
2. 26. OLAĞAN GENEL KURUL

26.Olağan Genel Kurulumuz 14 Nisan 2018 tarihinde Meyra Palace Otel’de gerçek-
leştirildi. 26. Olağan Genel Kurulu, Divan‘ın oluşturulmasıyla başladı. Divan Başkan-
lığına Aytekin Zihni‘nin, II. Başkanlığa İfakat Nejla Şaylan, Yazman Üyeliklere Şirvan 
Avcı ile Eren Şahiner’in seçilmesinden sonra saygı duruşu ve ardından istiklal marşı 
ile devam edildi. Gündemin karara bağlanmasının ardından, 26. Dönem Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hüseyin Alan açılış konuşmasını yaptı.

Alan‘ın ardından TMMOB Başkanı Emin Koramaz bir konuşma yaptı. Koramaz 
konuşmasında hükümetin savaş politikalarına ve ülkenin OHAL ve kararnameler ile 
yönetilmesine değindi. Hükümetin toplumun tüm muhalif kesimlerine ve bu çerçeve-
de TMMOB ve bağlı odalara yönelik baskıcı ve işlevsizleştirmeye yönelik adımlarına 
dikkat çeken Koramaz, TMMOB örgütlülüğünün bu adımlara karşı direnişe devam 
edeceğini belirtti. Sayın Koramaz’ın ardından Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gay-
dalı kısa bir konuşma yaparak Genel Kurula başarılar diledi. CHP Genel Başkanı Sa-
yın Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere çok sayıda başarı dileklerini ileten telgraflar 
divan tarafından okundu.
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Daha sonra 26. Dönem Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Faruk İlgün tarafından Ça-
lışma Raporu, Sayman Üye D. Malik Bakır tarafından Mali Rapor sunumlarını gerçek-
leştirdiler. Denetleme Kurulu Raporu Alp İlhan tarafından, Onur Kurulu raporu ise 
Dündar Çağlan tarafından Genel Kurula sunuldu. Dönem Faaliyet Raporlaru üzerine 
yapılan değerlendirmelerden sonra Yönetim Kurulu oy birliğiyle aklandı. 26. Genel 
Kurulda yönetmelik değişiklikleri, bütçe ve mali işler, karar taslakları ve sonuç bildir-
gesi komisyonları oluşturularak bu konularda gelen önergeler okunarak komisyonla-
ra aktarıldı.

Komisyonlar çalışmalarını sürdürürken, Genel Kurulda 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 Kurulun ilk günü önergele-
rin tartışılarak oylanmasının ardından sonuç bildirgesinin okunarak kabul edilmesiyle 
tamamlandı.

26. Dönem Genel Kurulun ikinci gününde, tek liste ile seçimlere gidildi. Genel Mer-
kez Yönetim, Denetim ve Onur Kurulları ile TMMOB Yönetim, TMMOB Denetleme, 
TMMOB Yüksek Onur Kurulları adayları ve TMMOB Genel Kurulu delegeleri seçimi 
için tek liste ile seçimlere gidildi.  343 Delegenin oy kullandığı seçimler sonunda Genel 
Merkez Yönetim, Denetim ve Onur Kurulları ile TMMOB Yönetim, TMMOB Denet-
leme, TMMOB Yüksek Onur Kurulları adayları ve TMMOB Genel Kurulu delegeleri 
seçimi tamamlandı.

2.1 26. DÖNEM GENEL KURUL KARARLARI

Karar  
No
1

Odaların çalışmaları ile mali işlerinin denetimi yürürlükteki mevzuat 
uyarınca Oda Denetleme ve TMMOB Yüksek Denetleme Kurulu tarafın-
dan gerçekleştirilmektedir. 

Anayasanın 135. maddesinin 5. fıkrasında kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları üzerinde Devletin idari ve mali denetimine ilişkin ku-
ralların kanunla düzenleneceği belirtilmiştir.

Denetimin yöntemi, kapsamı, sınırları, kimler tarafından hangi usuller 
çerçevesinde yapılacağı gibi kuralların düzenlendiği kanundan gücünü ve 
yetkisini almayan hiçbir idari makam, kişi ve kurum, Oda çalışmaları ile 
idari ve mali işlemleri hakkında denetleme veya denetleme mahiyetinde 
inceleme vb. hiçbir işlem yapamaz, Oda Yönetim Kuruluna yapılmış ve ya-
pılacak olan bu yöndeki başvurular Oda Yönetim Kurulunca reddedilir.
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Önceki yıllarda emekli olmuş ancak emekli olduklarına dair bildirimde 
bulunmamış üyeler, yasal statülerini 31.12.2018 tarihine kadar Odaya yazı-
lı olarak bildirmeleri durumunda, aidat yükümlülükleri emekli oldukları 
tarih ve miktara göre hesaplanarak tahsil edilmesi hususunda yönetim ku-
ruluna yetki verilmesine,

Karar  
No
2

Karar  
No
3

Karar  
No
4

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi’nin Türk Akredi-
tasyon Kurumu’na (TÜRKAK) akredite olması için gerekli çalışmaların 
yürütülmesi ve bu süreçte ihtiyaç duyulan düzenlemelerin yapılması ko-
nusunda Oda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oy çokluğu ile kabul edil-
miştir.

• Küçükçekmece Gölü’nden başlayarak, Sazlıdere Barajı havzası bo-
yunca devam edip Terkos Gölü’nün doğusunda Karadeniz’e ula-
şacak olan ve Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlatılan 
bilimsel, teknik hiçbir temele dayanmayan 45 kilometre uzunluğun-
daki Kanal İstanbul Projesi’nin, 

• Yapılması planlanan projenin yaşama geçirilmesi durumunda İs-
tanbul’da, nüfus ve bina yoğunluğunu daha da artıracağı, bununda 
olası bir İstanbul depreminde ağır can ve mal kayıplarına yol açarak 
afete dönüştüreceği, 

• Sazlıdere Barajını yok edip, Terkos Gölü Sulak Alanı ve Küçükçek-
mece Gölü Sulak Alanı’nı tahrip edecek olması, 

• Mevcut barajları tuzlandırma riskinin yanı sıra, Yer üstü su kaynak-
larını etkilemesi, 

• Yeraltı su kaynaklarını bir daha geri kazanamamak suretiyle tama-
men kaybetme tehlikesi yaratması, 

• 1.5 -2 milyon metreküplük çıkacak hafriyat ve  uygun olmayan mal-
zemenin dolgu ve yapay ada oluşturulmasında kullanılması

• gibi, jeoloji mühendisliğini doğrudan ilgilendiren uzmanlık alan-
larına giren konularda yaratacağı olumsuzlukları irdeleyip ortaya 
koyan hazırlanacak rapor doğrultusunda projenin tüm süreçlerine 
müdahil olunması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla bir 
çalışma grubunun İstanbul Şubemizin yürütücülüğünde oluşturul-
masına,

karar verilmiştir.
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Karar  
No
5

Karar  
No
6

Karar  
No
7

Karar  
No
8

Yaşam çevresinin kirletilmesine ve tüketilmesine, yerleşim alanlarını 
afetlere karşı güvenliksiz kılmaya yönelik her türlü girişime karşı sağlıklı 
ve güvenli çevrede yaşamayı bir insan hakkı olarak görülmesini sağlamayı,

Kentlerimizin, doğal çevremizin birer rant alanı olarak görülmesine, 
madenlerimizin, derelerin, ormanların talanına karşı çıkarak; yaşam alan-
larımızın, bütün doğal varlık ve kaynaklarımızın korunmasına özen gös-
termeyi

Temel ilkeler olarak kabul eden TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 
ve bağlı örgüt birimleri; Ülkenin, mesleğimizin ve meslektaşın geleceğine 
olan toplumsal sorumluluk bilinciyle; yaşam çevrelerinde bilime, tekniğe 
ve akla aykırı, kamu yararına ters düşen mesleğimizi de ilgilendiren uygu-
lama ve projelerine ilişkin çalışma grupları kurarak konuya tüm süreçlerde 
müdahil olur, kamuoyunu aydınlatma görevini üstlenilmesine,

karar verilmiştir.

Ülkemizdeki yerüstü ve yaraltı suların yönetimi ve kullanımında yaşa-
nan idari ve teknik sorunlar ile su kanun tasarısı ve TBMM gündeminde 
yeralan DSİ Genel Müdürlüğü kanun tasarısı da dikkate alınarak en temel 
insan hakkı olan suyun ticarileşmesi gibi konularında ele alınacağı  “Su 
Yönetimi; Hukuki, İdari ile Teknik Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı” 
başlığı altında geniş katılımlı bir çalışmanın yapılması için Yönetim Kuru-
luna yetki verilmesine,

karar verilmiştir.

Kentleşme, planlama, imar çalışmaları başta olmak üzere birçok mühen-
dislik hizmetinin gerçekleştirilmesi sırasında karşı karşıya kalınan heyelan 
(kayma, akma, devrilme), kaya düşmesi ve Oturma/ tasman gibi jeolojik 
tehlikelerin belirlenmesi, tanımlanması ve bunlara ilişkin raporların hazır-
lanması konularında meslektaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla “ Heye-
lan,  Kaya Düşmesi ve Oturma/Tasmanların Araştırılması, Haritalanmasına 
ile Buna İlişkin Rapor Formatlarının Belirlenmesi ve Klavuz Niteliğinde El 
Kitabının Hazırlanması” konusunda önümüzdeki dönem çalışma yürüt-
mek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesine karar verildi.

Türkiye tarihinin en çalkantılı siyasal ve toplumsal dönemlerinden bi-
rine tanıklık ediyoruz. Ülkenin Olağanüstü   Hal   ve Kanun   Hükmünde   
Kararnamelerle   yönetildiği, güçler ayrılığı ilkesinin terk edildiği, seçilmiş 
belediye başkanlarının yerine kayyumların atandığı, gözaltıların, işten   çı-
karmaların, savaş   çığırtkanlığının giderek arttığı demokrasinin rafa kal-
dırıldığı bir siyasal ortam içindeyiz. Toplumun etnik ve inançsal temelde 
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bölünmeye doğru sürüklendiği, ekonomik krizin eşiğine gelindiği, kadın-
lar üzerindeki baskıların ve kadın cinayetlerinin görülmemiş ölçüde arttığı, 
taşeronlaştırmanın, güvencesiz ve esnek çalışmanın mesleğimiz de dahil 
olmak üzere tüm emek kesimlerini yoksullaştırdığı ve sömürüyü hat saf-
haya çıkardığı bir dönemden geçiyoruz.

Tek tipci, baskıcı, cins ayrımcı anlayışa karşı; TMMOB’nin, eşitlikten, 
özgürlükten, demokrasiden, adaletten, laiklikten   ve   barıştan   yana   olan 
toplumcu mücadele çizgisini güçlendirerek devam ettirmek, mesleğimize 
ve topluma karşı sorumluluğumuzdur. Bu nedenle Jeoloji Mühendisleri 
Odası önümüzdeki çalışma döneminde, bu mücadele çizgisini benimse-
yen; üyelerinin ortak aklına, dayanışmasına ve birlikteliğine hizmet edecek 
bir çalışma programını hayata geçirmesine,

karar verilmiştir.

Karar  
No
8

Karar  
No
9

Karar  
No
10

Jeoloji Mühendisliği mesleki ürün yelpazesinde en geniş bölümü oluş-
turan “zemin ve temel etüt raporları” konusunda mesleki hak ve yetkileri-
mizi gasp eden Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, 01.01.2019 tarihinde yü-
rürlüğe girecek şekilde Resmi Gazetede yayımlanmıştır.  Bu Yönetmeliğe 
karşı Odamızın 2000’li yıllarda başlayan ve önemli kazanımlar içeren idari 
ve hukuki mücadelesini esas alan bir dava dosyası hazırlanarak iptal dava-
sı açılmalıdır. Bu süreçte olası mesleki hak kayıplarının önlemesi amacıyla, 
Oda örgütlülüğümüz içerisinde, temsilciliklerden başlamak suretiyle Şube 
ve Genel Merkez dahil bütün birimlerde, yerel ve bölgesel üye toplantıları, 
çalıştay vb etkinliklerle karşı karşıya kalınan durumun yolacağı mesleki 
yetki ve sorumluluk kayıpları değerlendirilmeli; üyelerimizin önerileri ile 
şekillenecek bir mücadele perspektifi oluşturulmalı; bölüm başkanlıkların-
da konuya ilişkin oluşmuş akademik bilgi birikiminden destek alınmalıdır.  
Bu süreç, sadece bir mesleki yetki ve sorumluluk mücadelesi olarak görül-
meden ve davanın açılması ile sınırlanmadan, oda örgütlenme çalışması, 
üye ile buluşma olarak ele alınmalı ve bu temelde planlanması,

kabul edilmiştir.

Odamız Ana Yönetmeliği dışında, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 
Burs, Fotograf arşivi ve Sergisi ve Bilirkişilik Yönetmeliği başta olmak üze-
re ihtiyaç duyulan konularda veya mevcut yönetmeliklerde Oda birimleri-
mizin de görüş ve katkıları ile değişiklik veya redaksiyon yapma ve yürür-
lüğe koyma konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine

karar verilmiştir.
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Jeoloji Mühendislerinin, topluma, çevreye, mesleğine, meslektaşlarına, 
hizmet verdiği kişiye, Odasına ve kendisine karşı yükümlülüklerini ve göz 
önüne alması gereken değerleri tanımlayan TMMOB Jeoloji Mühendisleri 
Odası Mesleki Davranış Kuralları / Mesleki Etik Yönetmeliği’nin örgüt bi-
rimlerinin görüşlerini de alarak hazırlaması ve uygulamaya sokması için 
yeni seçilecek Oda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi

karar verilmiştir.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için genel merkez, şube ve tem-
silciliklerde çalışan kadın personellere idari izin verilmesi kabul edilmiştir.

Karar  
No
11

Karar  
No
13

Karar  
No
12

Odamız Ana Yönetmeliği ve Mali İşler Yönetmeliği çerçevesinde 2018 
ve 2019 yıllarına ait Oda Bütçe Uygulama Esasları ile kadro cetveli;

1. Oda ve İktisadi işletmesinin personel kadrolarının aşağıdaki gibi be-
lirlenmesine, ancak, Oda merkezi ile bütün örgüt birimlerinin aylık gelir-
lerinden ayrılan harcama bütçe durumuna göre personel azaltılması veya 
gereksinim halinde yeni kadro değişikliği ve istihdam konusunda Oda yö-
netim Kuruluna yetki verilmesi kabul edilmiştir.

• Oda Sekreteri: 1
• Oda Sekreter Yardımcısı: 2
• Oda Muhasebe ve Mali İşler Sekreteri: 1
• Oda Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sekreteri: 1
• Oda Hukuk Danışmanı: 1
• Oda Muhasebe ve Mali İşler danışmanı: 1
• Şube Sekreteri: 2
• TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İktisadi İşletme Müdürü 1
• TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi Koordintörü-1
• TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İktisadi İşletme Personeli -5
• İdari büro personelleri: 27
2.  2018-2019 yılları için üye kayıt ve ödentilerinin aşağıda verildiği bi-

çimde;
2018 yılı için
• Üye Aidatı: 12,0 TL
• Üye Kayıt:  20,0 TL
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2019 yılı için
• Üye Aidatı: 15,0 TL
• Üye Kayıt:  25,0 TL
olarak belirlenmesine, borçsuz üye için Kimlik Yenileme ücretinin ve 

Öğrenci Kaydının ücretsiz olmasına, öğrenci üyelerden aidat alınmaması-
na, borçlu üyelerin kimlik yenileme taleplerinin borçlarını ödemeleri veya 
taksitlendirmeleri suretiyle karşılanmasına,

3. Merkez‘in şubelere yapması gereken Nakit aktarımlarının bu kap-
samda mali işler yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, 
2018 ve 2019 yılı için bir önceki aylık gelirlerinin %75‘i  oranında olmasına,

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

Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda uygulanmasında, 
5. 2018-2019 yıllarını kapsayan çalışma dönemi için, SMMH Asgari üc-

retlerinin, Kurs ücretlerinin, diğer hizmet bedellerinin ile belirlenmesinde,  
6. Oda/şube Sekreteri, hukuk danışmanı, mali danışman ve personel üc-

retlerinin belirlenmesinde, sendikalı personel için Toplu sözleşme yapılma-
sı ve uygulanmasında,

7. Çalışma Döneminde Oda Yönetim Kurulu‘nun menkul ve gayrimen-
kul alım-satımı yapması, hizmet mekanı kiralanması veya gerektiğinde 
mevcut kiralık hizmet mekanlarından vazgeçilmesinde,

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

9. Genel Kurul‘da kabul edilen Personel Kadro cetveline göre uygun is-
tihdamı veya tensikatı gerçekleştirmeye, Odanın mali kaynaklarında her 
türlü nedenle ortaya çıkacak azalmayla ilgili olarak gerekli görmesi halinde 
gider azaltıcı dengeleyeci önlemlerin alınmasında, 

10-Genel Merkez, şube ve temsilcilik organlarında görev alan üyelerin 
oda amaçları çerçevesinde yürüttükleri faaliyetler esnasındaki seyahat ve 
yolluk gider harcamalarının belirlenmesinde,

11. 2018 ve 2019 Yılı Gelir-Gider Bütçesi için aktarma, artırma veya ek-
siltme yapılmasında, 

Genel Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,
Diğer taraftan,
12. Genel Merkez kasasında günlük en fazla 5.000 TL. Şubelerde 2.000 

Karar  
No
13
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TL tutulmasına, 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 Kuru-
lu‘ndan yetki alınmasına, 

14. 2018-2019 Cari Yılı içinde tüm Oda birimlerinde banka hesabı açıl-
ması (GARANTİ BANKASI VE İŞ BANKASI VADESİZ HESAP) ve POS 
hesapları kullanılmasına da devam edilmesine, Oda Yönetim Kurulundan 
yetki alınmaksızın banka hesabı açılmamasına, Örgüt birimlerinin elekt-
ronik ortamdan ve banka hesaplarından elde ettikleri her türlü gelirin, şu-
belere belirlenen miktarda aktarılmak üzere Genel Merkez hesaplarında 
toplanmasına,

15. Belge ve Aidat ödemeleri dışında elden tahsilât uygulaması yapılma-
ması, tüm birimlerimizin oda gelirlerine ait tahsilâtlarının Odanın banka, 
POS makineleri veya elektronik ortam banka hesaplarına yatırılmasına,

16. Aylık Mizan Cetveli‘nin hazırlanması ve harcamaların  Genel Kurul 
kararları, Mali İşler Yönetmeliğine, yılı Bütçe Uygulama Esaslarına uygun 
biçimde ve düzenli olarak bir önceki aya ait mizanların bir sonraki ayın 
onuna kadar hazırlanıp Genel Merkeze gönderilmesine, ilgili ay içinde her-
hangi bir gelir-gider olmasa dahi mizanların AYLIK olarak düzenlenmesi-
ne,

17. Yıllık geliri 1000 TL’nin altında olan ve/veya gelirleri giderlerini kar-
şılamayan temsilciliklerin mali işlemleri yapma yetkilerinin alınmasına ya 
da iyileştirilmesi konusunda Genel Merkez Yönetim kuruluna yetki veril-
mesine,

18. Kira ödemelerinin bankadan yapılmasına,
19. Her türlü hizmet bürosu kiralama veya kira artışları için Genel Mer-

kezden yetki alınmasına; elektrik, su, telefon, doğal gaz gibi aboneliklerin 
mutlaka Oda adına yaptırılmasına ve faturaların otomatik ödemeye veril-
mesine,

20.Vergi Dairelerinde yapılacak her türlü işlemlerde Oda Genel Merke-
zi`nin Çankaya V.D. 8450036092 vergi numarasının kullanılmasına, TM-
MOB Jeoloji Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesi kapsamındaki işlemler-
de ise Çankaya V.D. 8450336671  vergi numarasının kullanılmasına,

21. Örgüt birimlerinde Çalıştırılacak personel için mutlaka Genel Mer-
kez`den kadro talebinde bulunularak onay alınmasına, geçici veya belirli 
süreli hizmet alımı şeklinde dahi olsa Genel Merkezden izin alınmaksızın 
hiçbir şekilde personel çalıştırılmamasına,  

Karar  
No
13
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22. Şube Saymanlarının yönetmelikte belirlenen ve Şubenin bulundu-
ğu il merkezinin mali işleyişinden sorumlu olması, şube etki alanındaki İl 
Temsilciliklerinin düzenli ve zamanında mizan gönderilmesini sağlamak, 
gerekli mali kontrolleri yerinde ve evrak üzerinde yapmak gibi görevle-
rinin yanı sıra belirlenen oran ve miktardaki harcama miktarının şube il 
merkezi ve bağlı il temsilciliklerine aktarımı ile de yükümlü olmasına,

23. Oda mali işler yönetmeliğinde iktisadi işletme  kapsamında belirti-
len,  Gelir oluşturan her türlü etkinlik, hizmet ve faaliyetin  İktisadi İşletme 
bünyesinde gerçekleştirilmesine, hazırlık aşamalarında etkinliğin gelir-gi-
der bütçelerinin önceden hazırlanarak ve gelir-gider dengesinin kurularak, 
Oda ve çalışma programı ilkelerine aykırı olmayacak şekilde katkı ve des-
tek sağlanarak ek mali yükler getirmeyecek şekilde planlanmasına, bütçe-
si 10.000 TL yi aşan etkinlikler için Genel Merkez‘den yetki alınmasına ve 
örgüt birimlerinin etkinliklerinin Genel Merkezle koordineli olarak gerçek-
leştirilmesine, 

24. Bütçe uygulama esasları kapsamında ihtiyaç duyulan ilave düzenle-
melerin yapılmasında yönetim kurulunun yetkilendirilmesine,

 karar verilmiştir.

Karar  
No
13

Karar  
No
14

Karar  
No
15

Karar  
No
16

5 yıla kadar üye aidat borcu olan üyelerimize talepleri halinde üye kayıt 
belgesinin verilmesi konusunda çalışma yürütmek üzere oda yönetim ku-
ruluna yetki verilmesine karar verilmiştir.

2018 yılı için üyelik aidatının 12 TL, 2019 yılı için ise 15 TL olması 
kabul edildi.

Genel Kurul Sonuç Bildirgesi Okunarak kabul edildi.
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2.2. TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 26. OLAĞAN 
GENEL KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

26. Olağan Genel Kurulumuzu gerçekleştirdiğimiz bu süreçte, görece de olsa bugü-
ne kadar var olan adaletin, hukukun, demokrasinin ve insan haklarının yok edildiği 
OHAL koşullarını yaşamaya devam ediyoruz.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL ve KHK Rejimi ile AKP’nin 
fiili darbesi gerçekleşmiş ve rejim değişikliğine giden bir yol açılmıştır. Bu süreçte, 
TBMM fiilen işlevsiz hale getirilirken, yasama-yürütme ve yargı tamamen tek bir kişi-
nin emrine girmiş; Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasa’da belirtilen “Demokratik, Laik, 
Sosyal Hukuk Devleti” niteliği tamamen ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır.

Bugün, AKP`nin sivil ve fiili darbesi ülkemizde hala yaralar açmaya devam etmek-
te, baskı ve zulmün istikrarı olan OHAL, sürekli hale getirilmek istenmektedir. Yerleş-
tirilmeye çalışılan parti devlet anlayışı, bir yandan Türkiye’yi daha gerici bir siyasal 
zemine oturturken öte yandan, kendisine karşı olan bütün kesimleri; üniversitede, 
bürokraside, yargıda, medyada, devlet içerisinde tasfiye ederek tüm kurumları partili 
hale getirmeye devam etmektedir.

15 Temmuz sonrasında, OHAL ve KHK’lerin gücüyle sadece darbeye katılmış olan-
lar hedefe konulmamış, tüm muhalefet hareketi ve demokrasi güçleri iktidarın hedefi 
olmuş ve Cumhuriyet tarihinin en büyük tasfiyeleri yapılmıştır. Yaşadığımız bu süreç-
te, milletvekilleri, parti başkanları, belediye başkanları, gazeteciler tutuklanmış; gaze-
teler kapatılmıştır. Düşünce ve ifade özgürlüğünün ortadan kaldırıldığı bu ortamda, 
AKP’nin haksız, hukuksuz, keyfi uygulamalarına eleştiri getiren, muhalif olan tüm 
kesimlerin susturulması için OHAL seferber edilmiştir. 

OHAL süresince 2500 TMMOB üyesi mühendis, mimar ve şehir plancısı olmak 
üzere, KHK’lar ile 130 binin üzerinde kamu çalışanı ihraç edilmiştir. 2017 yılı boyunca 
beş grev OHAL gerekçesi ile engellenerek yaklaşık 25 bin işçinin hakkı gasp edilmiş, 
OHAL döneminde artan iş cinayetleri “fıtrat”a bağlanarak sorumlular yargılanamaz 
hale getirilmiştir.

TMMOB örgütlülüğü ile birlikte “darbeye de diktaya da teslim olmayacağız demok-
ratik bir Türkiye’yi savunmaya devam edeceğiz” yaklaşımı ile konuyu ele alan TM-
MOB Jeoloji Mühendisleri Odası, OHAL’in derhal kaldırılmasını, evrensel hukukun ve 
insan haklarının bu ülkeye hakim olmasını; demokrasiyi, laikliği, barışı, emeği, eşitliği, 
özgürlüğü ve adaleti bir bütün olarak savunmayı bu süreçte daha acil bir görev olarak 
görmüş; bu görevin toplumsal sorumluluğunu önümüze hedef olarak koymuştur. 

Bütün bu yaşananlarla birlikte, OHAL, gerici-mezhepçi bir toplumsal yapının inşası 
için kullanılmış; siyasi iktidarın kendi varlığını sürdürebilmek adına çağdaş, bilimsel, 
laik eğitimden vazgeçilerek; sorgulamayan, itaatkar ve kanaatkar nesiller yetiştirmeyi 
hedefleyen dinselleştirilmiş bir eğitim sistemi yaratılmıştır. Bu gelişmenin bir parçası 
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olarak, uzunca bir süredir liyakattan, bilimsel üretkenlikten uzaklaştırılan üniversi-
telerimiz, adına uygun olarak evrensel olması gerekirken `yerli ve milli üniversite’ 
anlayışı ile geri bir dönüşüme tabi tutulmuştur. Bu süreçte, üniversitelerimiz, evrensel 
bilim ve düşünceyi kucaklayıp, en geniş düşünce ve ifade özgürlüğüne sahip olmak-
tan daha da bir uzaklaştırılmış; özerk, demokratik bir üniversiteden, çağdaş, bilimsel 
bir eğitimden bahsetmek neredeyse imkansız hale gelmiştir. Üniversitelerimizin ev-
rensel değerlere sahip, bilim üreten, şiddet içermeyen, insan onurunu ve haysiyetini 
incitmeyen her türlü düşünce ve eylemin ifade edildiği, dünya üniversiteleri ile yarı-
şan, uluslararası standartlarda eğitim veren kurumlar haline getirilmesi gereği açıktır.

Dün olduğu gibi bugün de, ele geçirilip yandaşlaştırılamayan TMMOB ve bağlı 
odaları siyasi iktidarın hedefinde bulunmaktadır. TMMOB ve bağlı odalarının “ida-
ri ve mali denetimine” yönelik Bakanlar Kurulu kararları alınıp tebliğler çıkarılarak; 
odalarımız ve TMMOB siyasi iktidarın hiyerarşik denetimi ve vesayeti altına alınma-
ya çalışılmaktadır. Anayasa’nın, “meslek kuruluşları üzerinde devletin idari ve mali 
denetimine ilişkin kurallar kanunla düzenlenir” hükmüne ve bu yönde bir kanun dü-
zenlemesi bulunmamasına rağmen, hukuksuz uygulamalar ile TMMOB ve odalarımız 
baskı altına alınarak susturulmak istenmektedir. Yine, siyasi iktidar tarafından, ele 
geçirilemeyen TMMOB ve odalarımıza alternatif odalar oluşturma niyetleri de bu dö-
nemde iyice açığa çıkmış bulunmaktadır.

Ülkemizin, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın geleceğine olan sorumluluk bilin-
ciyle; TMMOB’nin ve odalarımızın idarelerden ve sermayeden bağımsız ve özerk, bü-
tüncül yapılarını korumaya; siyasi iktidarın bilime, tekniğe ve akla aykırı, halkın çıkar-
larına ters düşen uygulamalarına karşı durmaya; doğayı, yaşam çevremizi korumaya, 
afetlere karşı sağlıklı ve güvenli yerleşim alanlarının yaratılmasını savunmaya devam 
edeceğimizi buradan bir kez daha ifade ediyoruz.

Diğer taraftan, artan yoksulluk, işsizlik ve iktidarın uyguladığı sosyal politikalar 
toplumda şiddet eğilimini ve aile içi şiddeti de artırmıştır. Şiddete en fazla kadınlar 
ve çocuklar maruz kalmış; Sadece 2017 yılında 389 kadın ve 20 çocuk öldürülmüştür. 
Ceza indirimleri ile kadına yönelik şiddet teşvik edilirken, müftülere nikah kıyma yet-
kisi verilerek çocuk gelinlerin artması ve çok eşlilik meşrulaştırılmıştır. 

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, ayrımcılığa, kadına yönelik şiddete, kadını 
eve kapatan politikalara karşı çıkmaya; eşit, özgür bir dünyayı savunmaya, kadın mes-
lektaşlarımızla her platformda yan yana olmaya devam edecektir. 

Bugün, ülkemizde uygulanan politikaların bir sonucu olarak çok sayıda genç mes-
lektaşımız işsizlik gibi çok yakıcı bir sorun ile karşı karşıyadır. Gerçek işsizlik ora-
nının açıklanan resmi rakamların çok üzerinde, yüzde 17’ler seviyesinde olduğu ve 
işsiz sayısının da 5,5 milyona ulaştığı bağımsız araştırmalarca belirtilmekte; üniversite 
mezunu genç işsiz oranının da yüzde 20’leri aştığı ifade edilmektedir. Önemli sayıda 



27. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

32

genç meslektaşımız da maalesef bugün bu olumsuz tablonun içinde yer almaktadır. 
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, üretime, yatırıma, sanayileşmeye ve istihdama 
yönelik politikaların uygulanmasını savunmaya; mesleki hak ve yetkilerimizi geniş-
letme çabasını yükselterek genç meslektaşlarımızın istihdamına katkı sunmayı önce-
likli bir görev saymaktadır. 

Bugün, çatışma ve şiddetin dört bir yanımızda hüküm sürdüğü günleri yaşamaya 
devam ediyoruz. Yaşanan çatışmalar, patlayan bombalarla şehirler yok edilirken, her 
gün insanlar ölmekte; milyonlarca insan yaşadıkları topraklardan göç etmek zorunda 
kalmaktadır.

Bütün komşularımızla, BM ve AB ülkeleri ile gerilimin tırmandırıldığı bu süreçte, 
son olarak çeşitli gerekçelerle Suriye topraklarında askeri operasyon başlatılarak, ül-
kemiz emperyalistlerin cehenneme çevirdiği Ortadoğu bataklığında sonu belirsiz bir 
sürece sokulmuş bulunmaktadır.

Yaşadığımız bu ortamda, çatışmaların, ölümlerin yarattığı korkuya karşı, bugün 
barış umudunu büyütmeye olan ihtiyacımız daha da artmış bulunmaktadır. Biz, Kürt 
sorununun; barışçıl ve demokratik bir çözümle, gözyaşının ölümlerin olmadığı, barış 
içinde kardeşçe bir arada yaşamanın mümkün olduğunu biliyor ve “Yurtta sulh, ci-
handa sulh” ilkesini savunmayı yaşamsal bir gereklilik olarak görüyoruz. 

Sonuç olarak, Türkiye tarihinin en çalkantılı siyasal ve toplumsal dönemlerinden 
birine tanıklık ediyoruz. Ülkenin “Olağanüstü   Hal   ve Kanun   Hükmünde   Karar-
namelerle yönetildiği,  güçler ayrılığı ilkesinin  terk edildiği, seçilmiş belediye başkan-
larının yerine kayyumların atandığı, göz altıların, işten   çıkarmaların,   savaş   çığırt-
kanlığının giderek arttığı, demokrasinin rafa kaldırıldığı bir siyasal ortam içindeyiz. 
Toplumun etnik ve inançsal temelde bölünmeye doğru sürüklendiği, ekonomik krizin 
eşiğine gelindiği, kadınlar üzerindeki baskıların ve kadın cinayetlerinin görülmemiş 
ölçüde arttığı, taşeronlaştırmanın, güvencesiz ve esnek çalışmanın mesleğimiz de da-
hil olmak üzere tüm emek kesimlerini yoksullaştırdığı ve sömürüyü had safhaya çı-
kardığı bir dönemden geçiyoruz.

Tek tipçi, baskıcı, militarist, cins ayrımcı anlayışa karşı; TMMOB’nin ve Jeoloji Mü-
hendisleri Odası’nın eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden, laiklikten   ve   barıştan   
yana   olan toplumcu mücadele çizgisini güçlendirerek devam ettirmek mesleğimi-
ze ve topluma karşı sorumluluğumuzdur. Bu nedenle TMMOB Jeoloji Mühendisleri 
Odası, bu mücadele çizgisini benimseyen; üyelerinin ortak aklına, dayanışmasına ve 
birlikteliğine hizmet edecek bir çalışma anlayışını hayata geçirme çabası içinde olmaya 
devam edecektir.

Bugüne kadar halkın emek ve birikimleri ile yaratılmış Kamu Kaynakları ve ka-
musal tüm değerlerin özelleştirilmesi, neoliberal politikaları eksiksiz uygulayan AKP 
iktidarları süresince en uç noktaya ulaşmıştır. 
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Maliye Bakanı’nın bir soru önergesine verdiği yazılı açıklamada; 18 Kasım 2002–25 
Temmuz 2017 döneminde gerçekleştirilen özelleştirme uygulamaları kapsamında, 94 
kuruluşta bulunan kamu paylarının satışı yoluyla, 10 liman, 81 elektrik santrali, 40 
tesis/işletme, 3.483 taşınmaz, 3 gemi ve 36 maden sahası ile araç muayene hizmetle-
rinin özelleştirildiğini; özelleştirme uygulamalarının toplam tutarının 59 milyar 558 
milyon 255 bin ABD doları olduğunu ifade ederek; kendini “milli” olarak tanımlayan 
AKP’nin, ulus ötesi neoliberal politikaları harfiyen uygulayarak özelleştirme şampiyo-
nu olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koymuştur. 

Özelleştirmeler kapsamda, TPAO üzerine oynanan oyunlar son yıllarda hızla art-
mış; 2017 yılında Türkiye Petrolleri A.O.’nın özelleştirilmesi ile ilgili düzenlemeler 
arka arkaya yapılmıştır. İlk olarak, Bakanlar Kurulu Kararı ile hisselerinin tamamı ha-
zineye ait olan TPAO ve BOTAŞ, ETİ Maden ile birlikte Varlık Fonu`na aktarılmıştır. 
Kendisine devredilen kurum ve kuruluşları istediği gibi satma ve devretme yetkisine 
sahip olan bu fon aracılığıyla, bu kuruluşların tüm varlıkları ya doğrudan özelleşti-
rilecek ya da alınacak dış kredi karşılığında öz varlıkları önce rehin ve ipotek edile-
cek, sonra alınan borçlar karşılığında yabancı kredi kuruluşlarına devredilebilecektir. 
TPAO, BOTAŞ ve Eti Maden İşletmeleri`nin de içerisinde bulunduğu bu devir işlemi 
sonucunda, ham petrol ve doğal gaz üretim sahalarımızın, iletim-boru hatlarımız ve 
bor madenlerimizin halkın gözünden kaçırılarak gizlice özelleştirilmesinin zemininin 
hazırlandığı açık olarak görülmektedir.

Yine, Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Türkiye Kömür İşletmeleri’ne ait maden ruh-
satlarının bölünüp parçalanmasını sağlayan yasal düzenleme ile, bu sahaların ayrı ayrı 
ranta açılması hedeflenmektedir.

Son günlerde satışa sunulan 17 şeker fabrikasının özelleştirme çalışmaları da son 
sürat devam etmektedir.

Bu gelişmelere ek olarak, gündemde olan DSİ yasasında değişiklik yapılması yo-
luyla, yeraltı sularının ve sulama birliklerinin özelleştirmesine ilişkin bir adım daha 
atılmış; gelecek kuşaklara miras niteliğinde olan tüm toplumun ortak mülkiyetinde 
olması gereken sularımızın da yerli ve yabancı tekellere devredilmesinin yasal zemini 
yaratılmıştır.

En temel insan hakkı olan suyun ticarileştirilmesi başta olmak üzere, yeraltı ve 
yüzey sularımızın Yönetimi, Hukuki, İdari durumu ve teknik sorunların tartışılacağı 
geniş katılımlı çalışmalar ile konunun ele alınarak çözüm önerilerinin geliştirilmesi 
güncel bir görevimiz durumundadır.

Diğer taraftan, Kanal İstanbul, nükleer ve termik santral projeleri gibi jeoloji mü-
hendisliğini ve toplumu doğrudan ilgilendiren konularda, bu projelerin yaratacağı 
olumsuzlukları irdeleyip, gelişmelerin tüm süreçlerine müdahil olarak kamuoyunun 
bilgilendirilmesi, örgüt birimlerimizin çalışma anlayışı olmaya devam edecektir.
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TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, Cumhuriyet tarihi boyunca yaratılmış kamu-
sal varlık ve kaynaklarımızın özelleştirme yoluyla elden çıkarılmasına karşı durmayı; 
yeraltı kaynaklarımızın kamu yararı esas alınarak, çevresel değerlerimizi de gözetecek 
şekilde işletilmesini savunmayı dün olduğu gibi gelecekte de en temel ilkelerinden 
biri olarak görmeyi sürdürecektir.

Yaşam çevresinin kirletilmesine ve tüketilmesine, yerleşim alanlarını afetlere karşı 
güvenliksiz kılmaya yönelik her türlü girişime karşı sağlıklı ve güvenli çevrede yaşa-
mayı bir insan hakkı olarak görülmesini sağlamayı,

Kentlerimizin, doğal çevremizin birer rant alanı olarak görülmesine, madenleri-
mizin, derelerin, ormanların talanına karşı çıkarak; yaşam alanlarımızın, bütün doğal 
varlık ve kaynaklarımızın korunmasına özen göstermeyi temel ilkeler olarak kabul 
eden TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası ve bağlı örgüt birimleri; Ülkenin, mesleği-
mizin ve meslektaşın geleceğine olan toplumsal sorumluluk bilinciyle; yaşam çevre-
lerinde bilime, tekniğe ve akla aykırı, kamu yararına ters düşen, mesleğimizi de ilgi-
lendiren uygulama ve projelerine ilişkin çalışmalar yürüterek tüm süreçlerde müdahil 
olmayı ve kamuoyunu aydınlatma görevini üstlenmeyi sürdürecektir. 

Öte yandan, yayınlanmış bulunan Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Türkiye 
Bina Deprem Yönetmeliği, mesleğimizin mahkeme kararları ile tescil edilmiş mesleki 
hak, yetki ve sorumluluklarını yok sayan, zemin ve temel etüt araştırma ve jeoteknik 
modelleme hizmetini sadece tek bir meslek disiplininin yetkisinde tanımlayan “mes-
lek kayırıcı” bir düzenleme olarak çıkmıştır. Bu durumu kabul edilemez gören TM-
MOB Jeoloji Mühendisleri Odası, temsilciliklerden başlayarak Şube ve Genel Merkez 
dahil bütün birimleri ile konuyu değerlendirip bir mücadele perspektifi oluşturacak-
tır. Odamız, meslek şovenizmine düşmeden; jeoloji bilim ve uygulamalarını, sağlıklı, 
güvenli bir çevre ve binalarda yaşama hakkının sağlanmasının bir şartı olarak görerek; 
hukuki zeminin kullanılması dahil mesleki yetki ve sorumluluk alanlarını her plat-
formda korumayı sürdürecektir.

Mesleki demokratik bir kitle örgütü olan ve kendini yaşadığı ülkenin sorunların-
dan soyutlamayan TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, mesleki alanı ve toplumsal 
alanı birlikte ele alarak; ülkeye, topluma, mesleğe ve meslektaşlarımıza ilişkin çalış-
maları bütünlüklü olarak hayata geçirmeye; bu anlayış temelinde jeolojinin eşsiz zen-
ginlikteki alanlarında bilimsel, mesleki çalışmaları gerçekleştirmeye devam edecektir.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası’nın 26. Olağan Genel Kurul delegeleri, ülkenin 
içinden geçtiği bu karanlık süreçte; bilimle, emekle, inatla, TMMOB’ ye ve odamıza 
sahip çıkma kararlılığında olacaktır.

14 Nisan 2018
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
26. Olağan Genel Kurulu


