
Değerli arkadaşlar, Sevgili Dostlar, 

Odamızın 27. Dönem 2. Danışma kuruluna hoş geldiniz. Hepinizi şahsım ve Genel Merkez 
Yönetim Kurulu adına saygıyla, sevgiyle, dostlukla selamlıyorum. 

Öncelikle, mesleki demokratik kitle örgütü olarak, mesleğe, meslektaşa, ülkeye ve topluma dair 
bilimle, emekle ve umutla sürdürdüğümüz Oda çalışmalarına katkı veren şube yöneticilerimize, 
il ve ilçe temsilcilerimize çok teşekkür ediyorum.  

Değerli arkadaşlar, 

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişimi, uzun süredir otoriterleşme yönelimi 
gösteren AKP iktidarı için “Tanrının bir lütfu” olarak görüldü. Yönetme krizi içine sürüklenen 
İktidar, darbeyi gerekçe göstererek OHAL rejimini ilan etti, giderek ağırlaşan yönetme krizini 
OHAL ilanı ve sonrasında OHAL kararnameleri yoluyla aşmaya çalıştı.  
 
Bu gün, darbe girişiminden sonra ilan edilen ancak, kaldırılmış olsa da, hala ülke olarak OHAL 
koşullarında yaşamaya devam ediyoruz. Uygulanan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve 
KHK rejimi ile parlamenter sistem fiilen askıya alınmış, TBMM işlevsiz ve işlemez hale 
getirilmiş, milletvekillerinin vekilliği düşürülmüş, seçilmiş belediye başkanlarının yerine 
kayyum atamaları hız kazanmıştır. Yapılan bu uygulamalar ile halkın egemenliği ayaklar altına 
alınmış,  bürokratik oligarşi bir yapı oluşturulmuştur. 
 
Bugün, en basit hak arayışları, insani taleplerin dile getirilmesine dahi tahammül edilemiyor, 
muhalif her arayış, eleştirel her karşı, basit sosyal medya paylaşımları bile terör ve kolaylıkla 
terör örgütü üyeliği ile ilişkilendiriliyor. İnsanlar gözaltı ve tutuklamalarla sindiriliyor.  
  
Bu gün, tek adam ve parti devletine dönüşmüş bu rejimde, yargı sistemi en az güvenilen kurum 
haline gelmiş, adaletin hukukun olmadığı ülkemiz adeta kapalı bir cezaevine dönüştürülmüş 
durumdadır. Bu baskı iklimi Odalarımızı da ciddi olarak etkilemektedir. Kendinden olmayan 
her kesimi hedef alan siyasi iktidar, mesleki denetim süreçlerinden Odaları dışlamaya 
çalışırken, öte yandan bakanlıkların idari ve mali denetlemesini de Demeklesin kılıcı gibi 
üzerimizde tehdit olarak tutmaya devam ediliyor. 

Diğer taraftan, Siyasi iktidarın Yeni Osmanlıcılık hayali ile bölgesel güç olma hevesleri, 
mezhep politikasına dayalı dış politika anlayışı, emperyal ülkelerin bölge üzerindeki emelleri 
ile birleştirilerek başta Suriye olmak üzere yakın coğrafyamızı savaşlara sürüklemiş 
durumdadır. Son sekiz yıldır Suriye’de süren iç savaşta 100.000 binden fazlası sivil olmak üzere 
toplamda 500.000 nin üzerinde insanın yaşamını yitirdiği, toplam 23 milyon nüfusun yaklaşık 
11 milyonun yerinden edildiği, yaklaşık 5.5 milyon kişinin ise başta Ülkemiz olmak üzere 
Lübnan, Ürdün, Irak, Mısır başta olmak üzere başka ülkelere göç etmek zorunda bırakıldıkları 
görülmektedir. Günümüzde  3.7 milyon Suriye ’linin mülteci konumunda bulunduğu 
ülkemizde, hangi amaçlarla egemen bir ülkenin toprağında olduğumuz ciddi biçimde 
sorgulanırken,  savaş harcamaları da  kırılgan olan ekonomimizi ciddi bir krizle yüz yüze 
getirmiş durumdadır.  

İşte, İçinde yaşadığımız bu ortamda, “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” şiarımızı hayata 
geçirmek daha bir anlamlı ve önemli hale geliyor. 

 



 

Değerli arkadaşlar 

Siyasal toplumsal alanda bunlar yaşanırken ekonomi alanında da kötüye gidiş kendini 
gösteriyor. Ülke ekonomisi bir uçurumun eşiğinde dururken, refahın, üretimin ve istihdamın 
artmadığı, işsizlik reel olarak sürekli yükselirken, Türkiye gelir dağılımı en bozuk ülkeden biri 
olma özelliğini koruyor.  
 
Bugün, Dar tanımlı işsiz sayısı Ağustos 2019’da 4 milyon 642 bine, işsizliğin %14,2 
ye yükseldiği açıklanırken, aslında geniş tanımlı işsiz sayısının 7 milyon 305 bine yükseldiği, 
her 3 gençten birinin işsiz olduğu görülüyor. Meslektaşlarımız içinde ve özellikle yeni mezunlar 
arasındaki işsizlik de ciddi boyutlara ulaşmış durumdadır. Günümüzde 1.100.000 den fazla 
genç üniversite mezunu işsiz konumdadır.  
 
İçinde bulunduğumuz derin ekonomik kriz, halkımızı, meslek alanlarımızı ve meslektaşlarımızı 
da doğrudan etkilemekte; hayatlarını zorlaştırmaktadır.  

İktidarın ekonomi politikaları, özelleştirme uygulamaları, sosyal devlet anlayışının terkedilmesi 
nedeniyle meslektaşların ekonomik ve sosyal durumları daha da kötüleşmektedir. 

Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın tamamına yakını yatırımların durması, projelerin iptal 
edilmesi, reel sektörün tıkanması gibi sorunlardan etkilenmektedir. İşsizlik, esnek çalışma, 
güvencesizlik, sağlıksız çalışma koşulları ve reel ücret kaybı gibi sorunlar tüm 
meslektaşlarımızı tehdit etmektedir. TMMOB ile SGK arasındaki yapılan asgari ücret 
protokolünün SGK tarafından tek taraflı olarak feshedilmesi, meslektaşlarımızın düşük 
ücretlerle çalışmasına da zemin hazırlamıştır. 

İşsizlik ve yoksulluk giderek artarken silahlanmaya yapılan harcamalar da giderek arttırılıyor, 
Eğitim, sağlık, barınma, ulaşım gibi en temel haklar sadece parası olanın yararlandığı hizmetler 
haline getiriliyor. Yetmiyor, ekonomik krizin yükü, savaş harcamalarının tüm faturası halka 
kesiliyor, emekçilerin vergi yükünü artıracak paketler peşi sıra açıklanıyor. Daha dün 
konaklama, emlak alım satımı, gelir vergisi ile e-ticaret araçlarına yeni vergilerler AKP ve MHP 
nin oylarıyla TBMM de kabul edildi. 
 
Değerli arkadaşlar,  
Küreselleşmenin ideolojik etkileri sonucunda Türkiye'de toplumsal düşünce, ülke çıkarı, 
toplumsal gelecek, dayanışma ve ahlaki değerler maalesef terk edilmiş, Bireysellik, 
rekabetçilik, yolsuzluk yükselen değerler haline gelmiştir. Kurumlarda ve toplumda yaşanan 
insani değerlerimizdeki yozlaşma ve çürüme meslektaşlarımızın bir bölümünü de etkisine almış 
durumdadır.  
Mühendisin topluma, doğaya, çevreye iş yaptığı kişiye mesleğe ve meslektaşa olan 
sorumlulukları, ile kendi vicdanına karşı olan sorumlulukların tamamı olan mühendislik 
etiğinden uzak uygulama ve davranışların meslek alanımızda da arttığını görüyoruz. Piyasa 
ilişkileri içinde gelişen yozlaşmalar topluma ve mesleğe büyük zararlar vermeye başlamış, 
kişisel sorumsuzluklar ne yazık ki mesleğin güvenirliğini toplum ve diğer meslek disiplinler 
gözünde azaltmaya başlamıştır.  
İşte, Oda olarak meslek etiği-JEOETİK yönetmeliğimizi resmi gazetede yayımlatarak 
yürürlüğe koymuş bulunuyoruz.  Yönetmeliğimizi tüm camiamızda içselleştirerek, Meslek 
alanımızdaki etik dışı yaklaşımlara karşı gerek birey olarak, gerekse Oda olarak etkin bir tavrı 
geliştirmek, teşhir ederek dışlayarak yok etmek, topluma ve mesleğe karşı ortak bir 
sorumluluğumuz olduğunu vurgulamak gerekiyor. 
 



 
 
 
Değerli arkadaşlar,  
Önemli Meslek alanlarımızdan olan madencilik ve jeotermal, bu gün kamuoyunda değişik 
yönleriyle gündeme gelmektedir. Madenlerimizin işletme süreçlerinin, sadece en fazla karı 
hedef olarak yağmacı bir anlayışla değil, halkın ortak çıkarı esas alınarak ve gelecek nesillerin 
ihtiyaçları da gözetilerek kamusal bir anlayışla planlanması gerektiği çok açıktır.  Madencilik 
faaliyetlerinin doğaya ve doğal yaşama uygun biçimde yürütülmesi temel yaklaşımımız 
olmuştur.  

Madencilikle ilgili doğru politikaların hayata geçirilerek, yenilenemez nitelikteki doğal 
kaynağımız olan madenlerimizin, en verimli biçimde, çevresel değerleri gözeterek, fayda ve 
maliyet analizi yapılarak işletilmesi; yurt içinde yüksek katma değer yaratacak şekilde uç 
ürünlere dönüştürülerek ülkenin gelişmesinde, toplumsal refahın yükseltilmesinde 
madenciliğin katkılarının arttırılması perspektifi, Odamızın madenciliğe ilişkin temel yaklaşımı 
olmuştur. Bu nedenle, “Her Yerde, Herşeye ve Halka Rağmen” maden işletmeciliği 
yapılmasının doğru olmadığını ifade ediyoruz. 

Jeotermal enerji yenilenebilir ve doğru kullanıldığında çevreye en az zarar veren enerji 
kaynaklarından biri olmasına karşın, yanlış kullanımlar ve uygulamalar ile çevreye zarar veren 
bir enerji türü haline getirilmiş durumdadır.  
 
Jeotermal enerji kaynaklarının yoğunluklu olduğu Ege bölgesinde; daha fazla kar odaklı, 
çevresel tahribatların görmezden gelindiği, buna ilişkin önlemlerin alınmadığı, havaya 
karbondioksit salınımı ve doğaya deşarj yöntemlerinin uygulandığı ve bölgenin geri dönülemez 
tahribatlara uğratıldığı uygulamaların söz konusu olduğu bilinmektedir. 
 
Jeoloji mühendisleri odası olarak bizler, doğruya doğru, yanlışa da yanlış dememiz gerekiyor. 
Bu alanlarda sırf birçok meslektaşımız çalışıyor diye, çevresel kaynak ve varlıklarımıza karşı 
girişilen hoyratça saldırıları ve yanlış uygulamaları görmezden gelemeyiz. 

Sevgili arkadaşlarım, 

İki yıldır sürdürdüğümüz çalışmaları hemen hemen bu dönem için bitiren ancak yeni dönemi 
de başlatacak olan Genel Kurullar sürecine yaklaşmış bulunuyoruz. 

Ülkenin içinde bulunduğu tüm bu olumsuzluklara karşın, Odamız, insandan, emekten, haktan, 
hukuktan, adaletten yana bir anlayışla, Mesleğimize, örgütümüze, halkımıza, ülkemize dair 
çalışmaları bütünlüklü olarak hayata geçirmeye çalıştık.  
 
Mesleğimizin zengin bilim ve uygulama alanlarındaki mesleki etkinliklerimizi şube ve 
temsilciliklerimizle birlikte hayata geçirmeye çalıştık, mesleki eğitimlerimizi gerçekleştirdik, 
örgütsel ve sosyal çalışmalarımızı yürütmeye gayret ettik.  
Biraz sonra yapacağımız arkadaşlarımız tarafından yapılacak sunumlarda ayrıntılı olarak 
verilecek çalışmalarımızda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza ve 
dostlarımıza çok teşekkür ediyorum.  
 
 
 
 
 
 



Sevgili arkadaşlar,  
  
Ocak ayından itibaren Genel Kurullarımızı gerçekleştirmeye başlayacağız.  
Ülkeye, topluma, mesleğe ve meslektaşlarımıza dair çalışmaları bütünlüklü olarak hayata 
geçirecek; üyelerimizin katkı ve katılımını alabildiğince genişleterek mesleki demokratik kitle 
örgütü olmanın gereklerini yerine getirmeye hizmet edecek genel kurullarımızın yapılması 
gerekiyor.  
 
Demokratik, katılımcı ve işlevsel genel kurullarımızda Mesleki ve toplumsal sorunlarımızın 
büyüklüğüne bağlı olarak da etkin şube yönetimlerinin oluşturulması, şubelerde asil, yedek 
ayırımı yapmaksızın yönetim kurulu üyelerinin tamamının etkin olduğu, kolektif bir yönetimin 
oluşumu önem taşıyor. Yine şube yönetimlerinin, temsilcilik yönetimleriyle örgütsel ilişkiyi ve 
kolektif bir çalışmayı yürütecek, her kesimden üyemizi kucaklayacak bir yapıda olması da 
önem arz ediyor. 
 
Bunu sağlayacak bilgi birikimi ve nitelikli insan gücümüzün de şubelerimizde fazlasıyla 
olduğunu biliyoruz.   
 
Bu aşamada da şubelerimizin seçim süreçleri çok daha fazla önem kazanıyor.  

Şimdi bize düşen görev; Odamıza sahip çıkmak, örgütümüzü güçlendirmek, bilimle emekle, 
umut ve inatla Odamızı geçmişin ayak izlerinden geleceğe doğru omuzlarımızda taşımaktır. 

Hepinize önümüzdeki süreçte kolaylıklar diliyor, yolumuz açık, geleceğimiz aydınlık olsun 
diyorum.  

Katkı ve katılımınız için tekrar teşekkür ediyorum. 


