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TMMOB IV Dönem Dan�ßma Kurulu toplant�s� 29 Ni-

san 2006 tarihinde Ankara�da topland�. 200 delege-

nin kat�l�m� ile yap�lan toplant�da, kat�lan odalar genel

kurullar�n� de¤erlendirdiler, ülke ve dünyada gelißme-

lere de¤indiler ve TMMOB genel kuruluna ve gelecek

dönem görev alacak yönetim kuruluna ilißkin önerile-

rini sundular.

Toplant�da bir konußma yapan Odam�z Genel Baßkan�

A. Fahri ÖZTEN konußmas�nda özetle �..Demokratik

ve ço¤ulcu kat�l�mc� bir anlay�ß çerçevesinde, bilimin

ve akl�n yok göstericili¤inde iki y�ld�r çal�ßmalar�n� sür-

düren TMMOB Yönetim Kurulunun de¤erli üyelerini,

çal�ßanlar�n�, odam�z ad�na kutluyor, emek ve katk� ve-

ren tüm de¤erli dostlara teßekkürlerimizi sunmak isti-

yorum.

TMMOB
Dan�ßma Kurulu Yap�ld�

TMMOB ve bileßeni odalar�m�z  Genel Kurullar�n�, dün-
yada emperyalist sald�rganl�¤�n ve yay�lmac�l�¤�n arta-
rak devam etti¤i, ortado¤uda, Afganistan dan, Irak�tan
sonra �ran ve Suriye�ye sald�rma planlar�n�n yap�ld�¤�,
ülkemizin de bu sald�rganl�¤a ortak edilmeye çal�ß�ld�-
¤� günlerde gerçekleßtiriliyor. Kapitalizm bir yanda
ABD menßeyli aç�k ve vahßi sald�rgan tutumunu sür-
dürürken di¤er yandan da IMF, Dünya Bankas�, Dünya
Ticaret Örgütü ve Avrupa Birli¤i merkezli politikalar�y-
la yeni sömürü alanlar� aramakta ve bu süreci derin-
leßtirerek sürdürmektedir. 

Geçen hafta Ülkemize gelen ABD D�ß ißleri bakan� Ri-
ce��n  bas�n toplant�s�nda � Türkiye ile bölgesel konu-
larda ve Genißletilmiß Ortado¤u Projesi konusunda
tam bir görüß içerisinde olduklar�n�, Türkiye ile ABD
aras�nda stratejik ortakl�¤� gelece¤e taß�yacak ortak
bir vizyon gelißtirmek konusunda mutabakata vard�k-
lar�n�, bu anlamda bir mekanizma gelißtirerek sürekli
ve daha s�k görüßmeye karar verdiklerini� ifade et-
mektedir. Son aylarda Akdeniz�de yap�lan tatbikatlar,
�skenderun liman�n�n ABD�ye kiralanmas�, yeni radar
istasyonlar�n�n kurulmas� vb. haz�rl�klar  belli ki ülke-
miz yan� baß�nda yeni sald�r� ve ißgaller ile  ilgilidir. 

Ekonomik, sosyal, kültürel, toplumsal ve siyasi geliß-
meler ve uygulamalar  s�n�r tan�madan yine  açl�k, se-
falet, yoksulluk, ßiddet, savaß, kan ve göz yaß�n� hakim
k�lmaktad�r. Ülkemizde ise ülke kaynaklar�; baßta
özelleßtirmeler olmak üzere madencilik, yabanc�lara
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toprak sat�ß� vb. alanlardaki düzenlemelerle ulusal ve
uluslararas� sermayeye devredilmektedir.  Devletin
sosyal yan� çal�ßanlar�n sosyal güvenlik haklar�na yap�-
lan yasal düzenlemelerle k�s�tlanmakta, çal�ßanlar�n
reel ücretleri h�zla azal�rken, mühendis ve mimarlar
yoksulluk s�n�r�nda bir ücrete mahküm edilmißlerdir.
Tar�m ve hayvanc�l�k emperyalist kurumlar�n bask�la-
r�yla ç�kart�lan yasalarla yok olma noktas�na getiril-
mekte, ülkemizin iç ve d�ß borçlar� h�zla artmaktad�r.
Enflasyonun tek rakama indirildi¤i ifade edilirken, te-
mel giderlere yap�lan yüksek düzeydeki zamlar yok sa-
y�larak ülke ekonomisinin iyiye gitti¤i masallar� anlat�l-
maktad�r.

Nükleer enerji lobilerinin talimatlar� do¤rultusunda,
yenilenebilir enerji kaynaklar� göz ard� edilerek, at�kla-
r� 300 y�l ölüm saçacak olan nükleer santral yap�m� ül-
kemiz co¤rafyas�n�n dört bir yan�nda gündeme getiril-
mektedir. Di¤er taraftan siyasi alanda ise, ülkemiz
emperyalizmin besledi¤i etnik, dinsel ve mezhepsel
temelli bir kaos ortam�na sürüklenmeye çal�ß�lmakta,
gericilik toplumumuzu giderek daha fazla kußatmakta-
d�r.� Konular�n� dile getirdi.

A.Fahri ÖZTEN konußmas�nda K�y� Yasas��nda De¤ißik-
lik Yap�lmas�na �lißkin Yasa Tasar�s� ile k�y�lar�n daha
da büyüyen bir yap�laßma tehlikesiyle karß� karß�ya b�-
rak�laca¤�n�, k�y�larda plana ayk�r� yap�lm�ß yap� ve te-
sislere de imar aff�n�n getirilece¤ini ifade ederek
TMMOB ve odalar�m�z�n, kamuya ait olan k�y�lar�m�z�n
ya¤mas�n� gündeme getirecek bu yasal düzenlemenin
geri çekilmesinde aktif rol üstlenmesi gerekti¤ini be-
lirtti. 

Say�n ÖZTEN 6831 say�l� Orman Yasas�n�n 2�inci mad-
desine de¤inerek gerçeklerin halka anlat�lmad�¤�n�,
rantiyenin, sermayenin  ve talanc�n�n bu alanlarda at
koßturdu¤unu, yasa tasar�s� ile talan edilmiß orman
alanlar�ndaki kaçak yap� ve villalar�n affedilmesinin
gündemde oldu¤unu, bu alanlarda yap�laßman�n yo-
¤unlaßarak artmas�n�n kaç�n�lmaz oldu¤unu vurgulad�.

Konußmas�nda Kentsel dönüßüm projeleri ile yap�lan
önerilerin inan�lmas� güç yaklaß�mlar içeri¤ini bu hu-
susta yasal düzenlemelerin yap�lmaya çal�ß�ld�¤�n�, ge-
lißmelerin halk�n yarar�na görünmedi¤ini, ranta yönelik

oldu¤unu aç�klayan say�n ÖZTEN bar�nma hakk�n�n ko-

nut hakk�n�n temel hak oldu¤unu, bu çerçevede plan-

lanman�n yap�lmas� gerekti¤ini, çarp�k kentleßmenin

önlenmesinin ve kent kültürünün yarat�lmas�n�n halk�-

m�z taraf�ndan beklenildi¤ini belirtti. 

Say�n ÖZTEN konußmas�n� özetle, �..Yabanc�lara top-

rak sat�ß� ile Tapu Kanununda yap�lan de¤ißikliklere

yönelik odam�z ve TMMOB nin bas�n aç�klamalar�,

Cumhurbaßkanl�¤a mektubumuz ve anayasa da iptal

ißlemi derken, 2005 y�l�nda yine tapu kanununda

5444 say�l� yasa ile  de¤ißiklikler yap�larak yürürlü¤e

konulmußtur. Yasa ile  Yabanc� uyruklu  gerçek kißiler

ile yabanc� ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlar�na gö-

re kurulan tüzel kißili¤e sahip ticaret ßirketlerinin sula-

ma, enerji, tar�m, maden, sit, vb. nedeniyle korunma-

s� gereken alanlar, özel korunmas� gereken hassas

alanlar ve stratejik yerlerde kamu yarar� ve ülke gü-

venli¤i bak�m�ndan taß�nmaz ve s�n�rl� ayni hak edine-

meyecekleri alanlar�, ilgili kamu kurum ve kurulußlar�-

n�n tescile esas koordinatl� harita ve planlar� içeren

teklifi üzerine belirlemeye ve tespitine bakanlar kuru-

lu yetkilidir denilmektedir.

Yasa maddesi yürürlüktedir art�k. Yap�labilecek  hu-

suslardan biriside burada ifade edilen sat�ß� yap�lama-

yacak alanlar için ilgili Kurum ve Kurulußlar�n bu alan-

lar�nda görev yapan mühendis, mimarlar�n ve ßehir

planc�lar�n yasa maddesinde belirtilen koßullar�n yeri-

ne getirilmesi, izlenmesi ve denetimi konusunda du-

yarl� olmalar� gerekmektedir. Bu konuda TMMOB bün-

yesinde bir çal�ßma gurubu olußturulmal�d�r. 

2002 y�l�nda 2942 say�l� Kamulaßt�rma kanununda de-

¤ißiklik yap�larak, � Bilirkißi Olarak Görev Yapacaklar�n

Nitelikleri ve Çal�ßma Esaslar� Hakk�nda Yönetmelik �

in TMMOB nin görüßü al�narak Maliye Bakanl�¤� ve B�B

taraf�ndan 6 ay içerinde ortaklaßa ç�kar�laca¤� yasa

maddesine belirtilmißti. TMMOB taraf�ndan sekreter-

yas� odam�za verilen bu çal�ßma di¤er oda bileßenleri-

mizin kat�l�m� ile tamamlanm�ß, TMMOB yönetim kuru-

luna sunulmuß, TMMOB yönetim kurulunca da 2003

y�l�nda Maliye bakanl�¤�na bu yönetmelik çal�ßmas� ile-

tilmißtir. Ancak aradan neredeyse 3 y�la yak�n bir sü-

reç geçmißtir. Ve yönetmelik bir türlü yürürlü¤e konul-
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mam�ßt�r. Yönetmelik yay�mlanmay�nca da yasada de-

¤ißiklik yürürlü¤e sokulamam�ßt�r. Kim bunu engelle-

mektedir. Taß�nmaz De¤erleme Uzmanlar� devreye so-

kulmaktad�r. Yasa olarak ve mesleki sorumluluk ola-

rak mühendis ve mimarlar�n yetki ve sorumlulu¤unda

olan taß�nmaz de¤erlemesi birileri taraf�ndan bizden

kaç�r�lmaktad�r.TMMOB bu konuda ivedilikle hareket

etmelidir.

Kamu �hale Yasas�n�n de¤ißikli¤i gündemdedir. Þu an

yasa de¤ißikli¤i Bakanlar Kurulunda imzaya aç�lm�ß-

t�r.Yaßan�lan s�k�nt�lar taraflarca da bilinmekte-

dir.Özellikle mühendislik, mimarl�k ve ßehir planc�l�¤�

hizmetlerinin �Teknik Hizmetler� baßl�¤�nda ele al�n-

mas� dahil pek çok konuda TMMOB nin yaz�l� görüßle-

ri de var. Ancak bu sürecin zaman yitirilmeden iyi ta-

kip edilmesi gerekiyor. TMMOB  bu konuda duyarl� ol-

malar� gerekmektedir. 

TMMOB, Kamu Denetçili¤i Kurumu Kanun Tasar� Tas-

la¤� üzerine etkin bir çal�ßma henüz yapmam�ß ve sü-

rece müdahil olmam�ßt�r. Kamu kurumu niteli¤indeki

meslek kurulußlar�n� da kapsayan bu yasa tasar�s�nda

Ombudsmanl�k kurumu  hayata geçirilmek istenilmek-

tedir. �dare yarg� sisteminin bulundu¤u ülkelerde Om-

budsmanl�k kurumunun yer almas� TMMOB taraf�ndan

mutlaka ele al�nmal�d�r..� ßeklinde sürdürdü.

Oda baßkan�m�z say�n A.Fahri ÖZTEN konußmas�nda

�..Mühendis ve Mimar ve Þehir Planc�lar� gelißen tek-

nolojiye ba¤l� olarak yaßad�¤� ola¤anüstü de¤ißim sü-

reci h�zla devam etmektedir. Bu süreçte yeni uygula-

ma alanlar� ortaya ç�kmaktad�r. Burada önemli olan

farkl� meslek gruplar�n�n bir arada ortak üretim süre-

cinde yer almalar�d�r. Kußkusuz, bütün bu gelißmeler

karß�s�nda mühendis, mimar ve ßehir planc�lar�n�n ya-

ßanan gelißime uyum sa¤lanmas� konusunda Odalar�-

m�za önemli sorumluluklar düßmektedir. Bu sorumlu-

luklardan baßl�cas�, yaßanan de¤ißime koßut olarak or-

taya ç�kan yeni uygulama alanlar�ndaki standartlar�n

tan�mlanmas�na ve yasal altl�klar�n olußturulmas�d�r..�

konular�n� da gündeme  getirdi. 

Genel Baßkan say�n A. Fahri ÖZTEN konußmas�n� Oda-

m�z Genel Kurulu Sonuç Bildirgesinin �Sonuç Yerine�

bölümünde yer alan:  �Ülkemizde yaßanan sorunlar-

dan ç�k�ß yolu bir yanda kimlik ve kültür dahil etnik

kökeni ne olursa olsun herkesin kendini bu ülkenin

eßit yurttaßlar� olarak görmesi, hoßgörü ve kardeßlik

zemininin yarat�lmas�, di¤er yanda e¤itim, sa¤l�k ve

sosyal güvenceyi bir yurttaßl�k hakk� kabul eden, iß-

sizli¤i, yoksullu¤u, bölgesel gelißmißlik uçurumlar�n�

ülkenin en temel sorunu olarak gören sosyal eßitlik-

çi bir Türkiye�dir�

Demokratik mesleki kitle örgütü olman�n ve toplum-

sal muhalefet gücünü temsil etmenin gere¤i olarak

HKMO; örgüt ve meslek ilkelerine sahip ç�kan, mü-

hendisli¤i halk�n hizmetine sunan, insan-do¤a ilißki-

sini temel alan, bir arada yaßama kültürünü benim-

seyen, do¤aya sayg�l�, üretenden yana ve toplumsal

gereksinimler için ekonomi öneren, herkese iß slo-

gan�n� benimseyen, cinsiyet ayr�mc�l�¤�na karß� olan,

paras�z, nitelikli, kamusal e¤itimi ve paras�z sa¤l�k

savunan, do¤al kaynaklar� tüketmeyen tar�mdan ya-

na olan, insan haklar�n� savunan, bir anlay�ßla hare-

ket etmeye devam edecek ve bu ba¤lamda her türlü

ifade ve örgütlenme özgürlü¤ünü sonuna kadar kul-

lanacakt�r.� bölümü okuyarak Yönetim Kurulunu ve

çal�ßanlar�na teßekkür etti ve yeni görev alacak yöne-

tim kurulunun ifade etti¤i alanlarda mutlaka çal�ßma

yapmalar� gereklili¤ini bir kez daha vurgulad�.


