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Kapitalist emperyalist sistem, dünya halklarının kafasını karıştıran, ırkçılığı, milliyetçiliği, din
ve mezhep ayırımcılığını, popülizmi, yabancı düşmanlığını besleyen ideolojik cephe
oluştururken; bir taraftan da emperyalist ülkelerin kendi aralarındaki egemenlik alanlarını
genişletme kavgaları kendi aralarındaki çelişkileri derinleştirmektedir. Kapitalist emperyalist
sistemin önemli temsilcilerinden ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Almanya, Fransa ve diğer
sömürgeci devletleri dünya halklarının ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel sorunlarına
çözüm üreteceklerine dair açıklamalarda bulunmaktan geri durmamaktadırlar. Biz biliyoruz
ki; emperyalistler ve işbirlikçi burjuvazi kendi çıkarları söz konusu olduğunda her türlü hileye
ve yalana başvurmaktadırlar. Son Amerika başkanlık seçimine Rusya’nın müdahale ettiğine
dair tartışmalar ile İngiltere’nin Brexit oylamasıyla Avrupa Birliğinden çekilmesi bunların en
belirgin özelliğidir.
Dünyada ve özellikle yaşadığımız coğrafyada gerilimlerin artarak devam ettiğine tanık olduk
oluyoruz. Bu gerilim hali, bölgemizde; Suriye, Irak, Afganistan, Yemen gibi ülkelerde
çatışmaları, iç savaşları ve operasyonları gündemden hiç düşürmemiştir. Rusya, ABD, AB
ülkeleri, İngiltere, İran ve Türkiye, Suriye ile Irak’ın toprak bütünlüğünün korunması
konusunda hem fikir olmalarına rağmen nedendir bilinmez ki bölgedeki çatışmalar
sürmektedir. Bilinen odur ki emperyalist ve işbirlikçi burjuvazinin çıkarları için artarak süren
çatışmalı ortamda halklar, işsizliğe, yoksulluğa, insan hakkı ihlallerine, göçe ve ölüme
mahkûm edilmektedirler.
Dünyada ve bölgemizde süren bu çatışmalı ortam ülkemiz halkı ile birlikte bizleri de çok
yakından ilgilendirmektedir. Temel hak arama araçlarından grev ve gösteriler milli güvenliği
bozacağı gerekçeleriyle engellenmektedir.
13 Şubat 2016 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Odamız 45. Olağan Genel Kurulu sonuç
bildirgesinde 45. Olağan Genel Kurulumuzun ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü
koşullarda gerçekleştirildiği ifade edilmiştir. Genel Kurul ile oluşan yönetim kurulumuz
mesleğimizin, meslektaşlarımızın, sektörün sorunları ile ülke sorunlarını birlikte ele alarak
çalışmaları bir plan çerçevesinde sürdürmeye başladığı sırada 15 Temmuz darbe girişimiyle
karşılaştık. Darbenin sorumlularının bertaraf edilebilmesi gerekçesiyle olağanüstü hâl (OHAL)
ilan edilmiştir. OHAL; darbe kalkışmasına başvuran FETÖ terör örgütüne karşı uygulamaya
sokulduğu iddia edilse de; ülkemizdeki akademisyen, gazeteci, işçi, sendikacı, meslek odası
yöneticisi, kamu emekçisi, seçilmiş vekil ve belediyeleri de içerisine alarak aydın demokrat
kişi ve kurumları baskı altına almaya çalışmıştır. FETÖ terör örgütü ile uzaktan yakından ilgisi
bulunmayan birçok kişi işinden edilmiş, cezaevine gönderilmiştir. Tarihte yaşanan darbelerde
de olduğu gibi bu darbede de, darbenin gerçek mağduru barışı, özgürlükleri ve demokrasiyi
savunanlar olmuştur. 15 Temmuz öncesi demokratik kırıntıların bir nebze olduğu ülkemizde
15 Temmuz sonrası uygulamaya konulan OHAL ile bu kırıntılarda ortadan kaldırılmaya
çalışılmaktadır. OHAL ve “hukuku” KHK halen devam etmektedir!
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Odamız, Birliğimiz TMMOB örgütlülüğü ile birlikte bu sürece ilişkin mücadele hattını
“darbeye de diktaya da teslim olmayacağız demokrasiyi bütün antidemokratik güçlere karşı
savunmaya devam edeceğiz” şiarı ile örgütlemeye çalışmıştır. Bu talebin halen güncelliğini
koruduğu da aşikârdır.
Ülkemiz demokratik kamuoyu tarafından rejim değişikliği olarak kabul edilen 16 Nisan 2017
Anayasa değişikliği referandumunda Birliğimiz TMMOB’nin 11 Şubat 2017 tarihinde
gerçekleştirdiği Danışma Kurulunda aldığı kararla, üyelerimiz ile birlikte ülkemizde tek adam
rejimine hayır kampanyası içerisinde çalışmalarda bulunulmuştur.
İttifak, mutabakat ve benzeri isimlerle adlandırılan seçim yasası taslağı barajların
düşürülmesinden, sandık güvenliğine kadar konularda son derece sıkıntı oluşturmaktadır.
Ayrıca AKP yetkililerinin ifade ettikleri koalisyonlar istikrarsızlıktır iddiası yapılan AKP, MHP ve
BBP ittifakı ile boşa düşmektedir. Demokrasi deyince sandık ve seçim işaret buyurulan
ülkemizde; AKP tarafından seçimin kazanılması uğruna, seçimine pranga vurulması da bilinen
bir “demokrasi” oyunu olduğu tarafımızca bilinmektedir.
Kürt meselesinde, diyalog ön planda tutularak; hiç kimsenin ölmediği, barış içinde bir yaşam
sağlanmalıdır. Çözümün barış ve demokraside olduğu akıllardan çıkarılmamalıdır.
Ülkemizde kadın, toplumsal yaşamda ve iş yaşamında; negatif ayrımcılığa, adaletsiz ve
cinsiyetçi iş bölümüne, istihdam ve fırsat eşitsizliğine, yok sayılmaya, fiziksel ve ruhsal her
türlü şiddete, mobinge, tacize, tecavüze uğramakta, hemen her gün kadınların kocaları,
abileri, babaları adı altında bir erkek tarafından öldürüldüğüne tanık olmaktayız.
Kadınların kurtuluşunun, kendi sorunları üzerinden yine kendileri tarafından verilen
mücadelenin, ülkenin demokratikleşmesi için verilen mücadele ile birleştirilmesiyle
sağlanacağına olan inancımız tamdır.
Çocuklara yapılan cinsel istismar, tecavüz ve her türlü sapkınlık her geçen gün artarak devam
etmektedir. Laik ve çağdaş eğitim sisteminden uzaklaşılması her türlü sapkınlığın önünü
açmaktadır. Çocuklara yapılan cinsel istismar, tecavüz ve her türlü sapkınlığı kınıyoruz.
Çocukların cinsel istismara uğramasının önüne geçilmeli, mağduriyetlerin bir an önce
giderilmelidir.
Ülkemizin mineral kaynaklarının değerlendirilmesi bakımından oluşturduğumuz, Ulusal
Madencilik Politikası İçin Temel İlkelerde “Madencilik sektörünün tüm alt sektörlerinde
üretim arttırılmalıdır. Ancak, söz konusu üretimin hedefi dış satım değil, ülke sanayi
sektörleri olmalıdır. Madencilik sektörünün ülke kalkınmasındaki kritik önemi, fazla
miktarlarda üretilip yurt dışına satılarak döviz elde edilmesinde değil, ancak, yerli sanayiye
düşük maliyette ve kaliteli girdi sağlamasındadır. Bu çerçevede, madencilik sektörünün
planlanmasında ülke sanayi sektörleri ile entegrasyon ön planda tutulmalıdır. Madencilik
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sektöründe aramadan uç ürüne kadar her aşamada ileri teknoloji kullanımı amaçlanmalıdır.
Üretim ve kaynak performansının iyileştirilmesine ve yeni ürünlerin elde edilmesine yönelik
olarak yeni gelişen teknolojilerin kullanımı, bu sektörün ülke kalkınmasına katkısı bakımından
kritik önemdedir. Bu nedenle sektörde yüksek teknoloji kullanımı ve üretilmesine yönelik
araştırma-geliştirme çalışmalarına öncelik verilmelidir. İleri üretim teknolojilerinin
geliştirilmesi ve kullanımı, daha temiz ve daha etkin madencilik süreç ve ürünlerinin temini
bakımından önkoşuldur.” biçiminde belirlediğimiz çerçeve; bu gün her hali ile kendi kasalarını
dolduran, kamu adına yatırım yerine, yap işlet projelerindeki hazine garantisi kapsamında
kamudan kaynak ayrılan, finans bakımından da uluslararası emperyalizmle birleşmiş, ortaklık
içerisinde bulunan şirketlerin kendilerini ne kadar yerli ve milli gördüğü bilinmez ama iktidar
sahiplerinin onlara siz yerli ve millisiniz demesi iktidarın sermaye güçleri yanında olduğunun
apaçık göstergesidir. Bu “yerli ve millilik politikası” küreselleşen dünyada, üretilen değerlerin
tekellerin kasasına aktarılmasıdır.
Bir başka özelleştirme, kaynak aktarma biçimi olarak Cumhuriyetimizin birikimi olan
kurumlar Türkiye Varlık Fonu`na devredilmiştir. Türkiye Varlık Fonu Yasası, incelendiğinde bu
şirketlerde ki kamu paylarının rahatlıkla satılabileceği, bu kurumların gelir ve giderlerinin her
türlü denetimden uzak ve istenilen her kesim ve zümreye aktarılabileceği, bu kurum ve
kuruluşların istenildiği şekilde rehin ve ipotek verilebileceği anlaşılmaktadır. Eti Maden
İşletmeleri’nin de içerisinde bulunduğu bu devir işlemi Bor Madenlerinin halkın gözünden
kaçırılarak gizlice özelleştirilmesinin önünü açılmaktadır. Ayrıca Türkiye Taşkömürü Kurumu
ve Türkiye Kömür İşletmelerinin uhdelerinde bulunan maden ruhsatlarının bölünüp
parçalanmasını sağlayan yasal düzenlemelerin gerekçesi yerli ve milli madencilik politikaları
kapsamında bu sahaları yandaşa şirketlere verilmesidir.
Bu çalışma dönemimiz de mesleğimizi, meslek alanımızı ilgilendiren Yetkilendirilmiş Tüzel
Kişilik Yönetmeliği, Ulusal Maden Kaynak Ve Rezerv Raporlama Komisyonu Hakkında
Yönetmelik ve Maden Yönetmeliği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından
yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.
“Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik” düzenlemesinin maden mühendislerinin çalışma hakkını
ortadan kaldırdığı gerekçesiyle muhalefet partisi aracılığıyla anayasa mahkemesine açtığımız
davada anayasa mahkemesi talebimizi kabul etse de, “Dolayısıyla dava konusu kural,
madencilik faaliyeti ile ilgili mühendislerin çalışma hakkına yönelik bir sınırlama getirse de
mühendislerin, gerçek kişi olarak çalışabilme imkânını tamamen ortadan kaldırmamaktadır.
Devletin, madenler üzerindeki tasarruf ve denetim yetkisi kapsamında kamu yararını da
gözeterek tedbirler alması karşısında çalışma hakkına yönelik mevcut sınırlamanın
demokratik toplumda gerekli ve ölçülü olmadığı söylenemez.” gerekçeleriyle davayı ret
etmiştir.
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Maden Yönetmeliği’nin bazı maddelerinin iptali için “Daimi Nezaretçinin Görevinin Sona
Ermesine Dair Hükümler”, “Daimi Nezaretçi ve Teknik Elemanlığa Dair Hükümler”, “Oda
Yetkileri ve Madencilik Sektörüne Dair Hükümler” başlıkları altında açtığımız davalar ise
halen devam etmektedir.
Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu Hakkında Yönetmelik’in bazı
maddeleri ve Komisyona üye seçimine dair ilana Odamız tarafından dava açılmıştır. Açtığımız
dava sonrası ilgili ilan Bakanlık tarafından iptal edilmiş ve açılan davada belirtmiş olduğumuz
gerekçeler göz önünde bulundurularak; Komisyona üye olabilmek için “Uluslararası Maden
Rezerv Raporlama Standartları Komitesi standart tanımlarına uyumlu, Maden Kaynak ve
Maden Rezerv Raporu hazırlama aşamasında görev almış, maden aramacılığı alanında teknik
bilgi ve birikimleri üst seviyede olan kişiler” den olma kriteri getirilmiştir. Aynı zamanda
Yönetmeliğin birçok maddesi; açılan davada belirtilmiş olduğumuz gerekçeler göz önünde
bulundurularak Bakanlık tarafından değiştirilmiş olup, ilgili dava devam etmektedir.
Soma ve benzeri faciaların tekrar yaşanmaması için maden mevzuatında yapılan bu
düzenlemeler Siirt Şirvan’da ve Şırnak’ta yaşanan maden faciaları ile işçi sağlığı ve güvenliğin
de işçiler bakımından bir iyileşme olmadığını gözler önüne sermektedir. Çalışma ortamının
düzeltilmesi ile çalışanların sağlık ve güvenliğinin güvence altına alınacağı iddialarında da
somut bir gelişme olmamıştır. Şırnak’ta yaşanan facia sonrası ocağın kaçak olduğu
açıklamaları denetim ve gözetimi yapılmadığını apaçık ortaya koymaktadır.
Meslek alanlarımızın yanı sıra dönem içerisinde TMMOB ve bağlı odalar örgütlülüğü de
saldırılardan nasibini almıştır. TMMOB örgütlülüğü meslek alanlarından hareketle siyasi
iktidarın tüm yeraltı ve yerüstü zenginliklerimizin, kültürel varlıklarımızın, insan
kaynaklarımızın rant ve çıkar çevreleri için değil ülke ve halk yararına değerlendirilmesini
talep ettiği için, toplumsal alanda hukukun çiğnenmesine, özgürlüklerin kısıtlanmasına,
laikliğin ortadan kaldırılmasına, eğitimin muhafazakârlaştırılmasına karşı gösterdiği mücadele
için, hazırladığımız bilimsel raporlarla, kamuoyuna yönelik yaptığımız açıklamalarla yağma,
talan ve rant uygulamalarına karşı çıktığımız için siyasi iktidar tarafından baskı, sindirme,
yıldırma ve kapatma tehditleriyle karşı karşıyadır. TMMOB Kimya Mühendisleri Odamızın
Yönetim kurulunun görevden alınması için dava açılması ve Birliğimizin adının başındaki Türk
veya Türkiye tanımlamasının kaldırılmaya çalışılması baskılara ilişkin en belirgin kanıtlardır.
Üyelerimizin çalışma alanlarının sınırlanmasına yönelik yasal düzenlemelere, çalışma
yaşamlarında karşılaştıkları düşük ücret, uzun çalışma süreleri, daimi nezaret sözleşmeleri
gibi haksızlıklara karşı mücadelemizi sürdürdük. KHK ile haksız yere çalışma hakkı gasp edilen
meslektaşlarımızla dayanışma içinde bulunduk. İşsiz ve genç üyelerimizle buluşma olanağını
gerektiği gibi yerine getiremedik. Eksiklerine rağmen gelecekteki meslektaşlarımız olan Genç
Madencilerle çalışmalarımızı sürdürdük. Yaptığımız kongre, sempozyum ve çalıştaylarla
meslek alanlarımız ile ilgili her türlü konuda görüş oluşturma, oluşan görüşleri geliştirme ve
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bunları kamuoyu ile paylaşma çalışmalarımızı oda örgütlülüğü içerisinde gerçekleştirmeye
çalıştık. Örgüt bütünlüğümüzü geliştirmek için il ve işyerlerinde üyelerimizle birlikte ve
temsilcilerle genel temsilciler toplantısını gerçekleştirdik. TMMOB ve bağlı odalar,
demokratik kitle örgütleri ve sendikalarla dayanışma içerisinde antidemokratik uygulamalara
karşı mücadele içerisinde bulunduk.
Gerçekleştireceğimiz 46. Olağan Genel Kurulun, değerlendirmeleri ve alacağı kararlar
önümüzdeki döneme ait mücadele hattını belirleyecektir. Genel kurulumuzun Demokrasinin,
barışın, eşitliğin, laikliğin, insan haklarını, özgürlüklerin, hakların kardeşliğinin egemen olduğu
“Tam Bağımsız Demokratik Türkiye” mücadelesine sunacağı katkılar için hepinizi şimdiden
saygıyla selamlıyoruz.
YAŞASIN MÜCADELEMİZ!
YAŞASIN TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI ÖRGÜTLÜLÜĞÜ!
YAŞASIN TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜ!
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
45. Dönem Yönetim Kurulu
3-4 Mart 2018, Ankara
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