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22. Dönem Çalışma Raporu 2008 - 2010

1-SUNUŞ

Değerli meslektaşlar

22. dönem çalışma dönemini geride bırakıyoruz. 2008 Nisanında göreve geldiğimizden bu yana 
geçen iki yıllık süreç Türkiye’nin ekonomik, sosyal, siyasal alanında çok önemli sorunların yaşandığı 
bir dönem olarak gelişti. Toplumcu bir bakışla dünyaya ve ülkeye bakan bizler gelişmeleri kamusal 
tüzel niteliğimizin gereği olarak objektif, emekten ve halktan yana bir anlayışla değerlendirdik. 

2008’in ortalarında dünyayı etkisi altına alan küresel krizin etkileri bugün hala devam etmekte-
dir. Gerek IMF-Dünya Bankası istişare toplantılarında gerekse Dünya Ekonomik Forumunda küre-
sel kapitalizmin yol açtığı küresel yoksulluk vurgulanmış, ancak, kapitalizmin bunu nasıl aşacağına 
dair bir yaklaşım ortaya konamamıştır. 2009’da yoğun olarak yaşanan krizin tam aşılabileceğine 
ilişkin göstergeler de gözükmemektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) “Küresel İstihdam 
Eğilimleri” raporuna göre, 2009’da dünyadaki işsizlerin sayısı 212 milyona çıktı. Örgüt, ekonomik 
krizin başladığı 2008 ve 2009’da toplam 34, 2009’da 27 milyon kişinin işsiz kaldığını tahmin ediyor. 
Dünyada, aşırı yoksulluk sınırı olan günde 1,25 dolar gelirle yaşayan emekçilerin sayısı 215 milyon 
artarak 849 milyona ulaştı. Yoksulluk sınırı kabul edilen günde 2 dolar gelirle yaşayan emekçilerin 
sayısı da 185 milyon artarak 1 milyar 368 milyona yükseldi. ILO, raporuna göre 2007’den 2009’a 
kadar geçen sürede işsiz gençlerin sayısı da 10,2 milyon arttı. Çalışabilir durumdaki her 100 kişiden 
7’si, çalışabilir durumdaki 100 gençten 13’ü işsiz.

Türkiye’de egemenlerin kriz karşısında yapacakları ise, küresel kapitalizmin genel stratejileri ile 
uyumlu ve sermayenin Türkiye’deki çıkarları çerçevesinde şekillendiriliyor. Hazırlanan 2010-2012 
yılı Orta Vadeli Program, tıpkı yıllık programlar gibi, dünya ekonomisinin büyük bir krize girdiğin-
den habersiz gibidir. Ekonomi idaresi Orta Vadeli Program metni, Türkiye ekonomisinin krizden çı-
kış sürecini doğrudan doğruya küresel ekonominin yeniden toparlanmasına bağlayan bir “bekle–gör” 
stratejisinde görmekte ve  2000’li yıllar boyunca uygulanan IMF programının geleneksel ana vurgu-
su olan daraltıcı maliye politikalarıyla günü kurtarmayı amaçlamaktadır.

Siyasi iktidar, kriz ortamında bilinçli olarak, insafsızca emeğe, yoksul katmanlara yüklenmek-
tedir. Ekonomi küçülürken Türkiye, daraltıcı maliye politikalarına mahkûm kılınmakta; vergi yükü 
ölçüsüz boyutlarda artarak yoksul emekçi, tüketici katmanlara yıkılmakta ve sosyal devlet geleneğin-
den gelen kamu hizmetlerinin tümü, adım adım piyasalaştırılarak fiyatlandırılmaktadır. “Orta Vadeli 
Program”da öngörülen “esnek istihdam biçimlerinin yaygınlaştırılması” hedefinin, güncel uygulan-
ma alanı Tekel işçileri olmuştur. Çalışma saatlerinin 2001 krizinden sonra ortalama 1-2 saat artma-
sı, mesai ücret ödemelerinin neredeyse “ayrıcalıklı” bir hale gelmesi, taşeron sistemi, devletin göz 
yummasıyla kayıt dışı emeğin artırılması gibi akla gelebilecek her türlü yöntemi zaten uygulayan 
sermayenin daha ne kadar bu sömürüyü artıracağı merak konusudur. 

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün çalışma sürelerinin uzunluğu. İle ilgili verilerinde. Avrupa ülke-
lerinin çoğunda haftalık çalışma süreleri 40 saatin altında olup Belçika, Danimarka, İsveç, Finlandi-
ya, Fransa, Almanya, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, İngiltere bu ülkeler arasında 
yer alırken, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Slovakya, Slovenya, Yuna-
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nistan, Malta, Polonya, Portekiz ve Romanya’da ise haftalık çalışma süresi 40-42 saat arasındadır. 
Yalnızca İzlanda’da 46 saat gibi uzun bir çalışma süresi bulunmaktadır. Türkiye’de ise genellikle 
haftada 53 saat çalışılmaktadır. Kanada ve Yeni Zelanda’da haftalık çalışma süresi 40 saatten az, 
ABD, İsrail, Japonya, Porto Riko’da 40-42 saat arasındayken bu süre Hong Kong’da 45, Kore, Sin-
gapur, Makao da 46, Filipinler’de 47, Peru’da 48 saattir. Nijerya 53 saat ile Türkiye’nin rekorunu 
yakalıyor. 

Krizden sermayenin kurtuluşu için Amerika’ Birleşik Devletleri’nden başlayan kurtarma(!) dal-
gası Türkiye’ye de ulaşmış ve gerekenler(!) yapılmaya başlanmıştır. Hükümet kamuda kalan son ça-
lışanlar için de taşeronlaştırmayı başlatmıştır. Kamuda çalışan 180 bin işçinin 110 bini sağlık sektö-
ründe ve bu alandaki taşeronlaştırma kararlığı 2010 yılında da devam edecek gibi görünüyor. SEKA 
direnişinden bu yana unutulmuş olan 4c uygulaması, TEKEL işçilerinin de 4c kapsamına alınmak 
istenmesi ile yeniden gündeme gelmiş oldu. Emeğe karşı sistematik ve kapsamlı yeni saldırının öğe-
leri olan bu uygulamalarla toplumsal gerilimler, adeta bilinçli olarak keskinleştirilmektedir. Tekel 
işçilerinin direnmesine karşı hükümetin tavrı 1984 -1985’te Thatcher’ın kömür madeni işçilerinin 
grevi karşısındaki tavrını andırıyor. Erdoğan da Thatcher gibi, işçilerin yenilgisinin, sınıflar-arası 
dengeler açısından stratejik bir önem taşıdığını düşünmektedir.

Bu çerçevede, esas olarak 2010 Bütçesi emekçiler açısından geniş kapsamlı bir saldırı olarak 
okunmalıdır. Bunun iki temel nedeni vardır. Birincisi 2010 bütçesi temenniler düzeyinde edilmiş 
birkaç cümle bir kenara bırakılacak olursa istihdam sorununu hiç hesaba katmayan bir bütçedir ve 
istihdamsız % 3,5’luk bir büyüme öngörmektedir. Emekçiler açısından ikinci neden %5,5’luk enf-
lasyon beklentisi karşısında % 0’lık bir reel ücret artışı öngörülmüştür. Diğer taraftan, özel tüketim 
harcamalarında %2,5’luk artış tahminini borçlanmaya zorlanarak karşılama sorunudur. Yani 2010 
bütçesinde özel tüketim harcamalarında öngörülen reel artış emekçilerin borçlanması varsayımına 
dayanmaktadır. Öte yandan 2010 bütçesinde dile getirilen vergi gelirlerinde ortalama %18,2’lik artış 
beklentisi önümüzdeki dönemde yeni vergilerin gündeme geleceğinin açık göstergesidir ve bu ver-
gilerin büyük kısmının esasen emekçilerin ödediği dolaylı vergiler olacağı anlaşılmaktadır. Sonuç 
olarak ekonomik krizin 2010 yılındaki sosyal haklar alanındaki etkileri, gerçekleşecek olan toplum-
sal muhalefetin düzeyine ve alacağı desteğe de bağlı olacaktır. Hükümetin sermayeye yeni kaynak 
aktarımları için her alana saldıracağını da öngörebiliriz. Bu yeni alanlar 2B Kanunu, enerji özelleş-
tirmeleri, plansız, kuralsız HES’ler, yer altı ve yerüstü su kaynakları olarak sıralanabilir.

Değerli meslektaşlar

Yukarıda kısaca belirttiğimiz kriz ortamının Türkiye’ye yansımasının fotoğrafı, yoğun bir yok-
sulluk ve işsizliğin yaşanması, çalışma koşullarının gittikçe ağırlaşması, Türkiye derelerinin orman-
larının doğal kaynaklarının yöre halkı dışlanarak sermayeye yeni kaynak aktarımının bir parçası 
olarak sunulmasıdır. Biz, bu dönemde Rize’de derelerin kardeşliği yapısına, Hasenkeyf’i kurtarma 
platformuna, Uşak Eşmelilere, Kahraman Maraş Pazarcık köylülerine vb .destek olduk. Dünya su 
formuna karşı alternatif su formunun destekleyicisi olduk. Tekel işçilerinin desteklenmesinde so-
rumluluk duyduk.
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Meslektaşlarımızın birçoğunun işsiz ve işsizlik tehlikesi içinde olduğunun bilinciyle TMMOB 
İşsiz Mühendis. Mimar  Şehir Plancıları  Kurultaylarını önemsedik, destek verdik, önümüzdeki dö-
nemlerde işsiz meslektaşlarımıza yönelik pozitif destekleri tartıştık.

Öte yandan, küresel ölçekte emek hareketinin bu sürece direneceğine dair güçlü işaretler de orta-
ya çıkmaktadır. Örneğin geçtiğimiz yaz Güney Kore’de gerçekleşen Ssang Yong grevi ve ardından 
gelen geniş kapsamlı fabrika işgali, Asya ölçeğinde buna somut bir örnek oluşturmuş, işçiler kamu-
oyunun da desteğini alarak Güney Kore’nin 3. Büyük sermaye grubunu yenilgiye uğratmayı ba-
şarmışlardır.  Ayrıca Arjantin’de kamu emekçilerinin sergilediği kapsamlı mücadele, Yunanistan’da 
emekçilerin radikal talepleri etrafında geliştirilen eylemlilik ve Türkiye’de 29 Kasım 2008 ve 25 
Kasım 2009 arasında yaşanan mücadele süreci dünyada emek hareketliliğinin gelişeceğine dair güç-
lü işaretler sunmaktadır. 

Emek hareketi açısından da yeni bir döneme girilmesi kaçınılmazdır. Bu yeni dönemin 30 yıllık 
neo-liberal kuşatma altında emek hareketinin itildiği savunma konumundan çıkması ve daha atak 
konuma geçmesini zorunlu kılmaktadır. Bugün de Tekel işçilerinin direnmesi sonunda, istediklerini 
tam olarak alamasalar dahi emekçiler arasındaki dayanışmayı yeniden hatırlatan, artıran etkileriyle 
bir dönüm noktasını başlatmıştır.

Değerli meslektaşlar,

Çalışma dönemimiz yoğun demokrasi tartışmalarının yaşandığı ancak somut adımların atılamadı-
ğı bir dönem oldu. Kürt sorununun çözümü konusundaki tartışmaların zorunlu sonucu olarak da gün-
deme gelen demokratikleşme konusunu, AKP kendi iktidar konumunu tahkim etmek, devlet üzerinde 
egemenliğini pekiştirmek  yönünde bir stratejiye dönüştürmüştür. AKP iktidarı yaşadığı her tıkanma 
noktasında demokratik talepler söylemini dile getirip  ‘açılım’cı bir siyasete yönelmekte, bu siyasetin 
pratik kazanımlarını elde ettiğine inandığında da geri çekilmektedir. 

AKP’nin siyasi stratejisini kurduğu bu temel sorunlar, çözümsüzlüğün daha fazla sürdürüleme-
yeceği yönünde bir karakter kazanmıştır. Egemen medyanın vurgulamasının tersine, Kürt sorununda 
AKP çözüm dinamiğinin temel aktörü değildir. Kürtler olmaksızın siyasi iktidarın bu konuda bir 
adım atması da mümkün görünmemektedir. Şovenist ve ırkçı politikalardan medet uman parlamenter 
muhalefetin Kürt sorunu konusunda ülkeyi kilitleyen ve toplumu kışkırtan yaklaşımları,  çözüme 
ilişkin adımları minimalize etmeye dayanmaktadır ki, bu nokta aynı zamanda AKP’nin çözüm süre-
cinde geri çekileceği noktadır.

Kürt sorununda demokratik ve barışçı çözüm imkanları karşısında en büyük engel kuşkusuz 
AKP’nin de şovenizmi kışkırtan politikaları savunan muhalefet gibi içselleştirmiş bulunduğu otoriter 
yönetim ve vesayetçi yönü olmuştur. 

Alevi sorunu da Kürt sorununa benzer bir tıkanma süreci içindedir. AKP bir yandan istişari nite-
likte çalıştaylar vb. düzenleyerek Alevi sorununu çözmeyi önüne koymuş gibi davranırken, öte yan-
dan diyanet aracılığıyla bu alandaki 70 yıllık tek yönlü uygulamaların ısrarlı sürdürücüsü olmuştur.
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Değerli meslektaşlar,

Demokratikleşme, Kürt sorununun çözümü ile yakından ilgili bir diğer konuda çalışma dönemi-
miz içinde ortaya çıkan Türkiyeyi derinden sarsan, sarsmaya devam eden; her olay/iddianın üzerine 
onlarca senaryo yazılan, taban tabana zıt tahlillerin havada uçuştuğu Ergenekon soruşturması ve bu 
bağlamda ortaya saçılan bilgiler, tartışmalar olmuştur. 

Ergenekon ile ortaya çıkan olgulardan birisi ülkemizdeki kontrgerilla gerçeğinin yadsınamaz bi-
çimde deşifre olması ve bunun devlet yapılanması içerisindeki konumunun legal bir yapılanmaya da-
yandığının ortaya çıkmasıydı. Kontrgerilla yapılanmasının mevcut düzene karşı her türden muhalif 
örgütlenmeye, eyleme ve anlayışa karşı teorik, politik, psikolojik her türlü karşı mücadele unsurunu 
içeren militer/paramiliter, legal/illegal/yarı legal  yapılanma olduğunu göstermesi bu sürecin önemli 
bir noktası olmuştur.. Yakın tarihte yaşadığımız 1 Mayıs 1977, Balgat, Bahçelievler katliamları, Kah-
raman Maraş, Çorum olayları, onlarca aydının öldürülmesi, 12 Eylül sonrasındaki özellikle Kürtlere 
yönelik faili meçhul binlerce cinayetin Vedat Aydın’ın, Musa Anter’in katledilmelerindeki suçluların 
neden ortaya çıkarılamadığının anlaşılmasını da sağladı bu süreç.

Ergenekon ile kontrgerilla olgusunun dışında ortaya çıkan durum üzerine birçok boyut ele alı-
nıp tartışılabilir. Öncelikle ortaya çıkanların toplumda bir saflaşmaya neden olduğunu belirterek bu 
saflaşmanın kendisinin gerçek bir zeminde gerçekleşip gerçekleşmediğini sorgulamak gerekiyor. 
Kapitalizmin dünya ölçeğindeki işleyişine adapte olma durumunda olan ülkemizdeki kapitalist yapı-
lanmanın kendi ihtiyaçlarına uygun değişimleri Ergenekon kapsamında ortaya çıkıyor. Ordu, bürok-
rasi, sermaye, medya bileşenleri sistemin kendine uygun yeniden yapılanma mantığı içinde çeşitli 
reaksiyonlar gösteriyorlar. Yeni iktidar odakları gelişiyor, yeni yapılar oluşuyor, bu yeni gelişmeler 
karşısında iktidar mücadelesi kendisine benzetmek istediği,  benzemeyenlerinde hızla deşifre edildi-
ği süreçleri yaratıyor. 

Özetle yaşananların sistemin işleyişi içindeki, bürokrasi, ordu, hukuk, iktidar, vb. yapıların ye-
niden tanımlanması, belirlenmesi; bu anlamda da dönüştürülmesi sürecinin parçaları olduğunu söy-
lemek gerekiyor. Bu topyekün değişim sürecini  ordu-devlet karşıtlığı, laik  taraflılığı veya karşıt-
lığı, AB’ye karşı ABD karşıtlığı, özgürlükçüler, vesayetçiler  karşıtlığı gibi ikilemler içerisinde ele 
almamak gerekiyor. Yaşanan karşıtlıkları, ekonomik sistemin yeni kendi gereklerine uyumlaştırma 
sürecinin açığa çıkardığı olayların sonuçları olarak değerlendirmek gerekiyor

Değerli meslektaşlar

Ülkemizde yaşanan önemli toplumsal sorunlardan biriside ülkemiz kadınlarının toplum yaşamı 
içindeki  yaşadığı sorunlardır. Erkek egemen anlayışın oluşturduğu toplumsal ilişkiler içinde kadın-
lara yönelik  vahşet ölçüsünde  olayların  yaşandığı bir dönemi geride bıraktık. Kuşkusuz  bir yanda 
toplumda  sürekli canlı olarak yaşanan  erkek egemen  anlayış ve ilişkiler kadını ekonomik sosyal 
alanlarda kuşatıp ezerken,buna karşı gelişen ve toplumsal özgürlük  mücadelesinde etkililiği artan 
bir kadın hareketi de gelişmekte. Örneğin, Tekel işcilerinin mücadelesinde görüldüğü gibi  iş, aş 
mücadelesinde kadınlarımız ön saflarda yer almıştır. Oda olarak Tekel işçilerinin yanında olduğu-
muz gibi, TMMOB içindeki kadın meslektaşlarımızın düzenlediği yerel ve merkezi kadın kurultayı 
çalışmalarını da destekledik.
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Değerli meslektaşlar

Ülkede bu olaylar gelişirken, meslek alanlarımızla ilgili toplumsal boyutu da olan gelişmeler de 
söz konusu oldu. Bunlardan biri de siyanürlü altın işletmeciliği idi. Özellikle yılardır kamuoyunda 
sıkça tartışılan odamızın da net bir biçimde tarafı olduğu altın madenciliği ile ilgili görüşlerimizi 
bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bizleri eleştiren kimi meslektaş çevreleri bu olgudan yola 
çıkarak bizim madenciliğe karşı olduğumuzu, mesleğimize ihanet ettiğimizi dillendirmekte, bilimsel 
gerçeklerin dışında ideolojik olarak konuya yaklaştığımızı ifade etmektedirler. Kuşkusuz bir konuya, 
olguya yaklaşım bir değerler kümesinin oluşturduğu sistematik bir bakış açısı üzerinden gelişir. Bu 
bakış açısını benimsemeyen yaklaşım toplumumuzda negatif bir anlamla yüklenen “ideolojik”  suç-
lamasıyla karşı karşıya kalır. Bu anlamda eleştirel düşünceden daha çok egemen söylemin düşünce 
ve algı taşıyıcısı olarak ‘’ideolojik’’ söylemin kendisi aslında egemen düşünce değerlerinin taşıyıcısı 
işlevini görmektedir.

Yılardır yaptığımız açıklamalar madenciliğe karşı olmadığımızın açık kanıtı olarak kayıtlıyken, 
altın madenciliğine neden karşı çıkıyoruz. Altın madenciliği doğayı en fazla tahrip eden, ekonomik 
koşullara göre çok düşük tenörlerde,  yoğun kimyasallar kullanılarak elde edilen, geride milyonlarca 
ton atık, pasa bırakan, etkileri hiçbir zaman tam olarak giderilemeyen, insan yaşamıyla kıyaslana-
mayacak kadar uzun zamanlar boyunca ekolojik yapı ve insan üzerinde etkileri olan, bu etkilerin 
toplumsal maliyetinin altının üretim ve satış değerlerinin çok çok üzerinde olduğu, bu toplumsal 
maliyetin bugünkü ekonomik değerler sistemi içerisinde hiçbir zaman gözetilmediği, üretilen altının 
insanın temel ihtiyaçları içinde hemen hemen hiç yerinin olmadığı  gerçekliğinde karşı çıkıyoruz. 
Herkesin sağlıklı bir çevrede yaşamasına, yaşadığı çevre üzerinde tercih hakkında bulunma hakkına 
saygı duyuyorsak, Bergamalıların, Uşak Eşmelilerin, Niğde Ulukışlalıların tercih haklarına da saygı 
duymalıyız.  Kendimize sormak gerekiyor. İnsanların binlerce yıldır yaşadıkları yörelerine sahip 
çıkma tercihini neden görmezden gelelim? Neden parasal kaygılarla gelecek kuşakları düşünmeye-
cek kadar bencil olalım? Neden yaşamı sadece kendi alanımızla sınırlayıp sadece teknisist bir bakış 
tarzıyla konuyu yaşam bağlamlarından kopararak değerlendirelim? 

Değerli Meslektaşlar,

Madencilikle ilgili olarak doğru politikaların hayata geçirilmediğini, bu kaynaklarımızın jeoloji 
bilim ve uygulamalarını esas alarak ülke yararına, kullanılmadığını ifade ettik.

Madenlerimizin yenilenemez olması nedeniyle, önemli bir kısmı yer altında bırakılmadan en ve-
rimli şekilde işletilmesini; çevresel, tarımsal, kültürel ve diğer doğal varlıklarımızı gözeten kamu 
yararını esas alan ulusal bir madencilik politikasının oluşturulmasının gerekli olduğunu belirttik.

“Madenciliğin gelişmesi, üretimin arttırılmasını esas alan bir madencilik anlayışın eksikli bir yak-
laşım olduğunu, konunun “ülkenin gelişmesinde, refahın yükseltilmesinde madenciliğin katkılarının 
artırılması” şeklinde bütünlüklü bir perspektifle ele alınmasını savunduk.

Ülkenin, sanayinin, insanımızın ihtiyaç duyduğu madenlerimizin arama ve işletilmesinin hedef-
lenmesi gerektiğini vurguladık. 
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Maden işletmelerinin kendi iç fizibilitelerinin yanında, çevre ve öteki doğal sermayeye etkilerini 
de göz önüne alan yarar/zarar değerlendirmesinin yapılıp kesin işletme kararlarının buna göre veril-
mesi gerektiğini ifade ettik, Şimdiki kuşakların ihtiyaçlarını karşılarken gelecek kuşakların büyük 
maliyetler ödemesinin önüne geçecek bir sorumluluğumuzun olması gerektiğini söyledik.

Özetle, doğaya, insana, çevreye  duyarlı, yüksek katma değer sağlayan istihdam yaratan ve  jeolo-
jik hizmetlerin verildiği kamu yararına bir madenciliği savunduk. Çevreye etkileri tolere edilebilecek 
bir madenciliğe hiç bir zaman karşı olmadık. 

Bir diğer faaliyet alanımız Nükleer Karşıtı Platform çalışmalarıydı. NKP etkinlikleri içerisinde  
nükleer santral ihalesinin iptali için yapılan eylem ve etkinliklerin bir parçası olduk. NKP, Sinop 
Nükleer Karşıtı Platformla Birlikte Sinop’ta Soner, Öner ve Güneşi andık, nükleere hayır dedik..
Geçmiş yıllardaki tartışmalardan biliyoruz ki  hükümetlerin nükleer santral  inadı gerçekçi bir enerji 
politikasına dayanmamakta, arka planında nükleer güce askeri amaçlı sahip olma isteği  de yer  al-
maktadır. Ortadoğu’da bölgesel güç olma iddiasındaki Türkiye, İran’ın da bu alandaki çalışmalarının 
ileri bir noktaya gelmesiyle bu konuda daha bir kararlı gözüküyor. Bazı ülkelerde yeni nükleer sant-
raller kurulmakla birlikte, bugün bir çok ülkenin nükleer santrallerini söktüğünü, yerine yeni santral-
ler kurmadığını biliyoruz ve alternatif enerji kaynaklarıyla kıyaslandığında oldukça maliyetli olan,  
işletim süresince çevresel riskler açısından en riskli enerji kaynak grubuna giren, arızlardan kaynaklı 
sıkça radyasyon sızıntıları ortaya çıkan, atık sorununa dünyada hala bir çözüm bulanamayan nükleer 
santrallerin, bugünkü teknolojik koşullar içerisinde Türkiye’de kurulmasında yarar olmadığını bir 
kez daha vurguluyoruz.

Değerli meslektaşlar

Bu çalışma dönemimizde de jeolojiyi bilim ve uygulama alanındaki tüm boyutlarıyla ve eşsiz 
zenginliğiyle sergilemeye,  mesleğimizin saygınlığını, meslek ve bilim etiğini korumaya özel bir 
önem verilmiştir.

Bilimi ve bilimsel gelişmeleri toplumla buluşturma, meslektaşlarımıza taşıma ilkemiz gereği ola-
rak sempozyum, kongre, kurultay, konferans, çalıştay, kolokyum vb. bilimsel etkinlikler bu dönem-
de de üyelerimizle birlikte gerçekleştirilmiş, bu etkinliklerimiz tüm yurt sathına yaygınlaştırılarak, 
uluslar arası boyuta taşınmıştır. Bu amaç ve ilkeler doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalara, büyük 
bir özveri ile katkı ve emek veren bu yolda çaba gösteren tüm meslektaşlarımıza şükranlarımızı su-
nuyoruz.

62. Türkiye Jeoloji Kurultayı dünyanın ve ülkemizin en seçkin bilim insanları, uygulamacıları ve 
meslektaşlarımızın katılımıyla uluslar arası bir nitelikte büyük bir bilimsel zenginlikle gerçekleştiril-
miştir.  MTA Genel Müdürlüğü ile birlikte 2. Uluslararası Katılımlı Karadeniz Bölgesi Jeoloji Sem-
pozyumunu çok geniş bir uluslararası katılımla ve en üst bilimsel düzeyde yapılmıştır. Kuzey Kıbrıs 
Yer altı Kaynakları Sempozyumu, Kıbrıslı meslektaşlarımızla ve diğer odalarla birlikte Kıbrıs’ta 
gerçekleştirilmiştir. 1.Tıbbi Jeoloji Çalıştayı Ürgüp’te, Türkiye’nin Enerji Kaynakları Potansiyeli 
Sempozyumu Kayseri’de yapılmıştır. Maden yatakları ve Jeokimya’dan,  Jeotermale kadar üniver-
sitelerimizle birlikte bilimsel etkinlikler düzenlenmiş,  Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komite-
si,  Aktif Tektonik Çalışma Grubu, Kil Milli Komitesi, Paleontoloji ve Stratigrafi Çalışma Grubu 
etkinliklerinde yer alıp, katkı koyulmuştur. Kentleşme ve Yerel Yönetimler, 10. Yılında Deprem, 
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Türkiye’nin Afeti etkinliklerinde diğer bileşenlerle birlikte bulunulmuş, Asya Bilim Akademileri 
Birliği 2. Asya Pasifik Bilim Eğitimi Konferansına, Uluslar arası Katılımlı Paleoklima Çalıştayı’na 
destek verilmştir.

Maden Arama Faaliyetleri ve Sonuçlarını Rapor Etme Standartları Çalıştayı’nı düzenleyerek; 
JORC, CRISCO ve NI 43-101 uluslararası Maden Arama Sonuçları, Maden Kaynakları ve Maden 
Rezervlerini Rapor Etme Standartlarını Türkçeye çevirip ülkemizde uygulanmasının girişimlerini 
başlatarak madencilik alanında mesleğimizin hak ettiği yere gelmesinde önemli bir adım atılmıştır. 
Yine Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Çalıştayı’nı gerçekleştirerek aynı uluslar arası 
standartların ışığında jeotermal rapor formatlarını oluşturup meslektaşlarımızın ve kamu kuruluşları 
için önemli bir eksiklik giderilmeye çalışılmıştır.

Yurtdışındaki meslek kuruluşlarımızla ilişkiler kurulmuş, maden jeologlarını bünyesinde barındı-
ran Dünya Ekonomik Jeologlar Birliği  (SEG) nin 2013 yılı konferansının Türkiye’de yapılması için 
aday olunmuş bu konuda önemli adımlar atılmıştır.  Amerikan Jeologlar Birliği (GSA) ile 2010’un 
Ekim ayında Ankara’da ortak sempozyum yapılması konusunda karar alınmış ve bu yöndeki çalış-
malar başlatılmıştır.

Diğer taraftan, meslek alanlarımızla ilintili tüm yasal süreçlere uzmanlık birikimlerimiz ve kamu 
çıkarları temelinde müdahil olmaya çalışılmış, görüşlerimizin yaşam bulması için her platformda 
çaba harcanmıştır. Bu bağlamda Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve Uygula-
ma Yönetmeliği, Afet ve Acil Yardım Başkanlığı Kuruluş Kanunu, İmar Kanunu Değişikliği ile Ma-
den Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanuni Düzenlemeler ile  Planlı Alanlar, 
Plansız Alanlar, Yapı Denetimi yönetmelikleri, Plana esas Jeolojik-Jeoteknik ve Mikrobölgeleme 
Genelgesi, Su Kirliği Kontrol Yönetmeliği,  ÇED ve Su Yapıları Denetim Yönetmelikleri gibi bir çok  
yasal mevzuatlarda mesleğimizin yer almasına gayret edilmştir.  YAS Arama ve Kullanma Belgeleri-
nin sadece meslektaşlarımız tarafından düzenlenmesi konusunda önemli kazanımlar elde edilmiştir. 
Görüşlerimize yer verilmiş olmasına rağmen eksik bulduğumuz kimi düzenlemeler konusunda ise 
hukuki yollara baş vurulmuştur. Bu çerçevede; Planlı alanlar Yönetmeliği, Yol Boyu Mühendislik 
Yapıları Afet Yönetmeliği, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği gibi çeşitli yönetmeliklere karşı 
davalar açılmış, açılan bu davaların bazılarında meslek alanımızla ilgili önemli kazanımlar elde edil-
miştir. Hala süren onlarca davamızın takipçisi olunmaya da devam edilmektedir.  

Başta genç meslektaşlarımız olmak üzere üyelerimizin ürettikleri hizmetlerin niteliğinin yük-
seltilmesi, bilgilerinin arttırılması amacı ile Jeoteknikten Jeotermal ve ÇED’e kadar mesleğimizin 
değişik uygulama alanlarında meslek içi eğitim seminerleri ülkenin her bölgesinde  şube ve temsilci-
liklerimizle birlikte gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. 

Değerli meslektaşlar

Bu dönemde de TMMOB  içindeki çalışmalara, alınan eylem ve etkinlik kararlarına örgütsel 
sorumluluk anlayışımıza uygun olarak katkı sunduk. Bu kapsamda, birkaç konuyu vurgulamak is-
teriz. TMMOB içinde geçen genel kurul kararıyla kurulan altın madenciliğinin sonuçları ile ilgili 
komisyonun çalışmaları sonuçlandırılıp TMMOB görüşü olarak  altın madenciliği ile ilgili sürecin 
kamu oyu ile paylaşmıştır. TMMOB camiasının siyanürlü altın işletmeciliği konusunda aynı tavır ve 
tutum almasında ise olumlu mesafe alınamamıştır. TMMOB içerisinde yaşadığımız bir başka sorunlu 
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alanda JFMO’nın SMMH yönetmeliğindeki  düzenlemelerindeki  TMMOB yönetim kurulunun aldı-
ğı tavırdı. Meslek alanlarına yönelik konuların çoğunluk kararlarına dayandırılarak belirlenmesinin 
yanlışlığını vurgulamamıza rağmen JFMO SMMH yönetmeliğinin  TMMOB de kabul edilmesi  sü-
reci  bu yanlış yaklaşım çercevesinde gelişmiştir.

Değerli meslektaşlar

Bu dönemde ağırlaşan  ekonomik sosyal, koşullar  altında  üyelerimizin de sorunlarının arttığı, 
Odamızdan beklentilerin fazlalaştığı gerçeğinden yola çıkarak geçen genel kurulda aldığımız kararın 
gereğini yerine getirip  Tüm ülkeyi kapsayacak şekilde 11 şubemizde bölgesel ve Ankara’daki mer-
kezi konferansımızda her kesimden 1500 meslektaşımızla bir araya geldik, sorunlara ortak çözüm 
arayarak, karar verme süreçlerine etkin katılımı sağlamaya, üyeler arasındaki bağları pekiştirip, da-
yanışmanın güçlendirilmesine çalıştık. 

Değerli meslektaşlar

Hepimizin yarattığı maddi birikimleri kıskançlıkla savunup, biriktirip geçen dönem aldığımız 
arsada Genel Merkez Hizmet Binasının inşaatına bu dönemde başlanmıştır.  Hizmet büroları, eğitim-
konferans ve toplantı salonları, kütüphane ve sosyal tesisleri ile yedi katlı müstakil binamızın 2010 
yılı ortasında hizmete açmanın heyecanı ve onurunu tüm meslektaşlarımızla birlikte yaşayacağız. 

Fiziki olanaklarımızın artmasıyla çok daha üretken verimli çalışmaların yapılmasına da zemin 
yaratacak hizmet binamızın ortak eserimiz olduğunu biliyor ve hepinize teşekkür ediyoruz. 

Değerli meslektaşlar

Bu çalışma döneminde de,

Bilimle dedik olaylara bilimsel yaklaştık, meslek alanımızdaki her türlü çalışmamızda bilimsel 
düzey ve bakıştan taviz vermedik, 

Emekle dedik, çalışmalarımızda kolaycılığa kaçmadık. Pragmatist olmadan kısa vadeli bakış ko-
laycılığına kaçmadan doğruları savunduk. Emek verdik, çaba gösterdik.

İnatla dedik. Egemen yaklaşım ve değerler kümesinin içinde uyumlaşmadık, sorguladık,

Umutla dedik. Umut ettik, çalışmalarımızda gerçekliğe, zorluklara teslim olmamayı seçtik.

Oda çalışmalarına katkı koyan emek veren tüm meslektaşlarımıza teşekkürlerimizle.

BİLİMLE...
 EMEKLE...
  İNATLA...
   UMUTLA...

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
22. Dönem Yönetim Kurulu


