruz.
Finanstan bugün daha yüksek kâr elde edebiliyorlar. Sadece Türkiye�de deðil, bütün
dünyada þirketlerin esas kârlarý bu alanda, paradan para kazanýyorlar. Bu eðilim yük-
seliyor ve aslýnda hizmet ticareti dediklerinin de en önemli kalemi finans piyasasýdýr,
bunu görmek lazým. GATS kapsamýnda da bu düzenlenmiþ; anlaþmada yapýlan ilk
düzenlemeler finans alanýnda olmuþtur. 

Bunun dýþýnda kamu hizmetlerine yöneldiklerini söyledik. Yine kârlýlýk krizinin
içerisindeki sermaye bu sefer kamu hizmetlerine niye yöneliyor? Aslýnda bu alaný da
piyasalaþtýrmak için. Çünkü özellikle �sosyal devlet� denilen ve aslýna bakarsak sýnýrlý
coðrafyalarda var olmuþ ekonomilerde, kamu hizmetleri, eðitim, saðlýk, ücretsiz verilen
þeyler olmuþ, devletin sunduðu þeyler olmuþ. Sermaye, bunlarýn kâr edilebilir alanlar
olduðunu keþfediyor ve bunlara önemli bir yöneliþ var. Mesela, öðretmen
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sendikalarýnýn üst örgütü olan Eðitim Enternasyonali Genel Sekreteri bir konuþmasýnda
anýyor;  tüm dünyada kamusal eðitime 1 senede harcanan para diyor, yanlýþ hatýrlamý
yorsam 1 trilyon dolarý aþan bir rakam. Argümanlar hep benzer; su için de, eðitim için
de. Elektrik için örnekler bulmaya çalýþtým EMO�nun paneline geldiðim için. Argümanlar
hep, kamunun kaynaklarýnýn yetersiz olduðu, bu hizmeti yeterince iyi veremeyeceði ve
daha iyi hizmet sunulmasý için özel sektörün kaynak aktarýmýnýn gerekli olduðu
yönünde. Oysa Eðitim Enternasyonalinin Genel Sekreterinin yorumuyla, �Gözleri bu
1 trilyon dolardadýr, vergilerden toplanan paralardadýr.�

Yine kamu hizmetlerinden devam ederek biraz su ve elektrik üzerine bulduðum
örnekleri sýralamak istiyorum. Suyun, su kaynaklarýnýn, daðýtýmýnýn, içme suyunun, kul-
laným suyunun, tarýmda kullanýlan suyun liberalizasyonu yönünde önemli baský var
dünya çapýnda; uluslararasý finans kurumlarýnýn baskýlarý var. Suyun özelleþtirilmesi IMF
kredilerinin þartý olabiliyor, Dünya Bankasýnýn þartý olabiliyor, çeþitli ülkelere bu da-
yatýlýyor. Özellikle Avrupa'da önemli çokuluslu su þirketleri var. Fransa modeli diye anýlý
yor. Peki Fransa�nýn bir þehrinde suyun liberalizasyonu sonucunda neler yaþanabiliyor?
Fransa�nýn bir þehrinde, Grenoble þehrinde su özelleþtirilmiþ, bir Fransýz çokuluslu þir-
ketine verilmiþ. Bu þehir halkýnýn 11 yýl süren mücadelesi sonucu özelleþtirme yasal
olarak mahkûm ediliyor ve uygulamadan geri dönülüyor. Çünkü en baþta suyun satýþý
bu þirkete verilirken belediye baþkanýna rüþvet verildiðini kanýtlayabiliyor. 

Kanada sendikasýnýn, kamu alanýndaki sendikanýn doðrudan ifadeleri var elimde.
Dünyanýn temiz su kaynaklarýnýn 1/5�inin Kanada�da olduðunu söylüyorlar ve özellikle
�Avrupalý þirketlerin bu su kaynaklarýnda gözü vardýr� diye açýkça ifade ediyorlar. Kýsa
adý CUPE olan sendikayý bir örnek olarak vermek istiyorum. Bu sendika Kanada�da bir
kamuoyu araþtýrmasý ve ardýndan bir kampanya yapmýþ. Kamuoyu araþtýrmasýna göre,
6 kiþiden 5�i suyun özelleþtirilmesine karþý. Yine de bu sendika bir kampanya yürütü
yor. Neden? Çünkü bu eðilimin farkýnda, bu tehlikenin farkýnda ve þu ifadeleri kul-
landýðý bir kampanya yürütüyor: �Bizim altýmýzda yer alan suyu hiç kimse alýp bize
damla damla ücretle satacak hale getiremez�. Yine bu okuduðum da, kamu alanýndaki
sendikalarýn üst örgütü olan Kamu Hizmetleri Enternasyonalin (PSI) dergisinden, 2-3
sene önce bu konularda, yani su, elektrik gibi alanlardaki �özelleþtirmeyi deðer-
lendirme� üzerine bir konferanstan. 50 ülkeden 150 sendikacý katýlmýþ bu konferansa.
Bu konferansa göre, saydýðým tüketim maddelerinde yapýlan özelleþtirmenin ve kural-
sýzlaþtýrmanýn sonuçlarý; kitlesel iþten çýkarmalar, hizmetin niteliðinin düþmesi ve
hizmete ulaþabilme oranýnýn düþmesi, yani ücra yerlerdekilerin ulaþamamasý, sendikal
haklara müdahale ve saldýrýlar, çokuluslu þirketler için astronomik kârlar, yükselen fi-
yatlar ve dediðim gibi düþen nitelik. 

Su için ise yaþanmýþ yakýcý bir örneði aktarmak istiyorum. 2 ya da 3 yýl öncesinde
Bolivya�da, Bolivya�nýn üçüncü büyük þehrinin suyunu çokuluslu bir konsorsiyuma
devrediyorlar ve ücret ortalamasý 100 dolarlar seviyesinde olan ülkede, bir erkeðin orta-
lama maaþýnýn yüzde 21�i ve bir kadýnýn maaþýnýn yüzde 25-26�sý seviyesine çýkacak
aylýk su faturalarý gelmeye baþlýyor. Bu bir karþý çýkýþa, bir mücadeleye yol açýyor. Ýþçi
örgütleri, köylü örgütleri ve öðrenci örgütlerini bir araya getiren bir koalisyon kurulu -
yor, gösteriler yapýlýyor ve buna saldýrýyla karþýlýk veriliyor. Ýlk gösterilerde birisi kör olu-
yor ve bu çok öfke yaratýyor. Sonraki gösterilerinde ölen insanlar oluyor, sayýsýný bir
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yerde 1, bir yerde 7 olarak okudum ve mücadele bir ayaklanmaya dönüþüyor Bolivya�da.
Olaðanüstü hal ilan edilmek zorunda kalýnýyor ve sonuçta bu þirketin haklarý geri alýnýyor.
Diyeceksiniz ki baþarýlmýþ, ama deðil; çünkü günümüz koþullarýnda bu durum, o konsor-
siyumun uluslararasý tahkime gidip Bolivya'dan tazminat talep etmek hakký var anlamýna
geliyor. 

Aslýnda biz, çalýþma grubu olarak, Türkiye�de suya iliþkin yaþanan geliþmeleri çok
detaylý çalýþabilmiþ, inceleyebilmiþ deðildik. Yalnýz 2-3 gün öncesinde bir Alman televiz-
yonunda program yapan bir Alman kadýn arkadaþ bizi buldu. Türkiye�deki suyun özelleþtir-
ilmesiyle ilgili Almanya�da ve Fransa�da bir televizyon programý yapýyordu. Biz de daha çok
araþtýrmaya çalýþtýk, hatta sizin örgütlerinize de baþvurduk. Türkiye�de, -kabaca biliyoruz-
Antalya�da su özelleþtirildi ve Ýzmit-Yuvacýk örneði yaþandý, bunu aktarayým: Yuvacýk, baraj
olarak kaynaktan itibaren özelleþtiriliyor ve üç þirketin ortak olduðu -bunlarýn biri Ýngiliz,
�Times Water�, diðer ikisi Türk- bir þirkete veriliyor. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi de
buradan su alacak. Ama çýkartýldýðý zaman su fiyatý, Ýstanbul�un tedarikinin dört katý bir
fiyatta oluyor ve Ýstanbul Belediyesi bu suyu almýyor. Bu þirketin yaptýðý, Yuvacýk
Barajý�ndan bu suyu boþa akýtmak, ama Hazine�den de parasýný almak, çünkü anlaþma
böyle. Bu televizyoncu Alman kadýn arkadaþtan ise biz þunu öðrendik: �Times Water� dey-
ince �hah� dedi. Çünkü bir Alman þirket, aslýnda enerji üzerine çalýþan bir þirket -þu anki
ismi �RWE� olan bir þirket- suda daha yüksek kâr olduðunu tespit ederek, sadece 1 sene
önce, geçtiðimiz sene, su alanýna yöneliyor ve Times Water þirketini ve bir Amerikan þir-
ketini satýn alýyor; demek ki Ýzmit�teki þu anda RWE ve bir Alman çokuluslu þirketi.

Tüm alanlarda yaþadýðýmýz sorunlarda mutlaka kapitalizmle, sermayenin kâr hýrsýyla
girdiði yönelimlerle karþý karþýya geldiðimizi görüyoruz. 

Sizler için biraz araþtýrma yapmaya çalýþýrken elektriðe iliþkin biraz veriler toplamak
istedim. Özellikle de Avrupa�dan oldu bunlar. Ama önce genel eðilimler olarak bahseder-
sek; Hindistan�dan, Pakistan�dan, birçok ülkeden elektrik özelleþtirmelerine iliþkin örnek-
ler var ve bunlar da yine uluslararasý finans kurumlarýnýn politikalarý olarak gündeme
gelen uygulamalar. Elektrik özelleþtirilmesi iki biçimde uygulanýyor gibi görünüyor. Biri,
enerji santrallerinin baðýmsýz olarak yapýlmasý ve hükümetlerin de bu yapýlan baðýmsýz
santrallerden enerji satýn alma anlaþmalarý, Ýngilizce�si PPA olan bir anlaþma yapmasý; yani
tahmin edebildiðim kadarýyla da satýn alacaðýný garantiliyor hükümet. PPA anlaþmalarýn-
dan, enerji satýn alma anlaþmalarý yapýlan bazý ülkelerden örnekler verirsek,
Endonezya�da fiyatlar aþýrý yükseliyor. Pakistan�da elektrik kurumu batýyor, askeri darbe-
den sonra da ordu devralýyor bu kurumu ve içinde örgütlü olan sendikayý da yasaklýyor,
tanýmýyor. Macaristan ve Dominik Cumhuriyetinde de bu PPA anlaþmalarý yapýlmýþ.  Ama
rekabet kanunu da var bu ülkelerde ve bu süreç sonucunda tespit ediliyor ki, rekabet
kanunlarýyla çeliþik bu uygulama ve aslýnda yasal olmadýðý sonucuna varýlýyor; yani tekel-
ci aslýnda bu anlaþmalar. Yine Hýrvatistan�da böyle bir anlaþma yapýlýyor, ama çok pahalý
olduðu için vazgeçiliyor. Bu þekilde enerji satýn alma, PPA anlaþmalarý var. Bir de �daðýtým-
cýlarýn özelleþtirilmesi� diye bir uygulama var. Zannediyorum Türkiye ile çakýþýr, sizler daha
iyi yorumlarsýnýz. Daðýtýmcýlarýn özelleþti- rildiði yerlerde, mesela Rio De Janeiro ve Buenos
Aires�te elektrik kesintileri gerçekleþi- yor, yani hizmet daha kötü sunuluyor. Yine
Hindistan'da bir doðal afet sonucu hatlar çöküyor. Ama þirkete göre, çöken hatlarý yap-
masý gereken hükümet. 
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Bunun dýþýnda birazcýk da Avrupa�daki enerjinin liberalizasyonu dedikleri süreci
incelemeye çalýþtým. Avrupa�daki süreci inceleyince de, Avrupa�da da elektrik piyasasý
deniliyor, AB�de elektrik iç piyasasý oluþturulduðundan bahsediliyor. AB�ye aday
ülkelerin de bu iç piyasaya entegre olmasýndan, dolayýsýyla bu ülkelerde, �CEEC
ülkeleri� diye geçer bunlar, Orta ve Doðu Avrupa ülkelerinde de elektriðin liberalize
edilmesi öneriliyor ya da þart koþuluyor. Avrupa�da ilk önce Ýsveç�te özelleþtirilmiþ, li-
beralize edilmiþ elektrik piyasasý ve bu yapýldýðýnýn hemen ertesi yýlý sembolik de bir
þekilde, Christmas�da Ýsveç�in geniþ kesimleri elektriksiz kalmýþ; bazý kesimler 6 gün,
bazý kesimler 2 gün boyunca elektriksiz kalmýþ. Çok büyük bir tepki olmuþ ve tüketici-
ler, sendikalar yaþanandan özelleþtirmeyi sorumlu tutmuþ. Ýþten çýkartmalar yaþanýyor
elektrik liberalizasyonu sonucunda ve yeterli kiþi çalýþtýrmadýðý, yeterli donaným saðlan-
madýðý için kesintiler olduðu iddia ediliyor. Þirket ise, �Doðal afet, kar yaðdý, yapacak
bir þey yoktu� diyor. 

Avrupa�da, dediðim  gibi, elektrik özelleþtirmeleri yoðun olarak yaþandý. Karþý çýkýla-
bilen yerler oldu. Fransa�da bir yerde grev sonucu o sene yapýlamadý, Ýrlanda�da da geri
döndü. Ama yüzde 66 oranýnda sanýyorum -þu an bulamýyorum sayýsýný- 2000 yýlý
itibariyle, yüzde 28 hedeflenirken, yüzde 60 küsur olan bir oranda Avrupa�da enerji
piyasalarý liberalize edildi. Avrupa�da EPSU, kamu alanýndaki sendikalarýn üst
örgütüdür. EPSU�nun bu konudaki tartýþmalardaki pozisyonlarýný okudum. Mesela, ser-
maye kesiminin ve Avrupa Komisyonunun argümaný, liberalizasyon  sonucu elektriðin
ucuzladýðý yönünde. EPSU�nun görüþü böyle deðil. Sonunda EPSU bu konuda �Bir
yalaný yüz kere söyleyince doðru olmuyor� diye baþlayan bir basýn açýklamasý yaptý.
Þöyle ki, tüketici için, kullanýcý için hiçbir þekilde elektrik ucuzlamadý, ama bazý yerlerde
büyük sermaye için ucuzladý. Bunun dýþýnda kitlesel iþten çýkartmalar önemli bir sonuç
olarak yaþandý. Bu, Avrupa�da elektrik için taraflarýn tümünün kabul ettiði bir veri. EPSU
bundan þikâyet ediyor. Ýþveren örgütü de sonucun bu olduðunu kabul ediyor. 

Liberalizasyon büyük oranda tamamlanmýþ ve sektörde cidden kitlesel iþten çýkart-
malar olmuþ. EPSU ile �Euro Electric� denilen Avrupa Elektrik Ýþverenleri Konfederasyonu
arasýnda bunu deðerlendirdikleri bir sosyal diyalog toplantýsý yapýlýyor. Burada Avrupa
Komisyonuna hazýrlanan bir rapor deðerlendiriliyor ve rapor da, sektörde korkunç iþ
kýyýmý, iþçi kýyýmý olduðunu tespit eden bir rapor. Ama ortaklaþtýrdýklarý kararlarý okumak
istiyorum size. Ýþveren örgütü, iþçi örgütüyle birlikte þu kararlara varýyorlar: Ýyi pratikleri
inceleyecek ortak bir komisyon oluþturulmalýdýr. Ýyi pratik ne demek? Çok iþten çýkar-
malar oluyor, dolayýsýyla ömür boyu eðitim dedikleri þeyin, meslek içi eðitim ve yeniden
iþe alma olanaklarýnýn yaratýldýðý yerlere iliþkin iyi pratikler varsa, bunu inceleyecek bir
komisyon oluþturmak. Yani sektörün, þu kadarý iþten çýkmýþ, bir yerde üç kiþi geri iþe alýn-
mýþsa ya da yeniden eðitime alýnmýþsa bunu inceleyecekler. Sonra, gelecekte iþgücü
sektöründe hangi nitelikler gerekecek, bunu araþtýracak ve buna nasýl hazýrlanabiliriz,
bunu inceleyecek bu komisyon; ayrýca fýrsat eþitliði, kadýn-erkek eþitliði üzerine çalýþa-
cak ve Avrupa Birliði�ne aday ülkelerde elektrikle ilgili yeniden yapýlandýrmada sosyal
etkilerin de incelemesini yapacak. Bu þekilde üç-dört karara varmýþlar. Bu uzlaþma ze-
minini eleþtirmemiz gerek; þöyle bir þey yapýyor Avrupa�daki sendikalar: Sanki iþten
çýkartmalar, iþsizlik, istihdamýn düþmesi, nitelik eksikliðinden kaynaklanýyormuþçasýna,
buna çözüm olarak eðitim, ömür boyu eðitim, nitelik kazanma üzerinde duruyorlar iþv-
eren örgütü ile birlikte, böyle inanýlmaz bir þey var. Oysa yine geçtiðimiz sene
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Avrupa�da     en nitelikli iþgücünün iþsizliðiyle ilgili kitlesel bir gösteri gerçekleþti, yani
nitelik eksikliði deðil iþgücünün iþini kaybetmesinin sebebi. 

Yine GATS�a dönecek olursak, GATS�a yönelik birçok hareketin, öðrenci
hareketinden tutun, -çünkü eðitimi kapsýyor- sendikalarýn gitgide artan, herhangi bir
yayýný açsanýz karþýlaþacaðýnýz tepkisinin olduðunu söylemeliyim. Öncelikle bu küre-
selleþme karþýtý hareketler, daha küçük sivil toplum örgütleri gibi  zeminlerde geliþti,
ama bugün daha kitlesel örgütleri de kapsýyor. Dolayýsýyla, genel anlamda, bu
2000'den itibaren açýlan müzakerelerin, GATS�ýn ikinci etap müzakerelerinin belli bir
kamuoyu baskýsý altýnda sürdüðünü söyleyebilirim. Bu kamuoyu baskýsý, en fazla
�eðitim, saðlýk gibi alanlarý kapsamasýn GATS, bunlarý dýþarýda býrakalým� þeklinde ifade
ediliyor. Ama bu yeterli olmuyor.

Yine meslek odalarý için, bu anlaþmanýn aslýnda çok önemli etkileri oluyor saný-
yoruz. Bu akreditasyon, vb. uygulamalar meslek odalarýna bir misyon veriyor. Bizce
aslýnda meslek odalarýný da bu sürece uyumlaþtýracak belli yönelimler içerisindeler.
Yani sermaye kesimi ve devlet bir sosyal diyaloga giriyor, ama meslek odalarý ve
sendikalarýn, demin verdiðim örnekte olduðu gibi, bu sürece karþý duruþta ne kadar
saðlýklý tutumlar geliþtirebildiðinden çok þüpheliyiz. 

�Nasýl bir çözüm?�e gelince; açýkçasý bütün bu hizmet alanlarýna yönelimlerinde
sermayenin kârlýlýk krizini, kendi krizini aþmaya yönelik bir çabasý olduðunu özetle-
meye çalýþtým. Bizim çözümümüz ise tam tersi olmalý; yani biz ne su, ne elektrik, ne
herhangi bir hizmette sermayenin kârlýlýk krizine yönelik herhangi bir talebine makul,
meþru olarak bakmamalýyýz ve tüm bunlarý, hayatýn bütün alanlarýný emekten yana,
iþçilerden yana bir çözüm için deðerlendirmeliyiz diyorum. 

Teþekkürler.

MUSTAFA KADIOÐLU- Pýnar hanýma biz teþekkür ediyoruz. 

Sözü Mimarlar Odasý Yönetim Kurulu Üyesi Sait Kozacýoðlu�na vereceðim. 

Sait Kozacýoðlu, halen Mimarlar Odasý Yönetim Kurulu üyesi, zaten teþkilatýmýz ken-
disini yakýndan tanýyor. 

Buyurun Sayýn Kozacýoðlu. 

SAÝT KOZACIOÐLU- Ýyi günler arkadaþlar. 

Teoman Öztürk arkadaþýmýzýn 8. Yýldönümünde, aslýnda onun TMMOB�nde, 1970�li
yýllarýn baþýnda büyük bir yenileþmeyi gerçekleþtiren kadronun önde geleni olduðunu
unutmamamýz gerektiðini düþünüyorum. 

TMMOB�nin kuruluþunun 50. Yýldönümüne yaklaþýrken, aslýnda bu yenilenmeleri
yeniden gündeme getirmemiz, yeniden kendimizi tazelememiz ve söylemimizi ve
ufkumuzu bugüne uygun ve bugünün zeminine ayak basar bir halde yeniden kur-
mamýz gerektiðini düþünüyorum. Bu bakýmdan, bu tavrýn öncülerinden olan Teoman
Öztürk�ü bir kez daha saygýyla anýyorum. 

Arkadaþlar, GATS konusunda Mimarlar Odasý�nýn epeydir sürdürdüðü çalýþmalar var,
aþaðý-yukarý da geliþtirdiðimiz ve benimsediðimiz bir konsensüsümüz var. Bunu da
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kýsaca özetlemek gerekirse; biz Türkiye�deki mimarlýk ve mühendislik ortamýnýn bu tip
anlaþmalarla yok edilmesine karþýyýz. Yani mimarlýk ve mühendislik etkinliðini ülke
içinde sürdürülmesi için elimizden geleni yapmaya da kararlýyýz. Ama bunu söylemek-
le birlikte þunu da hemen ilave etmek istiyoruz: Biz, mimarlýk ve mühendislik hizmet-
lerinin aslýnda milliyetle, hatta ülkeyle sýnýrlandýrýlabilecek büyüklükler olduðunu
düþünmüyoruz. Biz, onun için aslýnda ülkemizi yabancý mimarlara, -özellikle Mimarlar
Odasý olarak baktýðýmýz için onu da söyleyeyim- biz ülkemizde yabancý mimarlara da
yer olduðuna, dünyada da Türkiyeli mimarlara yer olduðuna inanýyoruz. Yani bu bakým-
dan tavrýmýzý biraz netleþtirmekte, net olarak aktarmakta yarar var. 

Bu Dünya Ticaret Örgütü�nün kuruluþu, biliyorsunuz, yani herkesin bildiði þeyler,
ama bazý þeyleri söyleyebilmek için tekrara da gerek kalýyor; yani kapitalizmin büyük
dünya savaþlarýna yol açan buhranlarýnýn belli ölçüde dizginlenebilmesi için kurulmuþ
bir örgüttür. Dünya ticareti ne zaman aksarsa dünya savaþlarý çýktýðý için, kapitalist ülke-
ler arasýnda dünya savaþlarý çýktýðý için ve bunun da artýk �iki kere iki dört� diye bilindiði
için kurulmuþ ve geliþtirilmeye çalýþtýrýlan þeyler. 

Bunlar, aslýnda 1970�li yýllarda, yani bugün andýðýmýz Teoman Öztürk�ün TMMOB
Baþkanlýðý yaptýðý yýllarda Dünya Ticaret Örgütü, aslýnda kapitalist örgütlerin sosyalist
sisteme karþý silahlarý olarak kullanýlýyordu. Yani buna karþýlýk da o sistem içindeki ülke-
lerde kendi anlaþmalarýný ve kendi örgütlerini geliþtiriyorlardý. Yani bugün unutulmuþ-
tur artýk, ama mesela COMECOM gibi bir örgüt de vardý. Doðu Avrupa ülkeleri ve diðer
sosyalist ülkeler arasýnda gerek mallarda, gerek hizmetlerde olsun serbest ticareti
geliþtiren bir örgüttü. 

Böyle baktýðýmýz zaman, yani bu ticarette veya genel olarak sýnýrlarýn ötesine hizmet
akýþýnda veya mal akýþýnda esas olarak emperyalist, esas olarak kapitalist, esas olarak
kötü, esas olarak oligarþik bir þey yok; bunlarýn sadece hangi konjonktürde, hangi sis-
temler tarafýndan ne þekilde kullanýldýðý önemli. Bizim açýmýzdan, bugününün
Türkiye�sinde bizim açýmýzdan aslýnda çok ilginç ve zorlu bir durum söz konusu. Çünkü
biz, yaklaþýk 1949�larda baþlayan 1999 depreminde de sona eren hýzlý bir kentleþme
süreciyle aslýnda ülkemizi baþtan baþa deðiþtirdik ve bu süreç zarfýnda, bu sürecin esas
olarak ihtiyaçlarýný karþýlayan bir mimarlýk ve mühendislik sektörü de yarattýk. Önceleri
bu sektör bu ihtiyaca yetiþemedi; yani 1950�li ve 1960�lý yýllar mimarlýk ve mühendislik
hizmetlerinin ülkenin ihtiyaçlarýný, yani kentleþmenin ve kentleþmeyle beraber geliþen
diðer sektörlerin ihtiyaçlarýný karþýlayamadýðý dönemlerdir. Belki bunlarýn baþa baþ
olduðu dönemler 1970�lerin sonlarý olmuþtur. Ama þu anda aslýnda çok zor bir durum-
la karþý karþýyayýz. Türkiye�deki ve Kuzey Kýbrýs�taki mimarlýk öðrencilerinin toplamý,
bugün Avrupa Birliði�nin 15 ülkesindeki mimarlýk öðrencilerinin toplamýndan fazla. Yani
biz, dünyanýn en çok mimar üreten ülkesi haline gelmiþ bulunuyoruz. Bunun da bütün
bu sistemler, yani bu hizmetlerin serbest dolaþýmý gibi þeyler söz konusu edildiðinde
dikkate alýnmasý gerekir. TMMOB üyesi, TMMOB�nin örgütlediði diðer mühendislik di-
siplinlerinde de benzer bir durum olabileceðini tahmin ediyorum, yani kesin rakam-
larým yok, olabileceðini tahmin ediyorum; ama mimarlýk alanýnda, aslýnda gerçekten
sürdürülemez bir durumla karþý karþýyayýz. 

Bir kýyas olsun diye söyleyeyim: Mesela, bugünkü Rusya Federasyonu�nda toplam 15 000
mimar var. Bizdeki kayýtlý mimar sayýsý 30 000 civarýnda; bir de  1980�lerde kayýt zorunluluðu
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kamu görevlilerinden kaldýrýldýðý için kayýtdýþý kalmýþ bir 5 000 mimarýmýz daha var.
Rusya Federasyonu�nun nüfusunun 1/3�ü kadar bir nüfusumuzla onlarýn iki mislinden
fazla bir mimar sayýmýz var. Buna karþýlýk Türkiye�deki mimar sayýsý Fransa�nýn mimar
sayýsýyla eþit. Yani bir taraftan da, yani bir kapitalist örgütlenme içinde de belki de bu
kadar mimar bugün için fazla deðil. Ama bunun þu andaki 5 000 öðrencinin 4 yýl içinde
hepsinin mimar olacaðýný ve bu sürecin de böyle devam edeceðini düþünürsek, aslýn-
da ciddi bir sorunla karþý karþýyayýz ve aslýnda hiçbir serbest ticaret anlaþmasýyla da bu
kadar hizmeti dýþarýya kimse ihraç da ettirmez. Yani prensip olarak þu anda Sovyetler
Birliði�ne ve eski Sovyetler Birliði ülkeleri olan Orta Asya Cumhuriyetleri, Ukrayna, Rusya
Federasyonu gibi ülkelerde çok sayýda proje yapan meslektaþlarýmýz var. 

Bu bakýmdan, sanki serbest dolaþým hizmetleri, serbest dolaþým, Türkiye mimar-
larýnýn yararýna gibi görülüyorsa da, aslýnda durumumuz öyle bir dengesiz hale gelmiþ
ki, bunlar da bir kapý deðil. Ýkincisi, kapýlarýmýzý dýþarýdan gelecek mimarlýk hizmetle-
rine kapamak da mümkün deðil. Yani bunun mümkün olmadýðýný epeydir biliyoruz.Bu
GATS sürecinde, aslýnda biliyorsunuz bu süreçte KÝP�ler var, yani Türkçe�sinin KÝP olmasý
gerektiðini düþünüyorum; bu TMMOB toplantýlarýnda MOB diye konuþuluyor, ama yani
dört usulde hizmet ticareti söz konusu. Bunlardan en basiti, yabancý bir mimarýn gelip
Türkiye�de çalýþmasý gibi. Fakat baþka þeyler de söz konusu. Mesela, projenin tamamen
New York�ta hazýrlanýp, buraya gelip, postayla Ýstanbul Belediyesi�ne gönderilip, oradan
ruhsat alýnarak bir þekilde uygulamaya girmesi gibi. Türkiye, maalesef bunlarýn hep-
sinde sýnýrlarýný açmýþ durumda. Bizim de bu süreçteki en büyük çekincelerimiz, (aslýn-
da Türkiye�deki mimarlýk ve mühendislik etkinliðini ortadan kaldýrýcý bir þekilde etkisi
olabilecek), bu proje ithaline yönelik birinci KÝP�teki açýlmaya karþý. Buna karþýlýk
üçüncü KÝP galiba- mimarlarýn ve mühendislerin serbest dolaþýmý diyebileceðimiz, yani
yabancý bir mimarýn Türkiye�ye gelerek, iþte bir provasýný da bir þekilde Türkiye�de Ben
de mimarým, mühendisim� diye gösterip, ondan sonra odaya geçici üye olarak kay-
dolup burada mimarlýk, mühendislik yapmasýna biz Mimarlar Odasý olarak karþý deðiliz.
Bu sadece benim þahsi görüþüm deðil, Mimarlar Odasýnýn Genel Kurulunda tartýþýlmýþ
olan görüþtür. Bunu da bilgilerinize sunmak isterim. 

Bu ilk turda söyleyeceklerim bu kadar. 

Teþekkür ederim. 

MUSTAFA KADIOÐLU- Sait arkadaþýmýza teþekkür ediyoruz. 

Sözü Seyhan Erdoðdu Hocamýza vereceðim. 

Seyhan Erdoðdu, iktisatçý. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalýþma
Ekonomisi ve Endüstriyel Ýliþkiler Bölümü Öðretim Görevlisi, Türk-Ýþ Konfederasyonu ve
Türk-Ýþ�e baðlý Yol-Ýþ Sendikasýna danýþmanlýk yaptý. Uluslararasý Kamu Görevlileri
Federasyonu Avrupa Birliði Geniþleme Grubunda Türk Sendikalar Temsilcisi. DÝSK�e
baðlý Genel-Ýþ Sendikasýnýn GATS Çalýþma Grubu Üyesi. Yakýn zamanda Seyhan
Hocamýzýn GATS ile ilgili bir yayýný da çýkacak. 

Buyurun Seyhan Hocam. 
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SEYHAN ERDOÐDU- Teþekkür ediyorum Sayýn Baþkan. 

Deðerli arkadaþlar, Sayýn Baþkan, deðerli katýlýmcýlar; hepinizi saygýyla selamlýyo-
rum. 

Bu panelimizde  GATS ile ilgili olarak iki konu üzerinde yoðunlaþmak istiyorum.
Bunlardan birincisi, diðer konuþmacý arkadaþlarýmýzýn da ara ara deðindikleri gibi,
GATS�ýn ticari varlýk tesisi adý altýnda aslýnda gizli sermaye ihracý olduðu; ikincisi de
GATS�ýn dördüncü hizmet ticareti biçimi olarak tanýmladýðý, özellikle mimar ve
mühendisleri ilgilendiren boyutuyla gerçek kiþilerin hareketinin niteliði. 

Üzerinde duracaðým konu diye böyle bir seçim yapmak zorunda kaldým. Çünkü
GATS, gerçekten çok teknik, kendine özgü bir jargonu olan, anlaþýlmasý güç, özellikle
anlaþýlmasý güç olsun diye yazýlmýþ, muðlak, özellikle muðlak yapýlmýþ bir anlaþma.
Ekleriyle birlikte yaklaþýk 50 sayfayý geçen bir anlaþma. Üzerinde durulmasý gereken
pek çok yönü var. Bir panelde, kýsa bir süre içerisinde GATS�ýn tümünü deðerlendirmek
mümkün deðil.

Öncelikle þunun üzerinde durmak istiyorum: GATS terminolojisine, -daha doðrusu
terminoloji bile deðil, buna jargon demek ihtiyacý duyuyorum- GATS jargonuna
Türkiye�deki aydýnlar olarak karþý çýkmamýz lazým. Dünya Ticaret Örgütü�nün Ýngilizce
kýsaltýlmýþ adýný Türkçeleþtirdik, DTÖ diyoruz.. Bence GATS�ý da, GATT�ý da
Türkçeleþtirmemizde yarar var. GATS uluslararasý hizmet ticaretine iliþkin genel bir
anlaþmadýr. GATS�dan bahsederken ne kadar çok GATS�ýn uluslararasý nitelikte genel bir
hizmet ticareti anlaþmasý olduðunu belirten Türkçe adýný ve Türkçe kýsaltýlmýþýný
(Hizmet Ticareti Genel Anlaþmasý / HTGA) kullanýrsak, konunun,  kamuoyu tarafýndan
anlaþýlmasý o kadar kolaylaþacaktýr. Çünkü bu tür anlaþmalar, o kadar teknik, o kadar
kendine özgü bir jargonla sunuluyor ki, zaten konu anlaþýlmaz ve karýþýk, bir de
Türkçeleþtirmede eksiklerimiz olduðu zaman kamuoyunun anlamasýnda büyük güçlük-
ler yaratýlýyor. 

Örneðin bu hizmet ticareti biçimlerinin dört �mod�undan bahsediliyor. Devlet
Planlama Teþkilatý yayýnlarýnda da �mod� diye geçiyor; bence �mod� demeyelim,
�biçim� diyelim. Bir baþka örnek: �deregasyon listeleri� diye bir sözcük geçiyor, ona da
�istisnalar listesi� diyelim veya baþka uygun bir Türkçe sözcük kullanalým. GATS�ýn ince-
lenmesinde bu iþin jargonunun büyük önemi var, bu nedenle bu jargonu anlaþýlabilir
kýlmak için Türkçeleþtirmede büyük yarar görüyorum. GATS, hizmet ticaretinin ulus-
lararasýlaþmasý sürecinde uluslararasý hizmet ticaretinin bir uluslararasý anlaþmaya
baðlanmasý süreci olduðuna göre,  GATS yerine �Hizmet Ticareti Genel Anlaþmasý /
HTGA� þeklinde Türkçe isim kullanarak iþe baþlayabiliriz.  

1990�lý yýllarýn ortalarýnda uluslararasý hizmet ticaretinin uluslararasý bir metne ve
prosedüre baðlanmasý ve Dünya Ticaret Örgütü�nü kuran anlaþmanýn eki haline geti-
rilmesine neden ihtiyaç duyuldu, biraz bunun üzerinde durmak istiyorum; bir de
hizmet nedir, bu kavramýn açýlmasýnda yarar görüyorum.. Çünkü bugüne kadar
ticaretin serbestleþtirilmesi, daha çok mallarýn ticaretinin, ithalatýnýn ve ihracatýnýn
serbestleþtirilmesi olarak alýnýyordu. Ama hizmetlerin serbestleþtirilmesi olayý, mallarýn
serbestleþtirilmesine ek olarak günümüzde çok yaygýn bir biçimde gündeme gelmeye
baþladý.
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HTGA hizmetleri sektörlere göre 12 baþlýk altýnda sýnýflandýrmaktadýr: Mesleki
hizmetler, Haberleþme hizmetleri; Müteahhitlik ve mühendislik hizmetleri; Daðýtým
hizmetleri; Eðitim hizmetleri; Çevre hizmetleri; Mali hizmetler; Saðlýkla ilgili ve sosyal
hizmetler; Turizm ve seyahat ile ilgili hizmetler; Eðlence, kültür ve spor hizmetleri;
Ulaþtýrma hizmetleri; Baþka yere dahil edilmemiþ diðer hizmetler.

HTGA, yukarda sýralanan bu  sektörlerde  uluslararasý hizmet ticaretinin  dört  biçi-
mi olduðunu ileri sürmektedir.

1.Sýnýr ötesi hizmet ticareti: Örneðin telekomünikasyon yolu ile finansal hizmetlerin
ve rilmesi, e saðlýk hizmetleri, e mühendislik hizmetleri.

2.Yurt dýþýnda tüketim: Hizmet tüketicilerinin bir baþka ülkeye giderek kýsa süreli
hizmet tüketmeleri,  eðitim, saðlýk, turizm hizmetleri tüketimi gibi.

3.Ticari varlýk tesisi: Hizmet sunucularýnýn diðer bir ülkede hizmet sektörüne
dolaysýz yabancý sermaye yatýrýmlarý.

4.Gerçek kiþilerin hareketi: Hizmet üreticilerinin bir baþka ülkeye gelerek kýsa süre-
li hizmet sunmalarý, örnek mühendislerin hizmetlerini sunmalarý.

Hizmet nedir, malla hizmeti birbirinden ayýran özellik nedir diye baktýðýmýz zaman
þöyle bir tanýmsýzlýkla karþýlaþýyoruz: Hizmetlerin mal olmayan bazý metalar olduðu
söylenebilir. Mallara elle dokunulabilen maddi þeyler dersek hizmetler dokunula-
mazlar; mallar dayanýklýdýr dersek hizmetler dayanýklý deðildir, varlýklarý sürekli deðildir;
mallar stoklanýr dersek, hizmetler stoklanamazlar. Mallarýn ithalatý, ihracatý yapýlýr, hal-
buki hizmetlerin üretildikleri yerde ve üretildikleri zamanda tüketilmeleri gerekir.
Dolayýsýyla,  hizmetin tanýmýný yaparken, hizmeti malýn sahip olduklarý özelliklere sahip
olmamasý ile tanýmlýyoruz. Hizmet Ticareti Genel Anlaþmasýnda, anlaþmanýn konusu
hizmet ticareti olmakla birlikte, Anlaþmada hizmetin ne olduðuna iliþkin bir taným yok-
tur. Hizmetler sektörlere göre alt baþlýklar halinde bölünmüþ, ama hizmet tanýmý ve-
rilmemiþtir. Hizmet tanýmýnýn  verilmemesinin sebebinin, bu anlaþmanýn hizmet ticare-
tini serbestleþtirmeye yönelik yaklaþýmýndan kaynaklandýðýný söyleyebiliriz. Tanýmý
olmayan hizmetler, sektörlere göre ayrýlýyor ve 12 tane hizmet sektörü belirleniyor.
Mesleki hizmetler, haberleþme hizmetleri, müteahhitlik ve mühendislik hizmetleri,
daðýtým hizmetleri, eðitim hizmetleri, çevre hizmetleri, mali hizmetler, saðlýk hizmet-
leri, sosyal hizmetler, turizm ve seyahatle ilgili hizmetler, eðlence, kültür, spor hizmet-
leri, ulaþtýrma hizmetleri, olur da unuttuðumuz bir þey kalýr diye, onu da anlaþmaya
dahil etmek için bir de en son baþka bir yere dahil edilmemiþ �diðer hizmetler� diye
son derece genel bir tabir var. Dolayýsýyla, aklýnýza gelebilecek sosyal, kamusal bütün
hizmet türleri  HTGA�nýn hizmet kavramýnýn içerisine bu anlamda girmektedir.  Alt sek-
törlere bölünmüþ olan bu sektörlerin içinde mimarlýk ve mühendislik hizmetlerini
doðrudan ilgilendiren sektörler olduðu gibi, pek çok sektör de mimarlar ve mühendis-
leri dolaylý olarak ilgilendirmektedir. 

Ýþte HTGA bu sektörlerdeki hizmet üretiminin uluslararasý ticaretinin serbestleþti-
rilmesine iliþkin bir anlaþmadýr. HTGA bu hizmetlerin ticaretini �biçimler � þeklinde ele
alarak, hizmet ticaretini anlaþýlmaz kýlmýþ  ve kendi gerçek amacýný büyük ölçüde
gizleyen bir yaklaþým geliþtirmiþtir.
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Hizmetlerin ticareti nasýl olacaktýr? Hizmetler, mallar gibi elle dokunulabilir, maddi
þeyler olmadýklarýna göre bunlarýn ithalatý ve ihracatý yapýlabilir mi? HTGA bu soruya
yapýlabilir cevabýný vermektedir, gerçekten de   iletiþim teknolojilerindeki büyük iler-
lemeler sayesinde hizmetlerin de ithalatýnýn ve ihracatýnýn elektronik ortamda yapýla-
bilmesi mümkündür. Ama bu anlamdaki hizmet ithalatý ve ihracatý, HTGA�da tanýmlanan
diðer hizmet ticareti biçimlerine kýyasla uluslararasý hizmet ticaretinde  henüz çok
küçük bir yer tutmaktadýr. 

HTGA terminolojisinde buna, hizmet ticaretinin birinci biçimi olarak �sýnýr ötesi
hizmet ticareti� adý verilmektedir. Mesela þöyle bir örnek vereyim size: Diyelim ki,
buradan bir Amerikalý doktor size hizmet ihracatý yapacak, Internet ortamýnda teþhis
koyacak, bunun karþýlýðýnda siz de kredi kartýyla doktorun vizitesi, ücreti neyse iþte onu
ödeyeceksiniz. Bu bir anlamda elektronik ortamda bir Amerikalý doktorun veyahut
oradaki bir týbbi kuruluþun hizmet ihracý biçiminde oluyor. Ayný þeyi bizim kendi ülke-
miz açýsýndan da düþünebilirsiniz.  Sýnýr ötesi hizmet ticareti mimarlýk mühendislik
hizmetleri, eðitim gibi alanlarýn yaný sýra özellikle finansal alanda görülmektedir.
Mesela, diyelim ki, siz büyük ölçüde mali piyasalara girmek istiyorsunuz, mali bir oyun-
cusunuz, Ýsviçre�deki bir fon þirketinin hizmetlerini Türkiye�den satýn alabiliyorsunuz,
dolayýsýyla o size bunu ihraç etmiþ oluyor. 

Hizmet ticaretinin ikinci biçimi HTGA�da �yurtdýþýnda tüketim� olarak tanýmlanmak-
tadýr. Yani diyelim ki, eðitim için aileniz�den birisini yurtdýþýna, Ýngiltere�ye veya
Amerika Birleþik Devletleri�ne yolluyorsunuz; oradaki hizmeti orada tüketiyor.
Elektronik ortamda eðitim ihracý da ileride belki geniþleyebilir, ama þimdilik eðitim
üretildiði yerde  tüketiliyor. Dolayýsýyla, Ýngiltere, Türkiye�ye hizmet ihraç etmiþ oluyor.
Dolayýsýyla, siz de bir anlamda Türkiye olarak oradan hizmet ithal etmiþ oluyorsunuz.
Buna da yurtdýþýnda tüketim diyoruz. Eðitimde oluyor, saðlýkta oluyor, en önemli
geleneksel hizmet ihracý alaný bu anlamda turizmde oluyor. 

Uluslararasý hizmet ticaretinin üçüncü ve en önemli biçimi  olarak da  �ticari varlýk tesi-
sine� deðinmek gerekir. Bu, hizmet sunucularýnýn diðer bir ülkede hizmet sektörüne
dolaysýz yabancý sermaye yatýrýmlarý anlamýna gelir. HSBC Bank, gelip Türkiye�de ticari varlýk
tesis ederek bankacýlýk hizmeti yapýyorsa, biz buna hizmet ihracatý diyoruz. Ya da bir yabancý
mühendislik firmasý Türkiye�de doðrudan yabancý sermaye yatýrarak mühendislik hizmeti sat-
mak üzere bir þirket kuruyor, veya bir uluslararasý müteahhitlik/mühendislik firmasý kamu
ihalelerine katýlýyor, buna hizmet ihracý diyoruz. Acaba bunlar  hizmet ihracatý mýdýr, yoksa
sermaye ihracatý mýdýr? Bence HTGA�nýn yüzünün, peçesinin açýlmasý için üzerinde durul-
masý gereken en önemli nokta budur. 

Dördüncü hizmet ticareti biçimi de �gerçek kiþilerin hareketidir�; yani bir hizmet
üreticisinin, mesela bir Alman mühendisin Türkiye�ye gelerek, ister Türkiye�de çalýþan
bir yabancý Alman firmasýnda istihdam edilerek, ister kendisi baðýmsýz olarak hizmeti-
ni  sunmasýdýr. Bu da bir uluslararasý hizmet ticareti oluyor. 

Dolayýsýyla, dört tane hizmet ticareti biçimi var. Bunlarýn hepsinin tek tek incelen-
mesi lazým. 12 tane sektör var, 12 sektörü alýp dört biçime göre ayrý ayrý irdeleye-
bilirsiniz. Fakat bence, tabii biraz da zamanýmýzýn darlýðýndan, en çok üzerinde dur-
mamýz gereken biçim, üçüncü hizmet ticareti biçimi, yani ticari varlýk tesisidir. Çünkü

Hizmet Ticareti Genel Anlaþmasý (GATS)

64



iþin aslýnda, uluslararasý hizmet ticaretinin serbestleþtirilmesi adý altýnda HTGA�da uygu-
lananlar, uluslararasý hizmet firmalarýnýn bir baþka ülkenin pazarýna giriþlerindeki bütün
engellerin kaldýrýlmasý, kendilerine ulusal firmalarla eþit muamele yapýlmasýnýn saðlan-
masý, dolayýsýyla o güne kadar giremedikleri ve büyük ölçüde kamusal  olan iç hizmet
pazarlarýna girebilmeleri ve girdikleri iç pazarda da ulusal firmalar lehine uygulanan
ayrýcalýklarýn kaldýrýlmasýna indirgenmektedir; bütün olayýn aslý budur. Bu tespiti yapan
kuþkusuz bir tek ben deðilim; HTGA�nýn eski Direktörü David Hartridge HTGA�yý"
Dünyanýn ilk çok taraflý yatýrým anlaþmasý" olarak tanýmlamaktadýr. Çünkü HTGA
"hizmetlerin arzýnda ihraç pazarlarýnda ticari varlýk kurmak dahil olmak üzere her türlü
biçimi kapsamaktadýr".  Bu nedenle HTGA "gizli MAI" olarak da deðerlendirilmektedir.

Küreselleþme üzerine yazdýðý kitap ders kitabý olarak okutulan Dicken, "Uluslararasý
hizmet ticaretinin serbestleþmesine iliþkin güncel tartýþmalarda gerçek konu,  ticaretin
kendisi deðil, hizmet satýcýlarýnýn belirli bir ulusal pazarda dolaylý veya doðrudan varlýk
oluþturmalarýna hangi koþullar altýnda izin verileceðidir" demektedir.

Bir baþka iktisatçý, Gibbs'e göre ise hizmet sektöründeki çok uluslu þirketler için
"ticaret ile yatýrým arasýndaki ayýrým akademiktir; onlarýn talep ettikleri, pazarda var ola-
bilmektir, kendilerini yerli hizmet sunucularý  karþýsýnda dezavantajlý bir konuma sokan
düzenlemelerden kurtulmuþ olarak rekabet edebilme kabiliyetidir, onlar için önemli
olan tek ticaret enformasyon ticareti, 'hayat damarlarýný' teþkil eden sýnýr ötesi veri
akýmlarýdýr."

Önemle belirtmek gerekir ki uluslararasý hizmet ticaretinin serbestleþtirilmesi
denildiðinde  çok uluslu þirketler açýsýndan tek önemli olay, dýþ pazarlarda varlýklarýný
tesis etmek ve bu varlýk tesisinde, hizmet üretiminde, hizmet satýþýnda ulusal düzen-
lemelerden kurtulmaktýr. 

Enformasyona dayalý hizmetlerin sýnýr ötesi ticaretinin serbestleþtirilmesi (birinci
biçim) ve  gerçek kiþilerin sýnýr ötesi hareketi (dördüncü  biçim) dýþ pazarlarda ticari var-
lýk tesisine (üçüncü biçime) baðlý ve ikincil konulardýr. Hizmet ticaretinin diðer "biçim-
leri"  hizmet ticaretinin esas özelliði olan dýþ pazarlarda ticari varlýk tesisinin hakim
rolünü perdeleyen bir unsur olmaktadýr.

Dýþ pazarlarda ticari varlýk tesis ederek uluslararasý hizmet ticaretine aðýrlýðýný koya-
cak olanlar kimlerdir? Herhalde bizim orta ve küçük ölçekli sanayiimizin uluslararasý
pazarlara açýlýp, Avrupa Birliði ülkelerinde, Amerika Birleþik Devletlerinde veya baþka
dünya pazarlarýnda  ticari varlýk tesis etmeleri,  hizmetlerin uluslararasýlaþmasý sürecinin
belirgin özelliði olmayacaktýr. Hizmetlerin uluslararasýlaþmasý sürecinin baþ aktör-
lerinin, dünyada bugün sayýlarý 30 000, en büyükleri 1 000 kadar olan çokuluslu þir-
ketler olduðunu ve hizmet ticaretinin serbestleþtirilmesinin çok uluslu þirketlerin
bugüne kadar giremedikleri pazarlara bütün engellerden ve ulusal rekabetten kurtu-
larak girmelerine, yani sermaye ihracýnýn bütün engellerden ve ulusal düzenlemeler-
den kurtulmasýna yaradýðý gerçeðini görmemiz gerekmektedir.

HTGA�nýn esasý, aslýnda sermaye hareketlerinin serbestleþtirilmesidir. Peki  neden
uluslararasý ticaret adý altýnda uluslararasý sermaye hareketlerinin serbestleþmesi, özel-
likle 1990�lý yýllardan itibaren  gündeme geliyor? Bu konuya çok ayrýntýlý girmek istemi-
yorum, vaktimiz dar, ama iki temel neden görüyorum ben: Birincisi, küreselleþmenin
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niteliðiyle ilgili. Sermaye her zaman küresel nitelik taþýyordu. Fakat þöyle düþünebiliriz:
19. Yüzyýlda ve 20. Yüzyýlda, 1970�li yýllara kadar sermayenin küresel nitelik taþýyan
bölümü, dikkat ederseniz daha çok ticari sermaye  ve mali sermayeydi, yani uluslararasý
ticaret ve uluslararasý anlamda mali sermaye hareketi vardý. Doðrudan sermaye
hareketi, doðrudan sermaye yatýrýmý daha sýnýrlýydý; yani bizim üretken sermaye
dediðimiz sermaye hareketi  tam uluslararasýlaþmamýþtý. Vardý, fakat 19. Yüzyýl sonu ve
20. Yüzyýldaki uluslararasý sistem, daha çok ticari ve mali sermaye serbestliðine dayaný-
yordu. Artýk üretken sermayenin de serbestleþmesi süreciyle karþý karþýyayýz. Bu bize
neyi getiriyor? Ýmalat sanayiindeki þirketler, ulusötesi nitelik kazandýklarý zaman, yani
çokuluslu þirketler, dünyaya bütün alanlarda üretken sermaye olarak, doðrudan yabancý
sermaye yatýrýmý olarak da girdikleri zaman, yanlarýnda bankalarýný, reklam kuru-
luþlarýný, seyahat ve otel zincirlerini, araba kiralama firmalarýný, kredi kartý firmalarýný ve
bütün bunlarýn uluslararasýlaþmasýný da beraber getiriyorlar. Ýþ çevrelerine üretim
öncesinde, üretim sonrasýnda hizmet veren büyük hizmet firmalarý, müþterilerinin
peþinden uluslararasýlaþýyor. 

Size bir tane örnek vereyim: Çoðu kez mal alanýndaki uluslararasýlaþma üzerinde
durup, hizmetlerdeki uluslararasýlaþmaya dikkat etmiyoruz.  Mesela reklam pazarý;
tamamen bu anlamda uluslararasýlaþmýþ nitelikte; genel merkezi Londra�da bulunan ve
bu pazarýn en büyüklerinden olan WPP Grubu, 83 ülkede, 780 ofiste 20 000 kiþi istih-
dam ediyor; Japon Dentsu  80 ülkede faaliyet gösteriyor.  Yine hizmet tekellerinin ulus-
lararasýlaþmasýnda Japon firmalarýnýn Sogo Shosho denen genel ticaret þirketleri önem-
li bir örnek. 

Hizmetlerin uluslararasýlaþmasýnda ikinci temel neden de, týpký mal üreten sýnai fir-
malarda olduðu gibi, hizmet çokuluslularýnýn da kâr oranlarýnýn düþme eðilimine ve iç
pazarlarýnýn daralma eðilimine karþý dünya pazarlarýna açýlma ihtiyacýnda olmalarýdýr.
Çünkü artýk hizmet firmalarý, geliþmiþ sanayi ülkelerinde, üretimde ve istihdamda en
önemli rolü oynayan ve milli gelirin önemli bir bölümünün üretildiði sektör olarak
karþýmýza çýkýyor. Yani nasýl ki çokuluslu sýnai firmalar, küresel pazarlara açýlýyorlarsa,
hizmet þirketleri de küresel pazarlara açýlýyorlar; ayrýca da  sýnai firmalarýn eþliðinde
uluslararasý pazarlara gidiyorlar. Böylece çokuluslu þirketlerin uluslararasý hizmet
ticaretinde serbestleþme talepleri de karþýmýza HTGA olarak  çýkýyor. 

Çok uluslu þirketlerin dünya pazarlarýnda ticari varlýk tesislerinin önünde ne gibi
engeller olabilir? Öncelikle, pazara giriþte engeller olabilir. Yani nasýl ki mallarýn,  ulus
devletlerin iç pazarýna giriþleri, hükümet düzenlemeleri, gümrük vergileri, tarifeler, ta-
rife dýþý engellerle engellenebiliyorsa, hizmet firmalarý da ulusal iç pazarlara girmele-
rine engel olan bir yýðýn sýnýrlama ile karþý karþýya kalabilirler. Mesela hizmet sunucu-
larýnýn sayýsý sýnýrlanabilir, yaptýklarý iþlerin deðeri sýnýrlanabilir, ürettikleri hizmetin mik-
tarý sýnýrlanabilir, çalýþanlarýn sayýsý sýnýrlanabilir,  ülkeye giriþlerindeki yasal biçim sýnýr-
lanabilir, getirecekleri yabancý sermaye miktarý sýnýrlanabilir. Hizmet ticaretinin
serbestleþmesi, bu iç pazara giriþteki bütün sýnýrlarý, pazara giriþ engellerini kaldýrýr.
Ýkinci serbestleþme ilkesi de, bu anlaþmaya taraf olan ülkelerin hepsinin birbirine ayný
muameleyi yapmalarýdýr. Ayrýca herkesin birbirine ayný muameleyi yapmasýnýn yaný sýra,
kendi iç pazarýnda bir ulusal firmaya hangi muameleyi yapýyorsa gelen yabancý firmaya
da ayný muameleyi yapmasý gerekecektir. Dolayýsýyla, bu ayný zamanda kamusal olarak
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üretilen pek çok hizmet alanýnýn da yabancý firmalarýn üretimine, hizmet sunumuna
açýlmasý anlamýna gelmektedir. 

Bir kere serbestleþtirmeyi kabul edip,  taahhütlerinizi yaptýktan sonra  geri dönüþ
zordur; geri dönerseniz tazminat ödemek zorunda kalýyorsunuz. Yani HTGA uluslararasý
anlamda da baðlayýcýlýðý, yaptýrýmý çok kuvvetli olan bir anlaþmadýr. 

Uluslararasý hizmet ticaretine iliþkin olarak biraz da sýnýr ötesi ticaret üzerinde dur-
mak istiyorum. Sýnýr ötesi ticaret, baðýmsýz hizmet üreticilerinin, birbirleriyle elektronik
ortamda  sýnýr ötesi ticaret yapmalarý þeklinde sunuluyor. Ama uygulamada, bu, özellik-
le iletiþim teknolojisindeki ilerlemeler nedeniyle tam bir taþeronlaþmaya yol açýyor. 

Konuya açýklýk getirmek için bir örnek vermek istiyorum: Mesela, Amerikan
Airlines�ýn Barbados�taki baðlý firmasý,  Karaipler Data firmasý, her gün yaklaþýk 800 000
bilete iliþkin bilgileri elektronik ortama iþliyor. Bu bilgiler Amerika Birleþik
Devletleri�nde veri merkezine uydu kanalýyla transfer oluyor. Bu durumda HTGA�ya göre
Barbados, Amerika Birleþik Devletleri�ne sýnýr ticareti yoluyla hizmet ihraç etmiþ oluyor.
Ama gerçekte, Amerika Birleþik Devletleri firmasý için Barbados�ta düþük vasýflý, düþük
ücretli taþeron iþi yapýlmýþ oluyor. 

Bir baþka örnek verelim: Mesela, New York�daki hayat sigortasý þirketi, Amerika
Birleþik Devletlerindeki müþterilerin doldurduðu formlarý Ýrlanda�nýn bir kasabasýndaki
baðlý firmasýna gönderiyor. Formlar burada elektronik ortama geçiriliyor ve uydu
kanalýyla yine bilgiler Amerika Birleþik Devletleri�ne yollanýyor, Ýrlanda�ya taþeron iþi
yaptýrýlmýþ oluyor. 

Mesela Hindistan�da yaklaþýk 200 Hindistanlý yazýlým firmasý, yazýlým taþeronluðu
yapýyor. Dünyada bu tür sýnýr ötesi hizmet ticaretinin örnekleri çok ve sonuç itibariyle,
geliþmekte olan ülkelerin düþük vasýf, ucuz emek kullanýmý ile büyük ve çokuluslu þir-
ketlerin taþeron firmasý konumunda olduðunu görüyoruz. Özellikle de ileri teknoloji ile
emeðin vasýfsýzlaþtýrýlmasý süreci hýzlandýkça, bu taþeronlaþma hýzlanýyor. Üstelik de
burada bile vasýf isteyen aþamalar geliþmiþ ülkelerde yapýlýyor. Mesela, Hintli yazýlým-
cýlar, geliþmiþ ülkelerdeki ulusötesi firmalarýn taleplerine ve dizayn spesifikasyonlarýna
göre üretim yapýyorlar. Fikir sorun saptamasý, yapýlabilirlik, analiz, dizayn aþamalarý
merkez ülkelerde yapýlýyor. Hintli, Filipinli, Çinli, Meksikalý, Macar taþeron firmalar, kod-
lama ve deneme süreçlerini tamamlýyorlar. Yani taþeron iþinde de yine o üçüncü dünya
dediðimiz yapýnýn, güneyin baðýmlý yapýsý devam ediyor. 

Uluslararasý hizmet ticaretinin bir diðer biçimi olan yurt dýþýnda hizmet tüketimi
konusuna da kýsaca deðinelim. Yurt dýþýnda hizmet tüketimi denilince, geleneksel tu-
rizm hizmetleri yaný sýra, geliþmekte olan ülkelerdeki üst gelir gruplarýndan tüketicilerin,
geliþmiþ ülkelere giderek eðitim ve saðlýk hizmetleri tüketmeleri akla gelmektedir.   

Gerçekten de geliþmiþ ülkelerin bu alanlardaki hizmet ihracatý liberalizasyonla bir-
likte hýzla artmýþtýr.  Bu hizmet alanlarý yüksek vasýf, teknoloji ve birikim isteyen hizmet
üretim alanlarýdýr. Geliþmekte olan ülkelerde üst gelir gruplarý, kendi ülkelerinde
kamusal hizmetlerin zayýflatýlmasý ve özelleþtirilmesine paralel olarak, geliþmiþ ülke-
lerdeki saðlýk ve yüksek öðrenim hizmetlerine taleplerini artýrmýþlardýr.  Örneðin ülke-
mizde her yýl, Ýngiliz üniversiteleri pa ralý öðrenci çekmek amacýyla büyük kentlerde
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tanýtým toplantýlarý düzenlemektedir. Ayný  pazarlama Amerikan üniversiteleri için de
yapýlmaktadýr. 

Yüksek vasýf, teknoloji, tarihsel birikim ve modern  yönetim gerektiren bu tür
hizmetlerde, satýcý genelde ileri kapitalist ülkeler olmakla birlikte, medyada tersine bir
örneðe iliþkin haberler de çýkmýþtýr. Ýngiltere�de, Thatcherizm�in çökerttiði saðlýk sek-
törünün  Ýngiliz vatandaþlarýnýn taleplerini karþýlayamamasý üzerine bulunan ve  Blair'in
"yeni gerçekçiliðine" pek uygun olan,  Ýngiliz hastalarýn, saðlýk hizmetleri kendi vatan-
daþlarýna yetmeyen Türkiye�de tedavi edilmeleri çözümü,  hizmetlerdeki liberalleþ-
menin, hangi acýmasýz  yaklaþýmlarý  gündeme getirebileceðinin bir örneðidir. 

Özetle söylemem gerekirse,  Hizmet Ticareti Genel Anlaþmasý, aslýnda ulusötesi
hizmet firmalarýnýn sýnai firmalarla bir bütünlük içerisinde bugüne kadar girememiþ
olduklarý ulusal  ve kamusal pazarlara giriþlerinde ve o pazarlardaki faaliyetlerinde
karþýlarýna çýkan her türlü kamusal düzenleme ve ulusal rekabetin ortadan kaldýrýlmasý-
na yönelik bir anlaþmadýr. 

Hizmet ticaretinin serbestleþtirilmesi, Avrupa Birliði�yle yapmýþ olduðumuz ulusal
programda da var, yani bu sadece HTGA�ya iliþkin bir þey deðil. Uluslararasý para fonuy-
la yapmýþ olduðumuz son ve daha önceki stand by anlaþmalarýnda da ayný mantýk
geçerli. Hizmet ticaretinin serbestleþtirilmesi  Türkiye için  çeþitli çerçevelerde
sürdürülen bir faaliyet olmakla birlikte bu konuda kamuoyunda yeterli aydýnlanma
olmamýþtýr. Ulusal, kamusal ve sosyal çýkarlarýmýz açýsýndan bizde  hem bilgisizlik hem
de  hem bir gaflet hali yaratýlmýþ bulunmaktadýr. 

Bir örnek vermek istiyorum: Bizim müteahhit firmalarýmýz,  Avrupa Birliði�yle hizmet-
lerin serbestleþtirilmesi görüþmeleri baþladýðý zaman çok memnun oldular, nahiv  bir
yaklaþýmla þöyle düþündüler: �Türk müteahhitleri olarak biz de gider Avrupa Birliði�nde
iþ yaparýz, kendi iþçilerimizi de götürürüz, bizim iþçilerimiz ucuz, orada ihalelere
gireriz, kýrarýz fiyatý,  iþi alýrýz.� Ticaretin serbestleþtirilmesine iliþkin sektör görüþlerini
hükümete böyle bildirdiler. Bunu  gerçekten kendi çýkarlarýný da göz ardý eden büyük
bir bilgisizlik, nahivlik ve aldatýlma örneði olarak da görüyorum.Belki ikinci tura býraka-
caðým Sayýn Baþkandan izin alarak, gerçek kiþilerin hareketi konusuna geçersek, yani
dördüncü biçime, hiç de öyle düþündüðümüz gibi Türk iþçilerinin, hizmetlerinin
serbestleþtirilmesi kapsamýnda, Türk müteahhitleriyle beraber Avrupa Birliði pazarlarý-
na gitmesi veya Türk mühendis ve mimarlarýnýn Avrupa Birliðine gidip iþ bulmasý,
oralarda hizmetlerini sunmasý þeklinde bir serbestlikle karþý karþýya olmadýðýmýzý göre-
ceðiz. Gerçek kiþilerin hareketi de son tahlilde çokuluslu þirketlerin hizmet sektörüne,
özellikle geliþmekte olan ülkelere yapacaklarý yatýrýmlarda kendi personellerini rahatlýk-
la yanlarýnda getirebilmeleri için düzenlenmiþtir. Gerçek kiþilerin hareketi, yani hizmet-
lerin serbestleþtirilmesinin dördüncü biçiminde de ne uluslararasý iþgücü hareketlerinin
serbestleþtirilmesi, ne geliþmekte olan ülkelerin, ister vasýflý, ister vasýfsýz iþgücünün,
sanayileþmiþ ülkelerin denetimi olmadan hareketi söz konusudur. Yalnýz bir baþka þey
söz konusudur; geliþmiþ ülkelerin denetiminde, o ülkelerdeki çokuluslu þirket
ihtiyaçlarýna göre kamusal kaynaklarla büyük kýsmý eðitilmiþ olan vasýflý iþgücümüzün
denetlenmek, onlarýn programlarýna uymak ve geçici olmak þartýyla beyin göçü söz
konusu olabilmektedir. O da bizim ulusal ekonomimizin yararýna, kendi iþgücü
piyasalarýmýzýn yararýna olan bir çözüm deðildir. 
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Bu benim ikinci konumdu, ama 20 dakika içinde daha fazlasýna giremeyeceðimiz
için �gerçek kiþilerin hareketi konusunu� býrakarak saygýlarýmý sunuyorum. 

Teþekkür ederim. 

MUSTAFA KADIOÐLU- Sayýn Hocamýza biz de teþekkür ediyoruz. 

Kendileri GATS anlaþmasýndaki muðlaklýðýn ayný zamanda bilerek yapýlan bir
muðlaklýk olduðunun, bilerek insanlara yabancýlaþtýrýldýðýnýn, ülkelere
yabancýlaþtýrýldýðýnýn, MAI�nin mal anlamýndaki sermayenin önündeki engellerin
kaldýrýlmasýnýn, hizmette de sermayenin önündeki tüm engellerin kaldýrýlmasýnýn, bu
anlamda sermaye ihracýyla birlikte sermayenin asýl amacýnýn kârlýlýðý ve dolayýsýyla kârla
ilgili emek örgütlülüklerinin nasýl daðýtýlacaðýnýn altýný çizdi. Kendisine tekrar teþekkür
ediyoruz. 

Deðerli dinleyiciler, panelimizin ikinci bölümünü soru-cevap þeklinde foruma
dönüþtürmek istiyoruz. Ama sorularýnýzla birlikte yine konuþmacýlarýmýz bir beþer daki-
ka eksik býraktýklarý yerler ve kendilerince önemli bulduklarý, aktarmak isteyip de aktara-
madýklarý bölümler varsa bu bölümde aktaracaklar. 

Dostlar, biraz önce de söylediðimiz gibi panelimizi bu bölümünde soru-cevap þek-
linde bir panel foruma dönüþtürmek istiyoruz. Soru soran arkadaþlarýmýz, kendilerini
tanýtarak sorarlarsa, ileride çýkacak olan yayýnýmýzda soru sahipleri  belirlenmiþ olarak
yazýlacaktýr. Bu arada da konuþmacý arkadaþlarýmýz, panelistler, eðer kendilerince eksik
býraktýklarý veyahut da unuttuklarý, kendilerince önemli olan bölümler varsa bir beþer
dakikalýk sunumla birlikte sizlere aktaracaklar. 

Sorularýnýzý bekliyoruz. 

MUSTAFA GÜRBÜZ (MÝmar)- Bütün katýlýmcýlarý saygýyla selamlarým. 

Bir örnek olarak, Türkiye�de yabancý müþavir firmalarýnýn yaptýðý iþlerin bir yerde
analiz ve sentezini yapmamýz lazým. Bunun için benim iþlediðim bir konu vardýr; Türkiye
Büyük Millet Meclisi Kavþaðý ve Akay Kavþaðý diye bilinen bu kavþaðýn projesini Alman
Obermayer Ostim diye bir firma yapmýþtýr. Fakat o firmanýn yaptýðý bu çalýþmayý
Mimarlar Odasý, Çankaya Belediyesi, durdurma kararý, -tabii bilirkiþiler vasýtasýyla-
çýkardýðý halde durduramamýþ, halen inþaat bitmiþ, fakat kullanýmýnda, Bu konuda ne
yapýlabilir?  

Teþekkür ederim. 

SEVÝM KILIÇ (Kimya Mühendisi)- Ýki konuþmacýya sorum olacak. Daha doðrusu
soru deðil de, Seyhan Haným bu hizmet sektörü konusunda, gerçek kiþilerin hareketiyle
ilgili beyin göçünden bahsetmek istemiþti, onu açmasýný rica edeceðim. Zannediyorum
bu konuda bizim aleyhimize hükümler taþýdýðý kanýsýnda olacak gibi geldi bana. Fakat
bu benim  düþündüðüm, yanlýþ anlamýþ da olabilirim, Sait Kozacýoðlu arkadaþým ise,
�Bu mühendislerin dolaþýmýna normal baktýklarýný, kabul ettiklerini� ifade ettiler. Benim
görüþüm, bu eþitlikçi bir durumda, yani iki tarafýn eþit þartlarda olduðu bir hareket
olmayacaktýr, bizim aleyhimize olacaktýr; bu akreditasyon meselesi de giriyor. Nitelikli
elemanlarýn da Amerika, Kanada, Avustralya gibi ülkelere beyin göçü þeklinde gidip
oraya yerleþip kaldýklarý kanýsýndayým. Yani bizim yetiþtirdiðimiz elemanlar oraya gidip
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yerleþiyorlar. Oysa onlarýn Türkiye�ye gelen elemanlarý, hepimizin de bildiði gibi, çok
daha iyi þartlarda, bizden kat be kat fazla ücretler ve sosyal haklar alarak geliyorlar ve
anlaþma sonunda ülkelerine dönüyorlar. 

Teþekkür ederim. 

MUSTAFA KADIOÐLU- Biz teþekkür ediyoruz Sevim Haným. 

Buyurun. 

ARÝF ÞENTEK (Mimarlar Odasý)- Seyhan Hanýma bir sorum olacak. 

Ýþgücünün serbest dolaþýmý bugüne kadar belli ölçüde gerçekleþti. Yani bugün
Avrupa ülkelerinde bulunan yüzbinlerce Türk, böyle bir serbest dolaþým sonucu her-
halde geldi. Bununla bu Hizmet Ticareti Anlaþmasýnýn getireceði koþullar arasýnda bir
fark var mý? Konunun biraz açýlmasý için söylüyorum. 

Bir de belki daha temel bir þey; yani bir emekçi için yerli bir iþverenin iþinde çalýþ-
makla uluslararasý sermayenin iþinde çalýþmak arasýnda nasýl bir fark var? 

Bir de Sait Bey biraz geliþtirebilir o noktayý; yabancý mimarlar Türkiye�de , zaten bir
þekilde çalýþýyorlar; yani gerçekçi olarak bakýldýðý vakit, bunun en basit örneði, Ýstanbul
Hava Meydaný dýþ terminalidir; yurtdýþýnda çizilmiþti, yabancýlar yapmýþtý. Burada bir
haným kýzýmýzý, daha çiçeði burnunda yeni mezun bir kýzýmýzý da imzacý olarak kul-
landýlar ve proje yapýldý. Yani bunun bin bir türlü yolu var, yapýlabiliyor bu. Ancak biz
daha genel baktýðýmýz vakit buna þunu söyledik, yani bir eþitsiz durum var: Türkiye�de
hem mimarlar, hem bürolar, hem formasyon olarak, hem de ellerindeki imkânlar olarak
uluslararasý piyasada rekabete girebilecek birikimde, pozisyonda deðil. O zaman bu
eþitsizliðin giderilmesi için bu GATS taahhütlerini veren, her biçimini açan iktidarlar, bu
eþitsiz durumun giderilmesi konusunda da birtakým düzenlemeler yapmak zorunda.
Nedir mesela? Türkiye�deki mimarlýk ve mühendislik bürolarýnýn geliþmesi için
olanaklar tanýnmalýdýr. Yani bu vergi muafiyetine kadar veyahut da belli bir þekilde KDV
iadesine kadar gidebilecek, teçhizat alýmlarýnda kredi imkânlarý saðlayabilecek kolaylýk-
lar þeklinde olmalýdýr. Ayný þekilde eðitimdeki dengesizliðin giderilmesi için de çalýþýl-
malýdýr. Bir de tabii mütekabiliyet konusunun gündeme getirilmesi lazým. 

Bunlarý açarlarsa arkadaþlarýmýz bize biraz ýþýk tutmuþ olabilirler. 

Bir baþka, hassas nokta belki; yani genellikle bu duruma baktýðýmýz vakit, bütünüyle
bir pazar haline gelmiþ, bütünüyle açýlmýþ olduðu zannediliyor Türkiye�deki mimarlýk ve
mühendislik hizmetlerinin. Oysa yine bu taahhütlerde TMMOB�ye baðlý odaya üye
koþulu bir koþul olarak belirtilmiþ. Yani her türlü açýlýyor, ama odaya üye olma koþulu
var. Bu da bizim elimizde galiba, oldukça geniþ bir olanak; yani bir örnek vereyim:
Mesela Yunanistan, Avrupa Birliði içinde olduðu gibi açmýþ durumda ve bir Avrupa
Birliði üyesi bir mimarýn gelip Yunanistan�da mesleði icra etmesinde hiçbir engel yok;
Yunan Teknik Odasýna kayýt olmasý koþuluyla. Yalnýz bütün kaydolanlar gibi onun da bir sýnav-
dan geçmesi lazým. Ama þunu da kýsaca �Sýnav Yunanca yapýlacaktýr� diye hemen ilave ediyor-
lar. Yani bu tür imkânlar ortalýkta var. 

Teþekkür ediyorum. 
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MUSTAFA KADIOÐLU- Biz teþekkür ediyoruz. 

Buyurun. 

CENGÝZ GÖLTAÞ (Elektrik Mühendisleri Odasý Baþkaný)- Bütün bu tartýþmalarýn esas
ana boyutunu sanýyorum �küreselleþme� tanýmýnýn içerisinde tartýþýyoruz. Ancak özellikle
Seyhan Haným�a sormak istiyorum: Küreselleþme, þu anda ülkemizde de, dünyanýn diðer
ülkelerinde de yoðun bir propaganda biçiminde kaçýnýlmaz bir süreç olarak önümüze sunuluy-
or. Özellikle 21. Yüzyýl bir biliþim çaðý olarak anýlýyor, bilim ve teknolojideki geliþmeler, iþte tüm
dünyadaki elektronik ortamýn saðladýðý olanaklar; bütün bu boyutlarýyla deðerlendirildiðinde
ulusal baðýmsýzlýða vurgu yapan insanlara, hayýr, bu bir karþýlýklý baðýmlýlýk iliþkisi içerisinde
kaçýnýlmaz bir süreç olarak deðerlendiriliyor. Tabii bu süreç bu þekilde kamuoyuna çarpýtýlarak,
insanlara bunun bir zorunluluk olduðu söylenilmesine raðmen þu son günlerde yaþanan
önemli iki tane olay oldu, basýnýmýza da yansýdý bunlar. Amerika�nýn en büyük enerji þirket-
lerinden biri Enron ve bunun bir danýþmanlýk firmasý var, Arthour Andersen. Yine bu iletiþim sek-
töründe �World Com� diye bir þirket, bunun da yine danýþmanlýk hizmetlerini Arthour Andersen
yürütüyor. Bu her iki firmanýn da muhasebe kayýtlarýyla oynanarak milyarlarca dolarlýk yolsuzluk-
lar yapýldýðý ortaya çýktý. Aslýnda bu küreselleþme ve bunun bir parçasý olan hizmet ticaretinin
genel anlaþmasýyla bütün hizmetlerin mal, hizmet ve ticaretin serbest dolaþýmýnýn çok da öyle
ulvi, serbest pazar yaratan bir süreç olmadýðý bu iki örnekle yansýdý. Hatta bu ayný firma, Arthour
Andersen firmasý þu anda BOTAÞ�ýn ve Türk Telekom�un yeniden yapýlandýrýlmasý konusunda
da raporlar hazýrlayan firma. 

Böylesine kutsanan, yüceltilen bu küreselleþme ve bunun alt baþlýðýndaki GATS gibi bir-
takým anlaþmalarla iþleyen süreçte, tek kutuplu bir dünya dediðimiz Amerikan ekonomisinde
skandal biçime dönüþen bu iki olayý bu süreç açýsýndan nasýl yorumlayabiliriz? Bunun bizim gibi
ülkeler açýsýndan veya diðer AB ülkeleri açýsýndan da yeni örnekleriyle sanýrým karþýlaþabiliriz
diye düþünüyorum. Bütün bunlar ne anlama geli-yor? O konuyuda açarsanýz memnun olurum. 

Teþekkür ederim. 
MUSTAFA KADIOÐLU- Biz teþekkür ederiz.
Buyurun. 

NECMÝ ERGÝN (TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi)- Sorum Seyhan Hanýma: 

1970�lerden sonraki küreselleþme içerisinde kamu kuruluþlarýnýn özelleþtirilmesine yönelik
birtakým çalýþmalar yapýlýrken bu dönem içerisinde �kamusal alan�, �kamu hizmeti� þeklinde
deyimler ortaya çýktý. Bu hadise acaba kamusal alan ve kamu hizmetleri konusu, toplumsal
alaný karþýlayabiliyor mu, yoksa terim yanlýþ mý kullanýlýyor?

MUSTAFA KADIOÐLU- Teþekkür ederiz Necmi Bey. Sorularýmýzý aldýk. 

Daha çok soru Seyhan Haným�a gelmiþ, isterseniz sizden baþlayalým. 

Buyurun Seyhan Hocam. 

SEYHAN ERDOÐDU- Teþekkürler Baþkan. 

Gelen sorulara þöyle bir bakýnca, benim üzerinde durmak istediðim gerçek kiþilerin
hareketiyle ilgili bazý sorularýn olduðunu görüyoruz. 
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Birinci bölümde söylediðim gibi, gerçek kiþilerin hareketi, hizmet ticareti biçim-
lerinden dördüncüsü olarak karþýmýza çýkýyor. �Gerçek kiþilerin hareketi� ile neyi kaste-
diyoruz? Gerçek kiþilerin hareketi de çok muðlak bir kavram. Hatta bu �hareket�
ifadesinin de doðru olmadýðý, gerçek kiþilerin �varlýðý� þeklinde kullanýlmasý gerektiði-
ni söyleyenler var. Burada þu kastediliyor: Diyelim ki, Almanya�nýn hizmet sunucusu, -
bu hizmet sunucusu mimar olur, mühendis olur, doktor olur- bir baþka üye ülke
örneðin Türkiye�de hizmet sunuyorsa burada gerçek kiþilerin hareketi söz konusudur.
Yani bir ülkenin hizmet sunucusu örneðin Almanya�dan Türkiye�ye gelecek, hareket
edecek, burada bir hizmet sunacak; hizmet sunarken de ya bizzat kendisi baðýmsýz bir
hizmet sunucusu olarak sunacak -mimar, mühendis, doktor, öðretmen- ya da kendi
ülkesinin firmasýyla gelecek, çalýþacak burada. O kadar muðlak ki bunun ne demek
olduðu; þu belli deðil mesela: Peki, bir Alman, Türkiye�ye gelip bir Türk firmada çalýþýr-
sa bu HTGA kapsamýna giriyor mu? Çünkü HTGA�nýn esas tanýmý þu: Ya gelecek
Türkiye�de bizim �profesyonel çalýþma� dediðimiz biçimde baðýmsýz olarak kendisi
hizmet sunacak ya da bir Alman firmasýnýn Türkiye�deki faaliyetleri sýrasýnda onun per-
soneli olarak hizmetini sunacak; Peki, Alman geldi Türk firmada iþe girdi, HTGA�ya dahil
mi, deðil mi? HTGA kaynaklarýnda bir grup diyor ki, �Evet, buna dahil�, bir grup da diyor
ki, �Aslýnda bu, buna dahil deðil.� 

Ancak bir baþka önemli nokta bütün gerçek kiþilerin sunacaklarý hizmetin HTGA kap-
samýnda serbestleþmeyeceði.  Mesela inþaat iþçimiz var, baþka sýnai iþçimiz var, hizmet
iþçimiz var; bu gerçek kiþiler doðrudan doðruya gidip Almanya�da çalýþmak isteseler,
oranýn iþgücü piyasasýna girseler, bu HTGA�ya   dahil mi? Aynen þöyle diyor Ek-2�de: Bir
baþka ülkenin istihdam piyasasýna girmek isteyen gerçek kiþilere iliþkin önlemler,
HTGA�nýn kapsamýnýn dýþýndadýr. Türk iþçilerinin 1960�lý yýllarda olduðu gibi Almanya�ya
gidiþi, yani o tür bir iþgücü göçü HTGA kapsamýnda deðildir; vatandaþlýk için baþvur-
dunuz, müracaat ettiniz, �Vatandaþ olmak istiyorum� dediniz, HTGA kapsamýnda
deðildir. Ýkamet veya sürekli bazda istihdam ve buna iliþkin önlemler, onu da Ek-2�de
belirtmiþ, HTGA kapsamýnda deðildir. Yani  gerçek kiþilerin hareketi yoluyla iþlerle iþ
arayanlarý küresel çapta birleþtiren bir küresel iþgücü piyasasý oluþumu:  HTGA�nýn
düþündüðü olay bu deðildir. 

Dolayýsýyla, eðer ulusal devletler ya da bölgesel birlikler, mesela Avrupa Birliði,
baþka ülke vatandaþlarýnýn kendi iþgücü piyasalarýna girmelerini engelleyecek idari ve
sosyal engeller yaratmýþlarsa HTGA�ya göre  bu engelleri koruyabiliyorlar. Bu, HTGA�nýn
dördüncü biçimine aykýrý deðil. Dolayýsýyla, kiþilerin dolaþýmý, göç hareketleri ve
iþgücünün dolaþýmý, HTGA�nýn gerçek kiþilerin hareketi dediði hizmet ticareti biçiminin
kapsamýna girmiyor. O zaman ne giriyor diye tersinden gidiyoruz. Buna baktýðýmýz
zaman da, kimdir bu hareket edecek olan gerçek kiþiler diye sormamýz gerekiyor. Üç
grup var. Birincisi, iþ ziyaretleri için 90 günden kýsa süreyle gelen iþadamlarý. Bunlara
engel çýkarmayacaksýnýz. Ýkinci grup, ticari varlýk yoluyla hizmet ihracý yapan ulusötesi
þirketlerin þirket içi transfer biçiminde istihdam ettiði gerçek kiþiler. Örneðin Karakaya
Barajý�ný yaparken yabancý þirket bir sürü mimar ve mühendis çalýþtýrdý; yani orada
sadece dizayn için ya da proje yönetimi için deðil, doðrudan doðruya vasýflý emek
olarak pek çok yabancý iþçi, vasýflý iþçi çalýþtý. Dolayýsýyla, kendi firmasý tarafýndan þirket
içi transfer olarak gelenler HTGA kapsamýna dahil oluyor. Bir de üçüncü grup olarak her-
hangi bir þirkete baðlý olmaksýzýn bir baþka ülkeye giderek hizmet ihracýnda bulunan
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meslek sahibi profesyoneller var. Öyle, vasýfsýz iþçiler için, trene binip gidip AB�de
hizmetini sunmak söz konusu deðil. Üçüncü gruba girebilmek için de meslek sahibi
profesyoneller olmak lazým. 

Dolayýsýyla, esas olarak HTGA kapsamýnda gerçekleþen nedir diye baktýðýmýz
zaman, gerçek kiþilerin hareketinin, profesyonellerin kendi þirketlerine baðlý olarak
hareketleri olduðunu görüyoruz. HTGA diyor ki, �Bunlarýn hareketinin önündeki engel-
leri kaldýracaksýnýz.� Bu tür profesyonellerin hareketinin önünde ne engeller var?
Pazara giriþi engellemeyeceksiniz, bir de ulusal muamele nedeniyle doðan engeller
olmayacak. Hizmetlerin pazara giriþi önündeki teknik engeller mallarýn pazara giriþi
önündeki teknik engellerden daha fazladýr, Örneðin CE iþareti olmayýnca Avrupa pazarý-
na mallar giremiyor. Mallarýn pazara giriþinin �tarife dýþý� dediðimiz teknik standartlar
yoluyla engellenmesi bile Türkiye gibi geliþmekte olan ülkeler için çok zorken;
hizmetlerdeki serbestleþmede kalifikasyon, vasýf, standart dediðimiz pazara giriþteki
engelleri aþmak çok daha zor olmaktadýr. Yani bir Türk mimar ya da mühendis, geliþmiþ
bir ülke pazarýna girerken, karþýsýna kalifikasyon, standart, diploma, o diplomalarýn
eþdeðerliði gibi teknik engeller çýkacaktýr. Dolayýsýyla pazara giriþte engeller var ve
Türkiye gibi ülkelerin, daha doðrusu geliþmekte olan ülkelerin bu engelleri aþmasý son
derece zor. Aþarken nasýl aþabilir? Ya ülkeler karþýlýklý olarak birbirinin ulusal mevzuatý-
na uymayý kabul edecekler, yani diyecek ki Alman, �Benim mühendisim senin ulusal
mevzuatýna uyacak, senin mühendisin de benim ulusal mevzuatýma uyacak.� Eþitsizliði
düþünebiliyorsunuz. Ya da diyecekler ki �Ulusal mevzuatlarý uyumlaþtýralým.� Nerede
uyumlaþtýracaðýz? Herhalde Türk Standartlarý Enstitüsü�nün standartlarýnda deðil de
Alman standardýnda uyumlaþacaðýz; ya da -mallarda olduðu gibi- uluslararasý standart
anlamýnda Avrupa Birliði standartlarýnda uyumlaþtýracaðýz. Gerçek kiþilerin hareketi
açýsýndan çok büyük bir tarife dýþý engelle karþý karþýya olduðumuzu söyleyebilirim. 

Bir baþka olay, çok ilginç: Mesela, yine HTGA�ya göre, ülkeye giriþte vize konabili-
yor. Bu HTGA�ya aykýrý deðil. Diyelim ki, Türkiye�ye vize uyguluyor Almanya; diyorsun ki,
tamam, ben bütün hükümleri yerine getiriyorum, vasfým tutuyor, senin üniversitenden
mezunum, diplomam var, geldim Almanya�da hizmetimi sunacaðým. �Olmaz, Türk
vatandaþlarýna vize var� diyor. Bu HTGA�ya aykýrý deðil, bu da çok ilginç bir þey. Üstelik
de HTGA�nýn temel ilkesi, en genel ilkesi, en çok kayrýlan ülke hükmü vardýr. Yani
HTGA�ya taraf olanlar, bir ülkeye tanýdýðý hakký bütün diðer ülkelere tanýmak duru-
mundadýr. HTGA�ya özel bir hüküm koymuþlar; diyelim ki bir Avrupa Birliði üyesi ülke,
bir sanayileþmiþ ülkeden vize istemiyor da Türkiye�den veya geliþmekte olan bir ülke-
den vize istiyorsa, bu HTGA�nýn en çok kayrýlan ülke ilkesine aykýrý deðildir. Niye
deðildir? �Öyle uygun gördük� diyorlar. Yani dolayýsýyla bu vizeleri de engellemiyor.
Onun için gerçek kiþilerin hareketi, bence tümüyle geliþmekte olan ülkelerin vatan-
daþlarý için özellikle  hazýrlanmýþ. 

Türkiye bunlarýn çok farkýnda deðil. Tersine, hükümetler övünüyor; Biz, HTGA�nýn
hizmet ticaretine kendimizi en çok açan ülkeyiz diye. Oysa pek çok geliþmekte olan
ülke de diyor ki, ne kadar kendimizi az açarsak ulusal ve kamusal ekonomi için o kadar
iyi. Mesela DPT�nin vrilerine göre, Türkiye�nin özel taahhüt olarak verdiði taahhütlerin
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oraný yüzde 46.6, geliþmekte olan ülkeler ortalamasý yüzde 18, en yüksek ortalama da
Türkiye�nin. Dolayýsýyla, Türkiye, en liberal ülkelerden biri olarak karþýmýza çýkýyor.
Gerçek kiþilerin hareketi konusunda da, mesela Pakistan, Hindistan, Asya ülkeleri, bu
aralar Latin Amerika çok ciddi olarak kendi açýlarýndan bazý haklar elde etmeye çalýþý-
yorlar ve bu konuda da çok farklý görüþler bildiriyorlarken, Türkiye bu alanda da libe-
ralleþmeye devam ediyor. Biraz da bu baskýlar nedeniyle, ama daha çok da geliþmiþ
ülke ekonomilerinin ve çokuluslu þirketlerinin talepleri doðrultusunda, sürekli ikamet
kapsamýnda deðil de geçici olmak þartýyla,  sanayileþmiþ ülkelere doðru HTGA kap-
samýnda olduðu düþünülen bir vasýflý iþçi hareketi var. Zamanla bunlar eðer izin ver-
ilirse kesin göçe de dönüþüyor; yani ikamet izni alýyorlar, vatandaþlýk müracaatý yapýy-
orlar, orada kalýyorlar. 

Birkaç rakam vereyim size: Mesela Sahra altý Afrika�nýn, yüksek vasýflý iþgücünün
yüzde 30�u Avrupa Birliði ülkelerine böyle önce geçici, sonra kesin göçle gitmiþ.
Jamaika�da hemþire pozisyonlarýnýn yüzde 50�si, hemþirelerin Kuzey Amerika�ya göçü
yüzünden boþalmýþ. Filipinli hemþireler Amerika Birleþik Devletleri�ne gitmiþler.
Hindistan�ýn eðittiði doktorlarýn pek çoðu geliþmiþ ülkelere gitmiþ; HTGA bu eðilimi
güçlendiriyor. Çünkü mesela, Amerika, bilgisayar sektöründe kota açýyor, �65 000 kiþi-
lik vizem var bilgisayar sektöründe� diyor. Yazýlým alanýnda ve yüksek teknolojili sana-
yilerde vasýflý eleman için 1999-2001 döneminde vize sayýsý 300 000�e çýkarýlýyor. Avrupa
Birliðinde enformasyon teknolojisi alanýnda 1 500 000 kiþilik bir açýk olduðu söyleniyor.
Yani seçme olarak ekonominin ihtiyacýna ve o ülkenin vize açýþýna göre böyle bir
hareket söz konusu. Bunun bir kýsmý geçici oluyor; mesela Silikon Vadisindeki Hintli
yazýlýmcýlarýn önemli bir bölümü, bu .com þirketler krize girince gereksizleþtiler,
Amerika�daki Hintli yazýlýmcýlara �Siz artýk memleketinize geri dönün� denildi. Ama bir
kýsmý da zaman içerisinde kesin ikamet ve göçe dönüþüyor, yani beyin göçüne
dönüþüyor. Bence bu da ayný zamanda HTGA�nýn teþvik ettiði bir olay olarak karþýmýza
çýkýyor. 

Çok uzatmamak için bu temel konulara deðinmekle yetiniyorum. HTGA�nýn
iþgücünün serbest dolaþýmýyla bir ilgisi olmadýðýný ve profesyonellerin özellikle kendi
þirketleriyle þirket içi transferini düzenleyen bir yaklaþýma sahip olduðunun altýný bir kez
daha çizmek istiyorum. 

Diðer sorulara geçersek, �Yerli iþverenle uluslararasý sermaye arasýnda çalýþan
açýsýndan bir fark var mý? diye sordu Arif arkadaþýmýz. Bazý iþçiler ve sendikalar açýsýn-
dan bir fark olmayabilir.  Sendikalar,  yalnýzca kendi üyelerinin, kýsa vadeli çýkarlarýný
savunmaya aðýrlýk veren ekonomik örgütleri olduðu sürece, onlar için yerli iþverenle
uluslararasý sermaye arasýnda fark yoktur. Özel iþverenle kamu kesimi iþvereni arasýn-
da da fark yoktur. Sendikalarýn bu farklarý kavramalarý,  tüm iþçi sýnýfýnýn uzun vadeli
çýkarlarýný savunan örgütler haline gelmeleri, sýnýf bilinci ile davranabilmeleri, iþçi
sýnýfýnýn geliþmesine paralel olarak geliþen uzun vadeli bir süreçtir. 

Kuþkusuz gönül ister ki, sendikalar sadece kendi üyelerini deðil, kendi üyesi olmayan
bütün emekçilerin tarihsel anlamda ekonomik, sosyal ve politik çýkarlarýný ve bu anlamda
da emeðin kurtuluþunu savunan örgütler olsunlar. Ancak bu bir özlem olarak ifade
edilebilir. Türkiye gibi diðer bir çok ülkede de sendikalarda dar bir sendikalist eðilim vardýr.
Yani iþçi örgütlerinde, �Eðer iþim varsa, istihdam da ediliyorsam, maaþýmý da alýyorsam,



sosyal haklarým da varsa, -ki çokuluslu þirketlerin çalýþma koþullarý çekirdek iþçiler için
daha iyidir- o zaman  iþveren kim olursa olsun, ya da ister özelleþsin, ister özelleþmesin
beni çok ilgilendirmez� eðilimi mevcuttur. Sendikalarda ve iþçi sýnýfýnýn, özellikle
çekirdek iþçi dediðimiz daha iyi koþullarda istihdam edilen kesiminde böyle bir eðilim-
in varlýðý bir gerçekliktir. Bu iþçiler ve bu sendikal anlayýþ,  iþvereninin yabancý olmasý,
çokuluslu tekel olmasý, Türkiye�nin iç pazarýnýn çokuluslu tekellere açýlmasý, özelleþtir-
ilmesi, kamusal hizmetlerin, altyapý hizmetlerinin çokuluslu þirketlere devredilmesi gibi
konulara kýsa vadeli ücret, çalýþma koþullarý ve istihdam olanaklarý açýsýndan bakar. Ama
tabii ki, bizler, Türkiye�nin ulusal çýkarlarýný, kamusal çýkarlarýný ve çalýþanlarýmýzýn
sosyal haklarýný savunan insanlar olarak, biz bu kadar dar bakamayýz. Ýþçilerimizin
önemli bir bölümü de bu kadar dar bakmamaktadýr umudundayým. Sendikalarýmýzýn da
bu kadar dar baktýklarýný düþünmüyorum. Emek platformunda birleþmeleri ve ulusal,
kamusal ve sosyal bir program özlemiyle ortaya çýkmalarý gerçeði karþýsýnda, dünyaya
daha geniþ baktýklarýný, �Geliþmiþ, geliþmekte olan ülke farký, ülkeler arasý sömürü iliþk-
ileri, çokuluslu sermayenin anavataný� gibi kavramlara sahip olduklarýný düþünüyorum.
Evet, bazý iþçiler için fark etmiyor, ama fark  edenler olduðunu da sanýyorum. 

Ýþgücünün serbest dolaþýmý konusunda uluslararasý bir özlem mevcut. Sait
arkadaþýmýz bu yaklaþýma deðindi. Tabii ki bizler, çalýþan insanlar olarak, aydýnlar
olarak, meslek sahibi kiþiler olarak iþgücünün serbest hareketini savunuruz. Kuþkusuz
iþgücü, dünyanýn her yerinde serbestçe hareket edebilmelidir. Zaten dünyada çalýþan-
larýn örgütlerinin ilk önde gelen  taleplerinden biri de iþgücünün serbest dolaþýmýdýr.

19. Yüzyýlda, Birinci Dünya Savaþý öncesinde iþgücünün serbest dolaþýmýnýn önünde
engeller yoktu, vize bile yoktu. O dönemde  vasýflý iþçiler, ellerine aletlerini alýp Avrupa�nýn
çeþitli ülkelerine çalýþmaya gidiyorlardý ve uluslararasý iþçi hareketinin de temelini bu vasýflý
iþçilerin, özellikle sanayi devrimini yaþayan ülkelerdeki serbest dolaþýmý teþkil etmiþti. Bu
serbest dolaþým, �Dünyanýn bütün iþçileri birleþiniz� sloganýnýn temelini teþkil etmiþti. 

Dolayýsýyla, iþgücünün serbest dolaþýmý ve  bu anlamda dünyanýn bütün iþçilerinin
birleþmesi ve daha sosyal, daha demokratik bir dünya düzeni yaratýlmasý özlemi
kuþkusuz savunmamýz gereken bir þeydir. Ama dediðim gibi HTGA bu deðil, yani
HTGA�nýn dördüncü biçim olarak ortaya koyduðu çerçeve bu deðil. Öyle olsa kuþkusuz
savunmamýzda yarar var. 

Az önce Yunanistan örneði verildi. HTGA�nýn da  özellikle geliþmekte olan ülkelere
saðladýðý bazý boþluklar mevcuttur. Geliþmekte olan ülkeler için bazý açýk kapýlar var,
�self gate� dediðimiz, yani bazý çýkarlarýnýzý koruyabileceðiniz aralýklar konmuþ.
Bunlardan biri mimar ve mühendisler açýsýndan ekonomik ihtiyaç testi. Mesela Mimar
ve Mühendisler Odasý, ekonomik ihtiyaç testi uygulamasý talep edebilir. Bunun tanýmý
HTGA�da yok; ama Anlaþma þöyle diyor: Ulusal pazarda hizmet sunanlarýn sayýsýný hesa-
ba katacaksýnýz. Dolayýsýyla, eðer o ülkede ekonomik ihtiyaç yoksa, Alman, Amerikan,
Hindistanlý mimar ve mühendis için  veya yazýlýmcý için pazara giriþ engellerinin kaldýrýl-
mamasý söz konusu olabilir. Yani HTGA�nýn sisteminde bu tür gerek iþgücü açýsýndan,
gerekse hizmetlerde iç pazarýn korunmasý açýsýndan bazý aralýklar var. Ama tabii bunu
kullanmak için siyasi irade lazým, o siyasi tavrýn gösterilmesi lazým diye düþünüyorum. 

MUSTAFA KADIOÐLU- Teþekkür ederim Hocam. Buyurun Sait Kozacýoðlu. 
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SAÝT KOZACIOÐLU- Aslýnda tabii çok az vaktimiz var. Bir-iki konuya deðineyim,
belki cevap olur, belki olmaz. 

Biri þu; aslýnda bunu ilk sunuþumda herhalde unuttum veya aklýma gelmedi: Bu
bizim Mimarlar Odasý�nda yeni geliþtirdiðimiz politikanýn da aslýnda temel taþlarýndan
biri. Biz, mimarlýk ve mühendisliði bir hizmet olmanýn ötesine taþýmaya çalýþýyoruz, yani
kavramsal olarak. Tabii mimarlýðý, mühendisliði bir yere götürdüðümüz yok da, kavram-
sal olarak, bunun hizmet olarak algýlanmasýnýn ötesine geçmeye çalýþýyoruz. Yani bun-
larýn, bir ülkenin mimarlýk ve mühendislik birikiminin ve kapasitesinin ve dolayýsýyla o
andaki mimarlýk ve mühendislik varlýðýnýn onun bir ulusal kaynaðýna, yani mesela
madenler gibi bir ulusal kaynaðý olduðunu ve bunun da bu kaynak niteliðinin çok
önemli olduðunu düþünüyoruz. Onun için bütün bu ticaret ve dolaþým gibi söylemlerde
bunun altýný çizerek Türkiye�de yapýlacak mimarlýðýn New York�taki bir büroda yapýla-
mayacaðýný söylüyoruz. Yani Amerikalý bir mimar tarafýndan Türkiye�de mimarlýk yapýla-
maz demiyoruz, ama þu anda yapýldýðý gibi Etiler�deki bir konut sitesinin projelerinin
New York�ta çizilmemesi gerektiðini söylüyoruz. Ama buna karþýlýk, mesela o Amerikan
firmasýnýn gelip de Ýstanbul�da bir mühendislik firmasýna karþý da deðiliz. Çünkü
onlarýn Türkiye�deki mühendislik ortamý içinde yer alan ve zaten çoðu da Türkiye
Cumhuriyeti pasaportu taþýyan kiþilerden oluþan, ama sermayesi belki dýþarýdan gelmiþ,
-ki mühendislik þirketlerinde de sermayenin ne kadar az önemli olduðunu hepiniz
bilirsiniz- bir kuruluþ olduðunu düþünüyoruz ve böyle yapýlarýn da aslýnda Türkiye�deki
mimarlýk ve mühendislik kaynaðýný yýpratýcý deðil, aksine geliþtirici olduðunu düþünü-
yoruz. Yani bu ayýrým bizim açýmýzdan çok önemli. Bütün bu GATS tartýþmalarýnda bu
ayrýmýn altýný çizmek zorundayýz. Yani hiç kimsenin oturup da Paris�te, New York�ta veya
ne bileyim Münih�te proje bürosunda proje hazýrlayýp ruhsat için belediyeye gönder-
mesi veya ne bileyim Milli Savunma Bakanlýðý�na göndermesi veya Devlet Su Ýþleri�ne
göndermesini kabul edemeyiz. Ama buna karþýlýk, yabancýlarýn gelip Türkiye�de mimar-
lýk ve mühendislik yapmak üzere, ister örgütlü, ister tek tek, yani ister firmalarýyla, ister
tek tek gelmelerine biz karþý deðiliz. Bunun altýný kuvvetle çizmek ve bu ayrýmý yapmak
zorundayýz. Biz çünkü bu ülkenin mimarlýðýnýn ve mühendisliðinin elindeki önemli bir
kaynak olduðunu, yani halkýnýn refah düzeyini yükseltmek, yaþam standartlarýný yük-
seltmek için kullanabileceði, mesela petrol kaynaklarý kadar önemli bir kaynak
olduðunu, belki ondan daha önemli bir kaynak olduðunu, aslýnda bunun delillerini de
ortaya koyarak, istatistiklerle de destekleyerek söyleyebiliyoruz. GATS�a da bu açýdan
bakýyoruz. Onun için, bu GATS�daki ticaret yollarýndan birincisi olan þekline Türkiye�nin
kabul etmesini anlayabilmiþ de deðiliz, yani 1994�te kabul etmesini anlayabilmiþ
deðiliz. Bizim de galiba bundan kurtuluþ yolumuz aslýnda Avrupa Birliðine girmek;
çünkü Avrupa Birliði bunun önünü týkamýþ 1994�te; �Bu þekilde mimarlýk ve mühendis-
lik hizmetlerinin dolaþýmýný kabul etmiyorum Avrupa Birliði olarak ve tek tek Avrupa
Birliði üyesi ülkeler olarak� demiþ. Diðerlerinde, kimilerinde deðiþik çekinceler var,
kimisini açmýþ, kimisini açmamýþ; ama birinci tarz bir ticareti kesinlikle kabul etmemiþ
bizim alanýmýzda. Bunun çok doðru bir yaklaþým olduðunu düþünüyorum, bizim için de
önemli bir yaklaþým olduðunu düþünüyorum. Belki de politikamýzý bu þekilde bir
netliðe kavuþturmamýz lazým. Yani genel bir tepkicilikten çok, çünkü genel bir tepkiyle
çözünürlüðü kaybediyoruz, karþýmýzdaki insanlar �bunlar GATS�a karþýymýþ� deyip bi-
zimle tartýþmaktan vazgeçip gidiyorlar, derdimizi de anlatamýyoruz. 
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Onun için biz 2005�e kadar GATS ile tekrar yeniden müzakereler sürecinde bu
konuya bu þekilde açýklýk getirmemiz lazým. Yani TMMOB�nin bu þekildeki politikasýný
bu þekilde netleþtirmemiz, onun çözünürlülüðünü arttýrmamýz lazým. Mimarlar Odasý
olarak bütün TMMOB�ne bizim iletmeye çalýþtýðýmýz görüþ bu. 

Tabii kolay deðil. Yani aþaðý-yukarý bu TMMOB�de, Mimarlar Odasýnda, diðer
mühendislik odalarýnda, þu anda yönetimlerde etkin olan nesil, ithal ikameci bir
dönemde yetiþmiþ. Yani bizim öyle bir tepkici bir tarafýmýz var; yani zenofobik bir
tarafýmýz olduðunu bile söyleyebiliriz, yabancýlardan ürkme. Çünkü o baðýmsýzlýk için
mücadeleden gelenek, kendi sanayisini kurmak için, kendi teknolojisini kurmak için
uðraþan gelenek, böyle bir tepkiciliðe de yol açý yor. Ama ne oluyor bu tepkinin sonun-
da, söylediðimiz anlaþýlmaz hale geliyor, çözünürlüðü yitiriyoruz. Bizim bundan kaçýn-
mamýz lazým ve bunlarý bu þekilde açýklýða kavuþturmamýz gerekir diye düþünüyorum. 

Çok teþekkür ederim. 

MUSTAFA KADIOÐLU- Sait arkadaþýmýza biz teþekkür ediyoruz. 

Pýnar arkadaþýmýz görüþlerini aktaracaklar. 

PINAR EROL- Çok kýsaca sorular doðrultusunda toparlamak anlamýnda; söylenen-
lerden mesela þuna katýlýyorum: Türkiye, gerçekten bu verdiði uluslararasý taahhütler
incelendiðinde þaþýrtýcý ölçüde en liberal, kendi ekonomisini korumaz gibi görünüyor.
Bu yalnýz bence bir ölçüde sonuç itibariyle Türkiye sermayesi uluslararasý ortaklýklar
peþinde, destekçi kesimler ve belirleyici kesimler açýsýndan pek zarar gördükleri
kanýsýnda deðilim. Ama emek gücü açýsýndan gerçekten diðer ülkelere nazaran
bakarsanýz, çok daha az koruma getirdiði ortada. Bunun, Türkiye�deki emek örgüt-
lerinin güçsüzlüðüne, ilgisizliðine, dünyayý izlemeyen, kendi içine kapanýk gündemle-
rine de baðlý olduðunu, böyle bir kamuoyu baskýsýnýn Türkiye�de olmamasýna da baðlý
olduðunu düþünüyorum açýkçasý. Türkiye için böyle karþýlaþtýrmalý olarak böyle bir þey
denebilir. Ama genel ölçekte bakýnca, bu yaþanan sürece cevap verebilecek, cevap ala-
bilecek ya da çözüm üretebileceklerin bu liberalizasyona karþý, ülkelerin sýnýrlarýný bu
liberalizasyona, ülkelerin sýnýrlarýný kapatalýmdan geçmeyeceði birçok örnekle çok
kanýtlanabilir. Böyle bir çözümün olamayacaðýný düþünüyorum ve çalýþma grubunda da
aslýnda savunduðumuz bir görüþ haline geliyor. Çünkü yaþanan süreç, sonuç itibariyle
sermayenin belirleyiciliðinde yaþanan ve bir merkezileþme, yoðunlaþma süreci ve bun-
dan tek tek ülkelerin ekonomik anlamda, yani kapitalizme zaten baðlý, kapitalist
ekonomiye baðlý olan ekonomilerin kendi ulusal ekonomilerini kapamak yoluyla
geliþtirebilecekleri bu yönelimden çýkýþ olamayacaðý ya da bunun iþçiler için bir þey
getirecek bir çýkýþ olmadýðý ve zaten böyle bir politikaya yönelen ülke de fazlasýyla
olmadýðý ortada. Cidden bu anlaþmalarýn serbest dolaþýmlarý, iþçilerden yana hiçbir þey
getirmiyor, yani yaþanan süreçlerle serbest dolaþýmýn ilgisi yok. Sadece bu anlaþmalar
deðil, AB bile serbest dolaþým getirmiyor. Yani AB�ye aday olan ülkeler 6 senelik geçiþ
süreleri alýyorlar serbest dolaþým için; bazýsý sadece karþýlýklýlýk ilkesini getirebilmiþ, çok
az  o da, birini duydum. Böyle bir süreç yaþanmýyor. Ama mesela, bu gerçek kiþilerin
varlýðý hükmü; bu anlaþmada hiç de emeðin serbest dolaþýmýna tekabül etmiyor.
Örneðin, Avrupa Sendikalar Konfederasyonunun da bu anlaþma üzerinde hizmetlerin
ticaretindeki en, hatta tek karþý çýktýðý hüküm budur ve þöyle diyor: �Bu hizmet tacir-
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lerinin þirketlerinin 2 seneliðine, 6 aylýðýna dýþarýdan eleman getirip çalýþtýrabilmesi
anlamýna gelecek. Bu, Avrupa iþ piyasasýnýn daha da düzensiz, kuralsýz ve dibe doðru
çekiþte bir faktör olacaktýr� diyor ve bu yanýna tepki gösteriyor. Ama bence bu, tek baþý-
na gerici bir tepkidir diye düþünüyorum. Duvarlarýný buna , zaten kapýyorlar, kapýyor-
muþ gibi yapýyorlar bence. Ýngiltere�de tekstil iþçilerinin, göçmenlerin, Türkiye�deki
koþullarda çalýþtýðý gibi araþtýrmalar var, yani bunu da Ýngiliz hükümeti bilmiyor deðil.
Bu tek baþýna gerici bir tepki; çünkü ayný anlaþmada uluslararasý tahkim hükmü var
GATS�ta ve þirketler sonuç itibariyle kârlarýný devletleri yargýlayabilecek þekilde garanti
altýna almýþ durumda. Buna, bu genel mantýða, bu genel gidiþata karþý çýkmayan bir
emek örgütü tavrýnýn gerçek kiþilerin varlýðý denen, gerçekten dediklerinizi, anlattýk-
larýnýza yol açabileceðini düþünmekle birlikte sadece buna tepki göstermenin bir emek
örgütü tepkisi olamayacaðýný düþünüyorum ve düþünüyoruz. Emek örgütlerinin ulus-
lararasý enternasyonal bir þey geliþtirebilmesi de, mesela bunu geliþtirebilmiþtir, bu illa
serbest dolaþýma da baðlý deðil; aksine,iþçi hareketinin grev kýrýcýlýðýný engellemek için
ülkeden ülkeye geçiþi bile yasakladýðý olmuþ iþçi. Ama bütün dünya da ayný taleplerin
peþinde ve baðýmsýz varlýðýyla durmasýnýn. Mesela, nasýl 8 saat bütün dünyada iþçi
sýnýfýnýn talebi olduysa bugün de benzeri þeylerin belki 6 saatin, bu gidiþatý olumluya
çevirebilecek olan þey, belki hizmetlerle ilgili baþka þeylerin bütün dünyadaki emek
örgütlerinin talebi haline gelebilmesidir. 

MUSTAFA KADIOÐLU- Teþekkür ederiz. 

Buyurun Ali Bey. 

H. ALÝ YÝÐÝT- Deðiþik deðiþik konularda sorular geldi, doðrudan bana sorulan bir
soru da yok, ama yine de sorulara iliþkin düþüncelerimi söylemek istiyorum. 

Öncelikle kamu hizmeti kavramý üzerine bir soru vardý. Bununla iliþkili olarak
Anayasa Mahkemesinin bir yasanýn iptalinde verdiði bir taným var. Örneðin, son
dönemlerde kamu hizmetlerinin özel kiþilere verilip verilmemesi tartýþmalarý, yani bun-
larýn imtiyaz olup olmadýðý tartýþmalarý yapýlýrken þöyle bir karar veriyor; aslýnda bu
karar da o dönem açýsýndan doðru bir tanýmlama, bunu sizlerle paylaþmak istiyorum:
Anayasa yargýsý alanýnda bir hizmetin kamu hizmeti olup olmadýðý ve bir sözleþmenin
de imtiyaz sözleþmesi,olup olmadýðý yasaya deðil, niteliðine bakýlarak saptanabilir. Yani
sen, �Ben yasa çýkardým, bundan sonra bu kamu hizmeti deðildir, herhangi bir ticari
faaliyettir� diyemiyorsun, niteliðe bakman gerektiðini tanýmlýyor ve kamu hizmetini de
þu þekilde tanýmlýyor: �Devlet ya da diðer kamu tüzelkiþiler tarafýndan ya da bunlarýn
gözetimleri ve denetimleri altýnda genel ve ortak gereksinmeleri karþýlamak, kamu
yararý ya da çýkarýný saðlamak için yapýlan ve topluma sunulmuþ bulunan sürekli ve
düzenli etkinliklerdir. Toplumsal yaþamýn zorunlu gereksinmelerini karþýlayan
hizmetler, nitelikleri gereði kamu hizmeti olarak görülmüþtür. Düzenlilik ve süreklilik,
kamu hizmetinin önemli öðelerinden birini oluþturur; çünkü bunun yokluðu toplum
yaþamýný altüst eder� kullanýlmýþ gerekçeli kararda. 

Bu taným

Enerji, kamu hizmeti midir, deðil midir diye tartýþmalar yapýlýrken 9. Cumhurbaþkaný
bir televizyon konuþmasýnda �Bundan sonra elektriði kamu hizmeti saymazsýnýz, olur
biter� demiþti. Yani bunu�da yasayla yapabileceði gibi bir yanýlgýya düþmüþtü. Oysa bu
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yasayla bu hizmet kamu hizmetidir, deðildir diye karar veremiyorsunuz, onun niteliðine
bakarak karar verebiliyorsunuz. Dolayýsýyla, kamusal çýkarý da yine bu tanýmlama
çerçevesinde yapabiliriz. Ama þimdi Anayasa Mahkemesi herhalde böyle bir karar ver-
mez diye düþünüyorum; 1995�te doðru kararlar verebilir bir noktadaymýþ. 

Seyhan Hocamýn ifadesi üzerinden, bu emeðin dolaþýmýna iliþkin olarak bir þeye
daha deðinmek istiyorum: Bu ulusal çýkar vesaire gibi birtakým tanýmlar, aslýnda dik-
katle kullanýlmasý gereken tanýmlar diye düþünüyorum. Bir biçimde de Arif Hoca�nýn
sorduðu bir soru vardý;  �Yabancý firmada çalýþmakla Türk firmada çalýþmak arasýnda ne
fark vardýr?� gibi bir þey sordu. Aslýnda saf bir ya da pür bir ulusal çýkar diye bir þey söz
konusu olamaz. Çünkü senin ulusal çýkar diye savunduðun þey, buradaki çalýþanlarýn ya
da bu ülkenin üretenlerinin çýkarlarýný mý savunuyorsun, yoksa bugün derin devletiyle,
polisiyle, askeriyle, þu haliyle bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti�ni mi savunuyorsun? Yani
bir ulusal çýkar kimin çýkarý iyi tanýmlamak gerekiyor. Burada da temel çeliþkinin eðer
emekle sermaye arasýnda olduðunu kabul edersen, bu Devlete kimin sahip olduðuyla
senin bu ulusal çýkarýn arasýnda bir çeliþki de ortaya çýkýyor. Bu farklý bir tartýþmadýr,
ama bence bir ulusal solculuk ya da genel anlamda emekten yana olma ikileminin de
burada ortaya çýktýðýný düþünüyorum. Bunun da iyi tartýþýlmasý gerekiyor. Yani her þey-
den baðýmsýz, sýnýftan baðýmsýz, sermayeden baðýmsýz bir ulusal çýkar diye bir þey söz
konusu olamaz. 

Bazý konularda, ben de AB�ye karþýyým, ama AB karþýtlýðý konusunda getirilen bir-
takým parametreler var. Bunlar bizim ulusal çýkarýmýza aykýrýdýr. Yani bu ulusal çýkar
nedir, yenilir mi, içilir mi, nedir, bunun iyi tanýmlanmasý gerekiyor, yani böyle bir taným
eksikliði söz konusu. Dolayýsýyla, rahat bir þekilde milliyetçi ya da faþistlerle gerçekten
aydýnlarýn bazen paralel düþebildikleri bir noktaya da geliniyor. Dolayýsýyla, bu ulusal
çýkar tanýmýnýn iyi yapýlmasý gerekiyor. Yani kimin çýkarý, çalýþanlarýn çýkarý ya da
emeðiyle geçinenlerin çýkarý mý, yoksa demin söylediklerimin çýkarý mý, bunun taným-
lanmasýnda bir problem var. 

Emeðin serbest dolaþýmý konusunda AB�ye sunulan özet ulusal programda da,
Türkiye zaten emeðin dolaþýmýnýn, yani serbest dolaþýmýn olmayacaðýný taahhüt
etmiþtir Avrupa�ya; yani sadece diðer dolaþma haklarýnýn, yani Avrupalýlarýn dolaþmasýn
ya da sermayenin dolaþmasýna yönelik taahhütlerde bulunmuþ, ama Türk vatan-
daþlarýnýn Avrupa�da serbestçe dolaþmasýný talep etmemiþtir ulusal programda.
Dolayýsýyla þöyle bir yanýlgý da olabilir: Avrupa Birliði�ne girdiðimiz zaman istediðimizi
alacaðýz, valizimizle gideceðiz, falanca yerde iþ arayacaðýz, yok böyle bir þey, yani böyle
bir hak bize tanýnmýyor. Dolayýsýyla, GATS�ýn, vesairenin, þunun, bunun, ilk bakýþta �Ne
güzel, insanlarýn serbest dolaþýmý savunuluyor� vesaire gibi kabul edilebilir bir safiyane
tarafý var gibi düþünülse de, argo tabiriyle �Kazýn ayaðý öyle deðil.� Asýl amaç, ulus-
lararasý þirketlerin burada yürütecekleri mal ve hizmet faaliyetlerinde ihtiyaç duyabile-
cekleri kendilerine göre nitelikli insanlarýn kolayca buralara gelip çalýþabilmelerinin
koþullarýný yaratma talebidir. Dolayýsýyla, bizim onlarla çok eþit olmadýðýmýz
düþünülürse, yani Türk mühendis ve mimarlar olarak böyle bir þeyi kolayca kabullen-
mememiz gerekiyor. Sadece mühendislik ve mimarlýk kriteri açýsýndan bakarak deðil,
bu hizmetler çok böyle ahým þahým hizmetler deðil, ama sonuçta bunlarýn farklý farklý
nedenleri var; yani buradaki örgütlenmeye kendini baðýmlý hissetmeme güdüsü de var,
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yani uluslararasý þirketlerin burada bir sendikaya ya da bir mühendis örgütlenmesine ya
da bir baþka yerel örgütlenmeye, bunun için bir serbestlik kazanma talebidir bu GATS�ýn
bu þekilde gündeme getirilmiþ olmasý. Yani adam, tamamen mal ve hizmet ticaretin�de
nasýl kendisini güvenceye alma doðrultusunda çaba harcýyorsa, hizmet ticaretinde de
böyle bir güvenceyi kazanma doðrultusunda bir çabasý söz konusu; yoksa bizi
düþünerek, genel anlamda mühendis ve mimarlar dünyada istedikleri yere gitsinler,
çalýþsýnlar, kendi açýmýzdan söyleyeyim, böyle bir þey yok, bunu kimse öngörmüyor. 

Bizim çok ilgi alanýmýz deðil, ama bir Akay Kavþaðý konusu vardý. Bu herhalde þehir
plancýlarýnýn, mimarlarýn ve inþaatçýlarýn vereceði bir konudur. Ama þurasý belki genel
anlamda bir vatandaþ olarak da bizleri ilgilendirebilir: Türkiye�de yargý, herhangi bir
konuda bir karar alýyor. Bu karar uygulanmýyor, yani bir yaptýrým gücü yok. Dava açýlmýþ,
dava kazanýlmýþ, ama iþ yine yapýlýyor. Türkiye�deki bu hukuk sistemi bence eleþti-
rilebilir. Eðriliði, doðruluðunun ötesinde bir þeyin yanlýþ olduðuna iliþkin bir yargý kararý
var, bu yargý kararýna raðmen bu iþ yapýlýyor. Yani þöyle bir þey var, hesap sorma veya
�Sen bunu niye yaptýn?� diyen bir mekanizma yok, �Ben yaptým, oldu�culuk her alanda
geçerli. Dolayýsýyla, bu þekilde biraz daha deðerlendirilirse anlam kazanýr diye
düþünüyorum. Bu da Türkiye�nin genel anlamda hukuk sistemiyle ilgili bir konu. Yani
bu mühendislerin, kendi alanýmýzda serbest dolaþýmý konusunda, Yunanistan�ýn getir-
miþ olduðu kriter, sýnavýn Yunanca olmuþ olmasý, kendi mühendislerini ve mimarlarýný
koruyucu bir önlemdir. Ama Türkiye, herhangi bir önlem almamýþtýr; çünkü Türkiye�de
AB tartýþmasý olsun, bu türden tartýþmalar olsun, tepeden birilerinin çýkarlarý doðrul-
tusunda suni olarak topluma pompalanýyor ve burada da otomatikman senin hiç belir-
leyici olmadýðýn bir alanda taraf olmaya zorlandýðýn bir süreç yaþanýyor. 

Özet olarak söylemek gerekirse; GATS olsun, diðer uygulamalar olsun, bunlara karþý
çýkma biçiminde, bence çalýþanlar ve emek tarafýndan bir gözlükle bakýlarak irdelen-
mesinin daha doðru olacaðýný, sadece teknik bir hizmet mantýðýyla bakýldýðýnda yanlýþ
yerlere savrulmasý söz konusu olur diye düþünüyorum.

Teþekkür ederim. 

MUSTAFA KADIOÐLU- Biz de teþekkür ediyoruz Baþkan. 
Deðerli izleyiciler, deðerli katýlýmcýlar; böylesi bir sýcak günde, aramýzdan ayrýlan, ama

düþünceyle ayrýlmayan, düþünceleriyle hâlâ bize ýþýk olan, yol gösteren,TMMOB
Baþkanlarýmýzdan Teoman Öztürk�ün ölüm yýldönümü etkinliklerine katýldýðýnýz, katký koy-
duðunuz için teþekkür ediyoruz. 

Ancak þunu ilave etmek istiyorum: Elbette ki buradaki katýlýmcýlar kendi bulunduklarý
noktadan, kendi beslendikleri kaynaktan deðerlendirdiler. Elbette ki bu deðerlendirmede
kendi bilgi anlayýþlarý, bakýþ açýlarý çok önemlidir. Önemli olan, bizlerin buradan aldýðýmýz
bu bilgilerin bize ne getirdiðini, alanýmýza ne getirip ne götürdüðünü, emek örgütlerinin
genel çýkarýnýn nerede olduðunu, emek örgütlerinin neler beklediðini, hangi tuzaklarýn
beklediðini görebilmemizde, buradan aldýklarýmýzý kendi alanlarýmýza, kendi odalarýmýza,
kendi bulunduðumuz noktalara taþýyýp, bu doðrularla buluþturup bunu diðer tuzaklarla bir-
likte püskürtebilecek günleri yakalayabilmek. Katýldýðýnýz için hepinize teþekkür ediyorum.
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