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Her şeyden önce, 23 üncü dönemde Oda Yönetim Organlarında yer alan ve bu dönemde 
kendi istekleriyle ayrılan tüm arkadaşlarımıza dönem boyunca yaptıkları özverili ve 
değerli çalışmaları için tüm meslektaşlarımız adına teşekkür ediyor ve katkılarının devamlı 
olacağı inancını taşıyoruz.   
 
Geride bıraktığımız dönemin ardından yeni döneme başladığımız bu günlerde 
küreselleşmenin getirdiği olumsuzluklar dünyada ve ülkemizde özellikle çalışan kesim 
üzerinde de yoksullaşma olarak kendini göstermektedir. “Türkiye Kamu Çalışanları 
Konfederasyonu (Kamu-Sen) dört kişilik bir ailenin, "yoksulluk sınırı" olarak kabul edilen 
beslenme, barınma, ısınma, ulaşım, giyim gibi giderleri için yapması gereken aylık asgari 
harcama tutarının, şubat ayı fiyatlarıyla 1 milyar 634 milyon 317 bin Lira olduğunu 
bildirdi.” Yani ülkede işi olan şanslı kesimde aslında yoksulluk sınırında yaşıyor. 

 
Yıllardır IMF ve Dünya Bankası’nın reçeteleriyle, yapısal uyum ve istikrar arayışındaki 
ülkemiz ne yazık ki bu ikili sayesinde krizden krize sürüklenmiş ve daha ağır borç 
yükünün altına sokulmuştur. Küresel sermayenin ülkelere uyguladığı bu yöntemi 
savunurken yine ülkelerin siyasi ve bürokrasisinin kötü yönetimi nedeniyle başarıya 
ulaşılamadığını getirmekte ve bir adım daha atarak ülkelerin yönetimlerine müdahale 
etmelerini meşrulaştırmaktadırlar. Kredi verme koşullarının olmazsa olmazları olarak, 
yapısal uyum ve istikrar yasalarının çıkarılması, reform yasalarının, özelleştirmelerin hızla 
yapılması, üst kurulların oluşturulması vb.. dayatılmaktadır. 
 
İşte ülkemizde de iktidarların, 15 günde 15 yasa çıkardık, biz onlardan daha hızlı ve fazla 
çıkardık, babalar gibi satarım, toprağı satın alanların başka yere götürecek hali yok ki 
şeklindeki söylemleri bu gerçeklerin üstünü örtmemektedir.  
 
Ülke gündemine Yerel Seçimlerin girmesiyle askıya alınan bu süreç, bu dönemde de 
olanca hız ve çılgınlıkla devam edecektir. Ve bu günlerde TBMM’de “Maden Yasa Tasarısı”, 
“Kamu Reformu Yasa Tasarısı” gibi ülkemizin geleceğini etkileyen çok önemli kanunlar 
görüşülmeye bırakıldığı yerden devam etmeye başlamıştır. 
 
Tüm çalışanların örgütlü birlikteliğinin dağıtılmasını, emekçilerin sendikasızlaştırmasını 
hedefleyen, ucuz iş gücü ve vergi muafiyetleriyle kendi insanını yabancı sermayeyi çekme 
adına yoksullaştıran bu sürecin durdurulması için, oda-üye ilişkilerinin çok canlı olması ve 
mesleki disiplinlerin birlikte hareketliliğin hayata geçirilmesinin gerektiği bu sıcak 
dönemde; Yönetim Kurulu olarak, Odamızın amaçları içinde yer alan; “doğal kaynakların 
aranması, bulunması, işletilmesi, üretimi ve kalitesinin artırılması ve bu etkinlikler 
nedeniyle oluşacak çevre sorunları konularında her türlü çalışmayı yapmak, görüş 
belirtmek ve önerilerde bulunmak ve kamuoyuna gerçekleri aktarmak” görevini 
yürüteceğimizi ve bu etkinlikler sırasında tüm meslektaşlarımızın da bize omuz vereceği 
inancını taşıdığımızı bildiririz.   

 


