başyazı

Bugün, ülke ve yakın coğrafyamızdaki gündemin hızlı
bir değişim gösterdiği, acı ve olumsuzluktan başka
bir şey getirmeyen bir iklimi yaşadığımız süreçten
geçiyoruz.
Ülkemiz, uzun bir süredir ölüm ve gözyaşının hakim
olduğu acımasız bir şiddet ve kaos ortamına sürüklenmiş; bombalar, çatışmalar, katliam ve korku ülkenin üstüne bir kabus gibi çökmüş durumdadır. İçeride
ve dışarıda yürütülen yanlış politikalar ülkemizi açık
bir savaş alanı haline getirmiş, her türlü katliamın
zeminini hazırlamıştır. Bu süreçte, savaşın kanlı yüzü
birbiri ardına gelen bombalı saldırı ve katliamlarla
kendini göstermekte, şiddet şiddeti doğurmaya maalesef devam etmektedir.

Halktan, emekten, demokrasi ve barıştan yana bir
anlayışla; savaşa karşı barışı, gericiliğe karşı çağdaş
ve laik yaşamı, karanlığa karşı aydınlığı, dogma ve
hurafeye karşı aklın ve bilimin yol göstericiliğini savunmak, jeolojinin eşsiz zenginlikteki alanlarında bilim ve emekle ürettiklerimizi umut ve inatla toplumun
ve meslektaşların hizmetine sunmak önümüzdeki dönemde de temel çalışma yaklaşımımız olacaktır.
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Kurulunda
almış olduğu kararları ile 26. Çalışma Döneminde de;
• Siyasi iktidarın “yandaşlaştırıp, ele geçiremediği”
TMMOB ve Odalarımızı, etkisizleştirip kendisine
bağlı “müdürlüklere dönüştürmek istemesine
karşı Odamıza, TMMOB’ye sahip çıkmaya, Odalarımızın bakanlıkların vesayeti altına alınmasına
karşı durmaya,

Türkiye bugün tam bir kaotik sürecin içinde bulunmakta; ülke, sosyal, kültürel, iktisadi, siyasi, hukuki
anlamda giderek büyüyen sorunları ile tam bir bunalım içine düşürülmüş durumdadır.

• Jeolojiyi dar bir alana hapsetmeden eşsiz zenginlikteki bilim ve uygulama alanlarını tüm boyutlarıyla sergilemeye, mesleğimizin saygınlığını,
meslek ve bilim etiğini korumaya, mesleki standartlarımızı geliştirmeye ve bu amaçlara yönelik
çalışmalar yapmaya,

Ülkemizin içinde bulunduğu bu olumsuz iklim karşısında, barışın, kardeşliğin, eşitliğin, demokrasi ve
adaletin egemen olduğu bir Türkiye’yi savunmak; bu
evrensel ve insani değerlerin yaşam bulması için kendi bulunduğumuz alanlarda çaba harcamak hepimiz
için acil bir görev ve sorumluluk haline gelmiştir.

• 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,

Mesleki demokratik bir kitle örgütü olan TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası, kendini yaşadığı ülkenin
sorunlarından ve sorumluluklarından soyutlamadan,
önümüzdeki dönemde de mesleki alanı ve toplumsal
olanı birlikte ele alarak; ülkeye, topluma, mesleğe ve

• 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 alanımız üzerinden savunmaya,
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Yeni bir çalışma dönemine ülkemizi, mesleğimizi,
meslektaşlarımızı ve toplumu doğrudan etkileyen
olayların hızlı bir değişim ve gelişim gösterdiği bir
süreçte başlıyoruz.

meslektaşlarımıza ilişkin çalışmaları bütünlüklü olarak hayata geçirmeye gayret edecektir.

haber bülteni

Değerli meslektaşlar,

• Kentlerimizin, doğal çevremizin birer rant alanı
olarak görülmesine, madenlerimizin, derelerin,
ormanların talanına karşı çıkarak; yaşam alanlarımızın, bütün doğal varlık ve kaynaklarımızın
korunmasına özen göstermeye,
• Doğal kaynaklarımızın aranmasından işletilmesine kadar, madenciliğin tüm süreçlerinde toplumsal ve mesleki çıkarları gözeten politikaların
geliştirilmesini savunmaya,
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• 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,

haber bülteni
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• Sistemin bir sonucu olan işsizliğin meslek alanımızdaki acı yansımalarını azaltmak için jeoloji
eğitimi politikalarının değiştirilmesi, yasal düzenlemelerde jeoloji mühendislerinin yetki ve sorumluluklarının genişletilmesi, yeni istihdam alanları
yaratılması çabalarımızı her düzlemde arttırarak
sürdürerek işsiz meslektaşlarımızın sorunlarına
sahip çıkmaya,
• Kamuda ve özelde çalışan ile emekli meslektaşlarımızın ekonomik haklarının iyileştirilmesi çabalarını sürdürmeye,
• Savaşta, evde, işte, sokakta, yaşamın her alanında kadınların hayatını kaybetmesine, artan kadına
yönelik şiddet, istismar, taciz ve tecavüzlerle, failleri koruyan 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 ederek çalışmalarını bu anlayışlarını bütünlüklü olarak hayata geçirerek, yürütecektir.

Değerli meslektaşlarımız,
Odamız, işsiz, ücretli, serbest çalışan, kadın, öğrenci
ve emekli üyelerimizle bağlarımızı güçlendirerek, sorunlarımıza ortak çözümler üretmeye, meslektaşlarımızın birikimlerini artırmaya, bilgilerini geliştirmeye
yönelik olarak, gelir getirici bir unsur olarak görmeden kurs, seminer vb. meslek içi eğitim faaliyetlerini
bu dönemde de sürdürecek; Jeoloji Mühendisliğinin
hak, yetki ve sorumluluk alanlarının geliştirilmesine,
Mesleki uygulama standartlarının yerleştirilmesine,
şube ve temsilciliklerden gelen öneriler dikkate alınarak mesleki etkinliklerini gerçekleştirmeye devam
edecektir.
Haber Bülteni, TJB, JMD, Mavi Gezegen ve Diskordans gibi yayınlarımızla, Web sayfamız ve e bültenimizle sizlere ulaşmayı; haber, bilgi ve üretilen çalışmaları sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.
Odamız, çalışma ve program amaçlarının gerçekleşmesinin ancak, örgütlenmenin asıl bileşeninin üye olduğu gerçeğinden yola çıkarak tüm üyelerle etkileşim
içinde olmaktan başlayarak; iş yeri temsilciliklerinden, il temsilciliklerimize ve şubelerimize kadar bütün örgüt birimlerimizle birlikte kolektif ve üretken bir
çalışma anlayışının oluşturulması ile mümkün olabileceği bilinciyle hareket edecek ve bunun için gerekli
örgütsel mekanizmaların ve zeminlerin yaratılmasına
özel çaba gösterecektir.
26. Dönemde de bilim ve emekle ürettiklerimizi umut
ve inatla toplumun ve meslektaşlarımızın hizmetine
sunmaya; yaşanası güzel bir ülke ve başka bir dünyanın mümkün olduğunu Odamızdan hayata geçirme
gayreti içinde olacağımız bir çalışmayı sizlerle birlikte
yürütmeye devam edeceğiz.
Bilimle, emekle, umutla, inatla ….
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

