
2. 25. OLAĞAN GENEL KURUL

25. Olağan Genel Kurulumuz 02 Nisan 2016 tarihinde MTA Genel Müdürlüğü Kül-
tür Sitesi`nde seçimlerimiz ise 03 Nisan 2016 tarihinde Odamızın Bayındır Sokak`ta 
bulunan Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi.

25. Olağan Genel Kurulumuz 02 Nisan 2016 tarihinde MTA Genel Müdürlüğü Kül-
tür Sitesi‘nde  gerçekleştirildi. 25. Olağan Genel Kurulu, Divan‘ın oluşturulmasıyla 
başladı. Divan Başkanlığına Aytekin Zihni‘nin, II. Başkanlığa Dinçer Çağlan‘ın, Yaz-
man Üyeliklere Ayça Taşkent ile Nail Bayram‘ın seçilmesinden sonra saygı duruşu ve 
gündemin karara bağlanmasının ardından 25. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Hüse-
yin Alan açılış konuşmasını yaptı.

Alan‘ın ardından TMMOB Gözlemcisi Kemal Zeki Taydaş TMMOB Başkanı Sayın 
Mehmet Soğancı`nın  mesajını okuyarak  Genel Kurula başarı dileklerini iletti. 

Daha sonra 25. Dönem Yönetim Kurulu II. Başkanı Faruk İlgün tarafından Çalışma 
Raporu, Sayman Üye Halil İbrahim Yiğit tarafından Mali Rapor sunuldu. Denetleme 
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Kurulu Raporu Alp İlhan tarafından, Onur Kurulu raporu ise Dündar Çağlan tara-
fından Genel Kurula sunuldu. Raporlar üzerine yapılan değerlendirmelerden sonra 
Yönetim Kurulu aklandı.

25. Genel Kurul‘da yönetmelik değişiklikleri,  bütçe ve mali işler, karar taslakları ve 
sonuç bildirgesi komisyonları oluşturularak bu konularda gelen önergeler okunarak 
komisyonlara aktarıldı.

Komisyonlar çalışmalarını sürdürürken, Genel Kurul‘da Oda örgütlenmesine, mes-
leki sorunlara,  toplumsal konulara ve önümüzdeki dönemdeki hedeflerimize ilişkin 
görüş ve öneriler dile getirildi. Komisyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından, 
bazı öneriler Genel Kurul kararı haline getirildi ve önümüzdeki dönem çalışma prog-
ramına alarak yerine getirilecek kararlar belirlendi. Genel Kurul‘un ilk günü önergele-
rin tartışılarak oylanmasının ardından sonuç bildirgesinin okunarak kabul edilmesiyle 
tamamlandı.  

25. Dönem Genel Kurul‘un ikinci gününde, iki liste ile seçimlere gidildi. Genel 
Merkez Yönetim, Denetim ve Onur Kurulları ile TMMOB Yönetim, TMMOB Yüksek 
Denetleme, TMMOB Yüksek Onur Kurulları adayları ve TMMOB Genel Kurulu de-
legeleri seçimi için “Beyaz Liste” ve “Demokratik Katılım Platformu Listesi” yarıştı. 
417 Delegenin oy kullandığı seçimler sonunda Demokratik katılım Platformu‘nun lis-
tesi oyların yüzde 70‘ini alarak  Genel Merkez Yönetim, Denetim ve Onur Kurulları 
ile TMMOB Yönetim, TMMOB Yüksek Denetleme, TMMOB Yüksek Onur Kurulları 
adayları ve TMMOB Genel Kurulu delegelerini oluşturdu.  

2.1 25. DÖNEM GENEL KURULU

Karar No 1
2016-2018 döneminde katılımcı bir anlayışla önümüzdeki 10 yıllık süreçte odanın 
çalışmalarına ve hedeflerinin planlanmasına ışık tutmak amacıyla “TMMOB Jeoloji 
Mühendisleri Odası Strateji ve Eylem Planın”ın hazırlanması yönünde bir çalışmanın 
yapılması ve bu çalışma için yönetim kuruluna yetki verilmesine oy çokluğu ile karar 
verildi.

Karar No 2
Kentleşme, planlama, imar çalışmalarına veri teşkil eden ve üyelerimiz arasında tar-
tışma konusu olan “Yerleşim Alanlarında Aktif Fay Zonlarının Belirlenmesi ve Ha-
ritalanmasına  İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi ve El Kitabının Hazırlanması” 
konusunda önümüzdeki dönem çalışma yürütmek üzere Yönetim Kuruluna yetki ve-
rilmesine oy birliği ile karar verildi.
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Karar No 3
Kapadokya Jeopark Alanı veya Karapınar Jeolopark Alanı” ve Munzur Vadisi Jeopark 
Alanı”na ilişkin çalışmaların yürütülerek ön raporların hazırlanması ve oda olarak 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘na başvurusunun yapılması konusunda Yönetim Kuru-
luna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar No 4
Toplumun veya jeoloji mühendisliği camiasının jeoloji mühendisi eğitiminden beklen-
tileri, gelişen dünya örnekleri de baz alınarak önümüzdeki yıllarda jeoloji mühendisliği 
eğitiminin gelişim ve evrilme süreçleri ile arzu ettiğimiz ve gelecekte ulaşmak istediği-
miz jeoloji mühendisliği eğitimine varabilmek için nelerin yapılması gerektiğine ilişkin 
olarak “Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin Geleceği” adı altında bir çalışmanın yapılarak,  
raporunun hazırlanması ve tüm kamuoyu ile paylaşılmasının dönem içinde gerçekleş-
tirilmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar No 5
Avrupa Birliği Mekânsal Bilgi Altyapısı (INSPIRE) Direktifleri çerçevesinde ülke-
mizde bazı kişi,  kurum, kuruluş ve üniversitelerimiz tarafından üretilen jeoloji veya 
jeoloji çalışmalarını da içeren  bazı veri üretim ve tanımlama dokümanlarının ulusla-
rarası norm ve standartlar (İNSPİRE) ile uyumlu olmadıkları bilinmektedir. Bu kap-
samda; Türkiye`de jeoloji veya jeoloji çalışmalarını da içeren  veri temalarına ilişkin 
ulusal standartların oluşturulması ve ülkemizde yetkili kurumlar tarafından üretilen 
jeoloji veri temasına ait verilerin uluslararası standartlara göre hazırlanmasını hedef-
leyen, bu hedeflerin yerine getirilebilmesi amacıyla, jeoloji verisini üreten ve kullanan 
tüm kurum, üniversite ve özel sektörü bir araya getirerek, konu ile ilgili farkındalığın 
yaratılması ve standartların yeniden kontrol edilerek “Ulusal Standartların” oluştu-
rulması ve geliştirilmesi ile veri entegrasyonun da tartışılacağı bir çalışmanın yapıl-
ması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar No 6
Jeoloji mühendisliği hizmetlerinin arazi,  büro ve laboratuvar ortamlarında ye-
rine getirilmesi sırasında meslektaşlarımızın karşı karşıya kaldığı “iş riskleri-
nin”; uğranılan geçici veya sürekli hastalıkların belirlenmesine yönelik bir mev-
cut durum, gelecekte alınacak koruyucu önlemler ve meslektaşlarımızın hakları 
konularında bir çalışmanın yürütülerek, çalışma dönemi sonunda “Türkiye`de Je-
oloji Mühendisliği Hizmetlerinde İş Riskleri ve Meslek Hastalıkları Raporu” hazır-
lanması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
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Karar No 7
Odamızın geleceği açısından önemli bir yere sahip JEOGENÇ örgütlenmesine yöne-
lik olarak, çalışmaların daha sistematik hale getirilmesi ve JEOGENÇ örgütlülüğü-
müzün daha da aktif bir hale geçirilmesi amacıyla bu çalışma döneminde;

• Yerel ve merkezi ölçekte gerçekleştirilecek toplantılarla JEOGENÇ örgütlülüğü 
için özel bir çalışma programının hazırlanması,

• Çalışma programı kapsamında Oda içerisinde sistematik bir çalışmanın başla-
tılması,

• Yapılan çalışmaların Oda web sayfası “JEOGENÇ” bölümü ile e-bülteni içinde  
duyurulması,

• Bölüm başkanlıkları ile işbirliği sağlanarak 3.ve/veya 4. Sınıf ders programların-
da “mesleki mevzuat” gibi bir ders başlığı altında hem mesleki güncel mevzu-
atı hem de Odayı tanıtacak programlar oluşturulması oy birliği ile kabul edildi.

Karar No 8
İstanbul Üniveristesi‘nden Prof. Dr. Enver Altınlı‘nın 1949-1979 yılları arasında her 
dönem başlangıncında “Saha Jeolojisi” dersini verirken ifade ettiği “Jeolog Mesleği 
Ahlak Yasası” ilkelerinin benimsenmesi ve Etik Kurul Yönetmeliği‘ne eklenmesine oy 
birliği ile karar verildi.

Karar No 9
Ankara merkezli şube açılması önerisi oda Ana Yönetmeliği‘nin 76. maddesine aykırı 
olması nedeniyle oylamaya sunulmamıştır.

Karar No 10
Meslek dışı alanlarda Genel Merkezin basın açıklaması yapmaması konusundaki öne-
ri, oy çokluğuyla red edildi.

Karar No 11
Eşbaşkanlık sisteminin TMMOB ve Odalarda da uygulanması konusunda verilen 
önergenin yasal ve pratik olanağının bulunmadığı, TMMOB Kanunu ve Ana Yönet-
melik değişikliği gerektirdiği görüşüyle, TMMOB Genel Kurulu‘na taşınarak tartışıl-
ması konusu oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Karar No 12
Odamız Ana Yönetmeliği dışında, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Serbest Jeoloji 
Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Uygulama, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yö-
netmeliği başta olmak üzere ihtiyaç duyulan konularda veya mevcut yönetmeliklerde 
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örgüt birimlerimizin görüş ve katkıları ile değişiklik veya redaksiyon yapma konusun-
da Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile karar verildi.

Karar No 13
02/08/2002 tarih ve 24834 sayılı Resmi Gazete‘de çıkan TMMOB Jeoloji Mühendisleri 
Odasının Ana Yönetmeliği‘nin aidat muafiyetini düzenleyen 116. Maddesin ( e) be-
dinden sonra gelmek üzere aşağıda belirtilen f, g ve h  bentlerinin ilave edilmesini  ve 
uygulamanın  genel kurul kararı ile birlikte yürürlüğe girmesi konusunda,
“f) Amansız hastalık veya ağır sağlık sorunları nedeniyle sağlık kurulu raporu ile bel-

gelendirmeleri kaydıyla uzun süre iş göremez durumunda bulunanlardan, rapor 
süresi boyunca, 

ilave (f ) bendi oy çokluğu ile kabul edildi.
  “g) Jeoloji mühendisliği diplomasına gerek duyulmadan edinilen ve jeoloji mühendi-

si formasyonu kullanılmayan alanlarda çalışanlardan.”
İlave (g) bendi ana yönetmelik değişikliği, 2/3 çoğunluk sağlamaması nedeniyle kabul 

edilmemiştir.
 “ h) Jeoloji mühendisliği ile ilgili herhangi bir faaliyette bulunmayıp isteğe bağlı ola-

rak sigortalı olanlardan”
ilave (h) bendinin kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No 14
Oda Ana Yönetmeliğinin Oda organları başlıklı 13 üncü maddesinin   “oda yönetim, 
onur ve denetlenme kurullarından birinde üst üste 2 dönemden fazla görev alamaz” 
şeklindeki önerge oy çokluğu ile kabul edilmemiştir.

Karar No 15
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Üye Kayıt ve Kayıt Yenileme Yönetmeliği‘ne iliş-
kin değişiklik önerileri oy birliği ile kabul edildi.

Karar No 16
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Altın Çekiç Jeoloji Bilim, Jeoloji Araştırma/Ma-
kale ile Jeoloji Hizmet Ödülleri Yönetmeliği‘nde” değişiklik öngren  önerge ve ekleri 
konusununda komisyonda tespit edilen eksikliklerin üç ay içerisinde giderilerek ya-
yınlanması konusunda Yönetim kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
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Karar No 17
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Basım, Yayın ve Dağıtım Yönetmeliğinde  deği-
şiklik öngren  önerge ve ekleri konusununda komisyonda tespit edilen eksikliklerin 
altı ay içerisinde giderilerek yayınlanması konusunda Yönetim Kuruluna yetki veril-
mesi oy birliği ile kabul edildi.

Karar No 18
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Mali İşler Yönetmeliği‘nde değişiklik öngören  
önerge ve ekleri ile gerektiğinde sözkonusu yönetmelikte redaksiyon yapma ve yayın-
lama konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Karar No 19
Üye aidat borcu bulunan üyelerimizden bankalardan ödeme yapma seçeneği dışında 
alternatif ödeme şekillerinin belirlenmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi oy bir-
liği ile kabul edildi. 

Karar No 20
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası üye aidatlarının 2016 yılı için 1 TL olması konu-
sunda verilen önergenin oy çokluğu red edilmesine kararı verildi.

Karar No 21
26. Dönem Bütçe uygulama esasları aşağıda belirtildiği şekilde uygulanması konusun-
da 4. madde oy çokluğu, diğer maddelerde ise oy birliği ile karar verildi.

“26 . GENEL KURUL BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI
Odamızın 26. Döneminde uygulanmak üzere tahmini bütçe, bütçe uygulama esasları 
ve mali işleyişe ilişkin olarak;

1.  Şubelerin ve Tüm örgütün 2016-2017 yılı Tahmini Gelir ve Gider Bütçelerinin 
Ek 1`de sunulduğu şekilde belirlenmesine, 

2.  Oda kadrolarının aşağıdaki gibi belirlenmesine, ancak, Oda merkezi ile bütün 
örgüt birimlerinin aylık gelirlerinden ayrılan harcama bütçe durumuna göre 
personel azaltılması veya gereksinim halinde yeni kadro değişikliği ve istih-
dam konusunda Oda yönetim Kuruluna yetki verilmesine. 

• Oda Sekreteri: 1
• Oda Sekreter Yardımcısı: 3
• Oda Muhasebe ve Mali İşler Sekreteri: 1
• Oda Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sekreteri: 1
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• Oda Hukuk Danışmanı: 1
• Şube Sekreteri: 2
• Şube Geçici/Sözleşmeli Danışmanı: 1
• İdari büro/hizmetli/teknik görevlileri: 30
• Oda Muhasebe ve Mali İşler danışmanı: 1

3. 2016-2017 yılları için üye kayıt ve ödentilerinin aşağıda verildiği biçimde;
2016 yılı için

• Üye Aidatı: 12,0 TL
• Üye Kayıt:  20,0 TL

2017 yılı için
• Üye Aidatı: 12,0 TL
• Üye Kayıt:  20,0 TL

olarak belirlenmesine, borçsuz üye için Kimlik Yenileme ücretinin ve Öğrenci Kay-
dının ücretsiz olmasına, öğrenci üyelerden aidat alınmamasına, borçlu üyelerin kimlik 
yenileme taleplerinin borçlarını ödemeleri veya taksitlendirmeleri suretiyle karşılan-
masına,

4. Merkez‘in şubelere yapması gereken Nakit aktarımların bu kapsamda mali iş-
ler yönetmeliğinde yapılan usul ve esaslar çerçevesinde, 2016 ve 2017 yılı için 
bir önceki aylık gelirlerinin %75‘i  oranında olmasına,

Ayrıca, 
5. Yabancı üye kayıt ve aidat miktarının TMMOB Genel Kurulu veya Yönetim 

Kurulu Kararı doğrultusunda uygulanmasında, 
6. 2016-2017 yıllarını kapsayan çalışma dönemi için, SMMH Asgari ücretlerinin, 

Kurs ücretlerinin,  diğer hizmet bedellerinin ile belirlenmesinde,  
7.  Oda/şube Sekreteri, hukuk danışmanı ve personel ücretlerinin belirlenmesinde 

ve sendikalı personel için Toplu sözleşme yapılmasına ve uygulanmasında,
8. Çalışma Döneminde Oda Yönetim Kurulu‘nun menkul ve gayrimenkul 

alım-satımı yapması, hizmet mekanı kiralanması veya gerektiğinde mevcut ki-
ralık hizmet mekanlarından vazgeçilmesine,

9. JMO Asgari Ücret Tarife`sinin hazırlanması, bu kapsamda yer alan üyeye veri-
len belge ücretlerinin ve Büro tescil ve yenileme ücretlerinin,   şube görüşleri de 
dikkate alınarak belirlenmesinde 

10.  Genel Kurul‘da kabul edilen Personel Kadro cetveline göre uygun istihdamı 
veya tensikatı gerçekleştirmeye, Odanın mali kaynaklarında her türlü neden-
le ortaya çıkacak azalmayla ilgili olarak gerekli görmesi halinde gider azaltıcı 
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dengeleyeci önlemlerin alınmasında 
11. 2016 ve 2017 Yılı Gelir-Gider Bütçesi için aktarma, artırma veya eksiltme yapıl-

masında 
Genel Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,
Diğer taraftan,
12. Genel Merkez kasasında günlük en fazla 8.000 TL., şubelerde 5.000 TL tutulma-

sına, fazla olan miktarın kendi banka hesaplarına yatırılmasına.
13. Şubelerin 10.000 TL ve üzerinde, temsilciliklerin 5.000 TL ve üzeri demirbaş 

alımı ve tek kalemde harcama miktarı için Oda yönetim Kurulu‘ndan yetki 
alınmasına, 

14. 2016-2017 Cari Yılı içinde tüm Oda birimlerinde banka hesabı açılması ve tek 
bankada (İŞBANK) VADESİZ HESAP ve POS hesapları kullanılmasına da de-
vam edilmesine, Oda yönetim Kurulundan yetki alınmaksızın banka hesabı 
açılmamasına, Örgüt birimlerinin elektronik ortamdan ve banka hesaplarından 
elde ettikleri her türlü gelirin, şubelere belirlenen miktarda aktarılmak üzere 
Genel Merkez hesaplarında toplanmasına.

15. Yayın ve aidat ödemeleri dışında elden tahsilât uygulaması yapılmaması, tüm 
birimlerimizin oda gelirlerine ait tahsilâtlarının Odanın banka, POS makineleri 
veya elektronik ortam banka hesaplarına yatırılmasına,

16. Aylık Mizan Cetveli‘nin hazırlanması ve harcamaların  Mali İşler Yönetmeliği-
ne uygun biçimde yapılmasına, İlgili ay içinde herhangi bir gelir-gider olmasa 
dahi mizanların AYLIK olarak düzenlenmesine,

17. Kira ödemelerinin bankadan yapılmasına,
18. Her türlü hizmet bürosu kiralama veya kira artışları için Genel Merkezden yet-

ki alınmasına elektrik, su, telefon, doğal gaz abonelikleri mutlaka Oda adına 
yaptırılmasına, 

19. Vergi Dairelerinde yapılacak her türlü işlemlerde Oda Genel Merkezi`nin 
8450036092 Nolu vergi numarası kullanılmasına, 

20. Örgüt birimlerinde Çalıştırılacak personel için mutlaka Genel Merkez`den kad-
ro talebinde bulunularak onay alınmasına, geçici veya belirli süreli hizmet alı-
mı şeklinde dahi olsa Genel Merkezden izin alınmaksızın hiçbir şekilde eleman 
çalıştırılmamasına,  

21.  Şube Saymanlarının yönetmelikte belirlenen ve Şubenin bulunduğu il merkezi-
nin mali işleyişinden sorumlu olması, şube etki alanındaki İl Temsilciliklerinin 
düzenli ve zamanında mizan gönderilmesini sağlamak, gerekli mali kontrolleri 
yerinde ve evrak üzerinde yapmak gibi görevlerinin yanı sıra belirlenen oran 
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ve miktardaki harcama miktarının şube il merkezi ve bağlı il temsilcilklerine 
aktarımı ile de yükümlü olmasına,

22. Oda etkinliklerinin (sempozyum, çalıştay, panel, kurs vb.) hazırlık aşamaların-
da, etkinliğin gelir-gider bütçelerinin önceden hazırlanarak ve gelir-gider den-
gesinin kurularak, Oda ve çalışma programı ilkelerine aykırı olmayacak şekilde 
katkı ve destek sağlanarak ek mali yükler getirmeyecek şekilde planlanmasına, 
bütçesi 10.000 TL yi aşan etkinlikler için Genel Merkez‘den yetki alınmasına ve 
örgüt birimlerinin etkinlilerinin Genel Merkezle koordineli olarak gerçekleşti-
rilmesine, 

karar verilmiştir.

2.2. TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 25. OLAĞAN 
GENEL KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 25. Olağan Genel Kurulu, 2 Nisan 2016 tarihinde 
Ankara`da toplanmıştır. Genel Kurulumuz, aşağıdaki sonuç bildirisini örgütümüze 
ve kamuoyuna sunar.

Odamızın 25. Olağan Genel Kurulu, ülkemizi, mesleğimizi, meslektaşlarımızı ve 
toplumu doğrudan etkileyen olayların hızlı bir değişim ve gelişim gösterdiği bir dö-
nemde gerçekleştirilmiştir.

AKP, iktidarda bulunduğu süreçte neoliberalizmi derinleştirdi ve görece bir eko-
nomik büyüme yarattı. Sınırsız bir doğa-emek sömürüsüne ve ülke kaynaklarının 
dünyada bulunamayacak kar fırsatlarıyla uluslararası sermayeye peşkeş çekilmesine 
dayanan neoliberal ekonomik model, büyük çaplı “projelerle” (Duble Yollar, AVM`ler, 
Marmaray, 3. Köprü, Hızlı Tren projeleri vb.) bir süre gözleri kamaştırmayı başarmış 
olsa da büyük bir iç ve dış borçlanma ile son iki yıllık süreçte sınırlarının sonuna gel-
di. Bugün ülkedeki 2015 yılı resmi işsizlik oranı yüzde 10 seviyesini aşmıştır. Gençler 
arasında işsizlik oranı yüzde 18.5, genç kadınlardaki işsizlik oranı yüzde 22`leri buldu. 
Ne iş ne de eğitim sürecine katılamayan gençlerin oranı ise yüzde 31.6 ile OECD or-
talamasının oldukça üzerinde kalırken,  gencinden yaşlısına eğitim, çalışma ve emek-
lilik haklarının yok sayıldığı bir ülke haline getirildik. AKP iktidarı döneminde de 
her türlü sosyal ve ekonomik güvenceden yoksun kalan emekçiler, sadece sermayenin 
belirlediği tek taraflı koşullarda çalışmaya mahkûm edilmiştir 

Ekonomik alanda bunlar yaşanırken; 13 Mayıs 2014 tarihinde, 301 maden emekçi-
sini kaybettiğimiz ve bir ‘iş katliamı`na dönüşen, ülkemiz tarihinin en büyük trajedi-
lerinden biri olan Soma‘da Maden Faciası`nı yaşadık. Çok tehlikeli bir işkolu olan ma-
dencilikte özelleştirme ve taşeron uygulaması sonucunda, işçi sağlığı ve iş güvenliği 



26. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

20

alanında standartların önemli oranda düşmesi, sermayenin daha fazla kar ve üretim 
için yaptığı zorlamalar, bilime ve mühendisliğe yeteri kadar önem vermeme umarsız-
lığı katliama dönüşen bu faciayı ortaya çıkarmıştır.  

Geçtiğimiz dönemde gündeme getirilen, 6235 sayılı TMMOB Kanunu değişiklikleri 
siyasi iktidarın önümüzdeki süreçte de planları arasındadır. TMMOB`nin örgütlülü-
ğünü dağıtarak, parçalanmış bir yapıyla ülkemizin mühendis, mimar ve şehir plancı-
larının toplumdan yana gür sesini kesmek isteyen, Odalarımızı Bakanlığın bir birimine 
dönüştürüp idarenin vesayeti altına almayı hedefleyen bu anlayışın; siyasi iktidarın, 
bilime ve tekniğe aykırı, toplum ve insana karşı uygulamalarının önünde engel olarak 
gördüğü, halktan, emekten, akıl ve bilimden yana olan TMMOB ve Odalarımızı etki-
sizleştirip, sindirme politikalarının bir parçası olduğu bilinmektedir. 

Bu gün, ülke ve yakın coğrafyamızdaki gündemin hızlı bir değişim gösterdiği, acı 
ve olumsuzluktan başka bir şey getirmeyen bir iklimi yaşadığımız süreçten geçiyoruz.

Halkın iradesinin yok sayıldığı 7 Haziran Genel Seçim sonuçları ardından 33 genci 
kaybettiğimiz Suruç katliamı sonrasında bahaneler üretilerek tek başına iktidar olmak 
adına barış süreci bitirildi. 10 Ekim günü, Ankara`daki Emek, Barış, Demokrasi Mitin-
gi, beslenip kollanan IŞİD çetelerince kana bulandı, 101 kardeşimizi kaybettik, yüzler-
cemiz yaralandı. 

Bu süreçte, ülkeyi sınır dışında savaşa sokamayanlar, savaşı içimize taşıyarak ül-
kemiz daha derin bir kaosa çekildi. Bu ülkenin emekçilerinin, yoksullarının çocukları, 
gençlerimiz toprağa düşürüldü; kan, acı ve göz yaşı maalesef yeniden bu ülkeye ha-
kim oldu. İl merkezlerinde, ilçelerde aylarca süren sokağa çıkma yasakları ve Suriye`-
dekine benzer savaş ve yıkımın acı görüntüleri altında çocuğu, yaşlısı, kadını, genci, 
askeri, polisi insanlarımız öldü, ölmeye de devam ediyor.  

IŞİD ve benzeri cihatçı örgütleri besleyen politikaların bedelini tüm insanlık ödü-
yor. Reyhanlı, Diyarbakır, Suruç, Ankara Garı katliamlarını, İstanbul Sultanahmet, Be-
yoğlu saldırıları izliyor, Ege Denizi`nde binler can veriyor, IŞİD çetelerinin saldırıları 
Avrupa`ya yayılıyor. Cizre`de bodrumlarda yakılarak toplu katliama dönüşen ülkenin 
bir bölümünde savaş yaşanırken, kentlerdeki kitlesel savaşa dönüşen durumu gerekçe 
göstererek Ankara`da sivil insanların vahşice ölümüne yol açan TAK terör örgütü ey-
lemleriyle Fıratın batısı ve doğusunu birbirine düşürme potansiyeli taşıyan süreci de 
lanetliyor, artık silahların susmasını talep ediyoruz. Türk, Kürt ayrımı ve düşmanlığı-
nı artıracak her türlü şiddetin karşısında olduğumuzu, Türk- Kürt, hiçbir etnik köken 
ayrımı yapmadan tüm halkların kardeşliğinden yana olduğumuzu duyuruyoruz.

Türkiye bunalımlı, kaotik bir sürecin içinde bulunmaktadır.  Türkiye bugün sos-
yal, kültürel, iktisadi, siyasi,  demokrasi ve parlamentarizmin bunalımı içindedir. Kürt 
sorununun tekrar şiddet sarmalına sokulması, milliyetçiliğin teşviki, bölgesel olarak 
kurgulanan mezhep, din esaslı çatışmaların tezgâhlanması ve Suriye iç savaşına kış-
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kırtıcı yaklaşım gibi çoklu etmenlerle  bu bunalım artarak  devam etmektedir.
AKP iktidarı, IŞİD`i, PKK`yi,  HDP`yi, solu ve bütün toplumsal muhalefeti aynı 

kaba koyma çabası içindedir. İktidar, Türkiye ve Suriye`deki Kürt hareketlerini sınır-
lamayı, Türkiye`deki siyasal-toplumsal muhalefeti savaş, ölüm ve kanla yok etmeye, 
otoriter İslamcılık-Osmanlıcılık anlayışıyla toplumu tektipleştirilmeye çalışmaktadır. 
AKP iktidarı, Türkiye`nin İslami neoliberal-muhafazakâr dönüşümünü parlamenter 
sistemi dışlayan bir otoriterleşme ile sağlamak istemektedir.

Bu süreçte, savaşı ve ölümü savunmak meşru, barışı savunmak terörizmle eş tutu-
luyor; insanlar ölmesin demek, ülkenin bir bölgesinde yaşanan acılara dikkat çekmek 
suç sayılıyor. Ülkenin insanları, dezenformasyonla ve medyayla etkisiz hale getirilir-
ken, korku imparatorluğu yaratılarak akıllarımız teslim alınmak isteniyor, topluma 
biat etme dayatılıyor. Göze göz yaklaşımı ülkeyi kör ederken; savaşçı politikaların 
daha fazla ölüme, ölümlerin daha fazla çatışmaya neden olduğu bu şiddet sarmalında 
bir arada kardeşçe yaşama,  demokrasi, insan hakları, hukuk ve adalet giderek daha 
fazla tahrip oluyor, toplumsal muhalefetin hareket alanı daraltılıyor.

Ülkemizin içinde bulunduğu bu olumsuz iklim karşısında bizlere; barışın, kardeş-
liğin, eşitliğin, demokrasi ve adaletin egemen olduğu bir Türkiye`yi kendi bulunduğu-
muz alanlardan savunmak gibi önemli görevler düşmektedir.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 25. Olağan Genel Kurulu olarak; 
• Görevimizin, ölümü değil, yaşamı savunmak olması gerektiğinin bilinciyle; si-

lahların susmasını, açılan hendeklerin ve barikatların kaldırılmasını, çocuklar 
başta olmak üzere, bundan sonra hiçbir kadın, erkek, genç, yaşlı, asker veya po-
lisin yaşamını kaybetmemesini haykırmaya, savaşa karşı, barışa sahip çıkmaya, 
Kürt sorununda barışçıl ve demokratik yollarla çözüm için gerekli adımların 
atılmasını savunmaya,

• Siyasi iktidarın “yandaşlaştırıp, ele geçiremediği” TMMOB ve Odalarımızı, tor-
ba yasalarla,  kararnamelerle, yasal temeli olmayan denetimlerle, etkisizleştirip 
kendisine bağlı “müdürlüklere dönüştürmek istemesine karşı Odamıza, TM-
MOB`ye sahip çıkmaya,

• Odalarımızın bakanlıkların vesayeti altına alınmasına, siyasal iktidarın müda-
hale alanı haline getirilmesine karşı durmaya,

• Soma, Ermenek ve Şırnak faciaları başta olmak üzere kömür madenciliğinde 
yaşananları kaza olmaktan çıkarıp iş cinayetine dönüştüren özelleştirme ve 
taşeronlaştırma politikalarına, iş cinayetlerini “kadere” ve “fıtrata” bağlayan 
anlayışlara karşı çıkmaya,

• Jeolojiyi dar bir alana hapsetmeden eşsiz zenginlikteki bilim ve uygulama alan-
larını tüm boyutlarıyla sergilemeye, 5 temel bilimden biri olan mesleğimizin 
daha da gelişmesini ve toplumun çıkarlarına daha üst boyutta hizmet edebil-
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mesini sağlamaya, mesleğimizin saygınlığını, meslek ve bilim etiğini koruma-
ya, mesleki standartlarımızı geliştirmeye buna yönelik çalışma yapmaya,

• Yaşam çevresinin kirletilmesine ve tüketilmesine, yerleşim alanlarını afetlere 
karşı güvenliksiz kılmaya yönelik her türlü girişime karşı, sağlıklı ve güvenli 
çevrede yaşamanın bir insan hakkı olduğunu meslek alanımızdan savunmaya, 

• Kentlerimizin, doğal çevremizin birer rant alanı olarak görülmesine, madenle-
rimizin, derelerin, ormanların talanına karşı çıkarak; yaşam alanlarımızın, bü-
tün doğal varlık ve kaynaklarımızın korunmasına özen göstermeye,

• Doğal kaynaklarımızın aranmasından işletilmesine kadar, madenciliğin tüm 
süreçlerinde toplumsal ve mesleki çıkarları gözeten politikaların geliştirilme-
sini savunmaya,

• Yer altı kaynaklarımızın hala tam olarak ortaya konulamadığı, afet zararlarının 
azaltılmadığı, çevrenin korunmadığı, mühendislik projelerindeki eksikliklerin 
ortaya döküldüğü bir ülkede jeoloji bilim ve uygulamalarına tam olarak yer 
verilmesini sağlamaya,

• Sistemin bir sonucu olan işsizliğin meslek alanımızdaki acı yansımalarını azalt-
mak için jeoloji eğitimi politikalarının değiştirilmesi, yasal düzenlemelerde je-
oloji mühendislerinin yetki ve sorumluluklarının genişletilmesi, yeni istihdam 
alanları yaratılması çabalarımızı her düzlemde arttırarak sürdürerek işsiz mes-
lektaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmaya,

• Kamuda ve özelde çalışan ile emekli meslektaşlarımızın ekonomik haklarının 
iyileştirilmesi çabalarını sürdürmeye, 

• Savaşta, evde, işte, sokakta, yaşamın her alanında kadınların hayatını kaybet-
mesine, artan kadına yönelik şiddet, istismar, taciz ve tecavüzlerle, failleri koru-
yan ve şiddeti meşrulaştıran erkek egemen anlayışa ve sisteme, iş yaşamındaki 
daha fazla sömürü,  eşitsizlik ve ayrımcılığa, ucuz, esnek ve güvensiz çalışma 
koşullarıyla kadın emeğinin sömürülmesine karşı çıkmaya

 devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, halktan, emekten, demokrasi ve barıştan yana 

bir anlayışla; karanlığa karşı aydınlığı, doğma ve hurafeye karşı aklın ve bilimin yol 
göstericiliğini savunmaya; bilim ve emekle ürettiklerini umut ve inatla toplumun ve 
meslektaşların hizmetine sunmaya üyelerimizden aldığı güçle devam etme kararlılı-
ğındadır. 

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 
25. Olağan Genel Kurulu
2 Nisan 2016


