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TPAO, BOTAŞ, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Temsan, Sümer Halı, T. Şeker 
Fabrikaları Aş.’deki binlerce kamu personelinin iş güvencelerini kaldırıp, işten 

atılmalarının yolunu açacak olan kanun TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşüldü

TBMM gündeminde olan İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı`na eklenen “399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel 
Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 1 inci ve geçici 9 uncu maddelerine tabi teşeb-
büs ve bağlı ortaklıklarda toplu iş sözleşmesi kapsamı dışında çalışan personel ile bu teşebbüs ve bağlı ortaklıklar arasında, 
iş ilişkisi nedeniyle sözleşmeden veya kanundan doğan her türlü hukuk uyuşmazlıklarına ilişkin dava ve işler iş mahke-
melerinde görülür.” şeklindeki 37`nci madde TBMM Adalet Komisyonu`nda    20 Haziran 2017 tarihinde görüşülerek oy 
çokluğu ile kabul edilmiştir.

Bu düzenleme ile, TPAO, BOTAŞ, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, TEMSAN ile T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı portföyündeki bazı kuruluşlarda çalışan binlerce kapsam dışı personelin kamu görevlisi olma statüsü değiştiri-
lerek, idare ile ortaya çıkacak ihtilafların idari yargı yerine iş mahkemelerinde görülmesi öngörülmüştür.

Anayasa`ya ve yargı kararlarına açık aykırılık oluşturması başta olmak üzere;

Binlerce kapsam dışı kamu görevlisinin hukuki statüsünü değiştirip özlük haklarının ve iş güvencelerinin yok edilmesine 
yol açacak,

Kurumsal hafızaya sahip, tecrübeli çalışanların res`en emeklilikleri de dahil, iş akitlerinin iptali fes`i veya yenilenmesini 
suretiyle işlerine son verilmesinin önünü açılmıştır.

19 Haziran Pazartesi başlayıp ertesi günün ilk saatlerine kadar süren Adalet Komisyonu`nun toplantılarına Oda Başkanı-
mız Hüseyin ALAN katılarak tasarının yaratacağı olumsuzlukları dile getirmiş; tasarı maddesinin geri çekilmesine ilişkin 
hazırladığımız önergenin komisyon üyesi milletvekilleri eliyle gündeme getirilmesi sağlanmıştır.

Bu yasal düzenlemenin Anayasa Mahkemesi ve diğer yargı kararlarına aykırı olduğu belirtilmesine rağmen, komisyonun 
iktidar milletvekili üyelerinin oyları ile madde kabul edilmiştir.

Odamızın bu konudaki çalışmalarına destek veren ve önergemizi komisyona sunan başta Ankara Milletvekili Necati Yıl-
maz ve Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan  olmak üzere Adalet Komisyonu üyesi milletvekillerine teşekkür ediyor, 
Kanun tasarısının görüşüleceği TBMM Genel Kurulu`nda da maddenin kabul edilip yasalaşmaması için girişimlerimizi 
sürdüreceğimizi; yasalaşması halinde de Anayasa Mahkemesi`ne başvuru sürecini işleteceğimizi ifade ediyoruz.

Kamuoyuna ve meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu

Odamızın tasarının geri çekilmesine ilişkin önerge ve gerekçesine ulaşmak için lütfen tıklayınız. 

Kanun tasarısının görüşüleceği TBMM Genel Kurulu`nda da 
maddenin kabul edilip yasalaşmaması için girişimlerimizi 
sürdüreceğimizi; yasalaşması halinde de Anayasa Mahkemesi`ne 
götürülmesi konusunda gerekli çabayı göstereceğimizi ifade ediyoruz. 

KAMU ÇALIŞANLARININ İŞ GÜVENCESİ 
ELLERİNDEN ALINAMAZ

http://www.jmo.org.tr/resimler/ekler/a69052da4652f2e_ek.pdf
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IV. ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI
26. Çalışma Döneminin 

dördüncü Şube Başkanları 
toplantısı 1 Temmuz 

2017 Cumartesi günü 
Genel Merkezimizde 

gerçekleştirildi.

Şube Başkanları ile Genel Merkez 
Yönetim, Denetim ve Onur Kurulu 

üyelerimizin bir araya geldiği toplantı-
nın ilk bölümünde, TMMOB Yasası`n-
da yapılması düşünülen değişiklikler 
ile bu değişikliklere karşı TMMOB ve 
bağlı meslek örgütleri tarafından sür-
dürülen çalışmalar değerlendirildi. Ay-
rıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tara-
fından sürdürülen "denetim" konuları 
ele alındı. 

Toplantının ikinci bölümünde ise Oda-
mızın idari, mali ve örgütsel işleyişi ele 
alınarak yaşanan sorunlar tartışılarak, 
bu kapsamda 26. Dönem başında baş-
latılan örgütsel ve mali işleyişin yeni-

den düzenlenmesi çalışmalarının hız-
landırılması ve yeniden yapılandırma 
çalışmalarına devam edilmesine ilişkin 
kararlar alındı. 

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 
ESKİŞEHİR ŞUBEYİ ZİYARET ETTİ

17 Haziran 2017 tarihinde Jeoloji Mühendisleri Odası Başka-
nı Hüseyin Alan ve Yazman Faruk İlgün Jeoloji Mühendis-

leri Odası Eskişehir Şubesine bir ziyaret gerçekleştirdiler. Yö-
netim Kurulu üyelerini Eskişehir Şube Başkanı Prof. Dr. Can 
Ayday Yazman Merve Edizkan, Sayman Turgay Eser ve Sosyal 
İşler Üyesi Levent Sert karşıladı. 

Başkan Hüseyin Alan ziyaret sırasında 26. Dönemde 
JMO`da yapılan işleri özetledi.

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mezuniyet Tö-
reni 30 Haziran 2017 tarihinde düzenlendi. Tören; Mü-

hendislik Fakültesi Dekanı Aziz Tekin, Rektör Yardımcısı ve 
fakülteyi birincilikle tamamlayan öğrencilerin açılış konuşma-
larıyla başladı. Ardından 2016-2017 eğitim-öğretim dönemin-
de Mühendislik Fakültesine bağlı bölümlerden mezun olan 
öğrencilere diplomaları verildi. Törene Odamız adına Oda Yö-
netim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan katıldı. Alan törende 
yaptığı konuşmada öğrencileri tebrik ederek, bölümde dere-
ceye giren öğrencilere de hediyelerini verdi. Alan öğrencileri 
kutlayarak meslek yaşamlarında başarılar diledi. Haberin devamını okumak için lütfen tıklayınız

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 
MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDIK

http://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=9879&tipi=17&sube=0#.WV5EVISLT4Y
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HAKEMLİ DERGİLERİMİZDE YAYIMLANAN 
MAKALELER DOI NUMARASI ALABİLECEK

Odamızın periyodik hakemli yayın-
ları olan "Türkiye Jeoloji Bülteni" 

ve "Jeoloji Mühendisliği Dergisi"nde 
yayımlanacak makaleler için ULAK-
BİM-Dergipark aracılığı ile Cross-
ref ‘ten Digital Object Identifier (DOI) 
numarası alımına başlanmıştır.

Yapılan düzenleme ile 2014 yılından 
bu yana dergilerimizde yayımlanan 
tüm makaleleri de kapsayacak olan 
DOI numarası alımı ile dergilerimizin 
internet üzerinden yaptıkları açık kay-
nak yayınlarına erişim ve atıf imkanı 
artacaktır.

Odamızın hakemli dergileri gerek 
ulusal, gerekse uluslararası çok sayıda 
dizin tarafından taranmakta olup, bu 
dergilerimizin WoS`ta yer alması için 

gerekli çalışmalar devam etmektedir. 
Meslektaşlarımız başta olmak üzere 
tüm yerbilimcileri yayınlarımızı zen-
ginleştirmeye davet ediyoruz.

"Türkiye Jeoloji Bülteni" 
ve "Jeoloji Mühendisliği 

Dergisi"nde yayımlanacak 
makaleler için   Crossref ‘ten 

Digital Object Identifier 
(DOI) numarası alımına 

başlanmıştır.

Odamız tarafından  yayınlanan "Türkiye 
Jeoloji Bülteni" ile "Jeoloji Mühendisliği 

Dergisi" bilimsel hakemli dergilerden olup, 
uluslararası birçok dizinde olduğu gibi TÜ-
BİTAK ULAKBİM TR-Dizininde de indeks-
lenmektedir. TÜBİTAK ULAKBİM ve YÖK 
arasındaki işbirliği ile yürütülen çalışmalar 
kapsamında araştırmacı, bilim insanı ve akademisyenlerin bilim-
sel çalışmalarındaki isim/kurum benzerliklerinden kaynaklanan 
bazı sorunların önüne geçilebilmesi amacıyla araştırmacı kimlik 
numaraları (ORCID)* bilgisinin kullanılması kararı verilmiştir.

ULAKBİM tarafından Odamıza verilen bilgiye göre; TR Dizin 
dergi değerlendirme kriterlerinin 2018 yılında güncelleneceği ve 
dergilerde ORCID bilgisine yer verilmesi kriterinin getirileceği 

belirtilmektedir. Bu bağlamda, makale 
yazarlarının uluslararası geçerliliği de bu-
lunan "ORCID" bilgisine makalelerinde 
yer vermesi dergilerimizin indekslenmesi 
açısından önem taşımaktadır.

"Türkiye Jeoloji Bülteni" veya "Jeoloji Mü-
hendisliği Dergisi`nin sonraki sayılarında 

yayımlanacak makalelerde kullanılmak üzere yazarlarımızın aşa-
ğıda verilen bağlantı adresinden ücretsiz kayıt yaparak "ORCID 
ID" bilgilerini alması ve makaleleri ile birlikte tarafımıza gönder-
mesi gerekmektedir. 

ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE!

http://orcid.org  
adresinden ORCID için ÜCRETSIZ kayıt oluşturabilirsiniz

http://orcid.org
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5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE 
GÜNÜ’NDE KONFERANS VERİLDİ
Odamız tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü do-

layısıyla; 5 Haziran 2017 Pazartesi günü 14.00‘te Prof. 
Dr. Ali Yılmaz tarafından “Dünya ve Ülkemizde 5 Haziran 
Dünya Çevre Günü`nün Anlamı, Önemi ve Geleceği” baş-

lıklı bir konferans düzenlendi.

Genel Merkez Konferans Salonu‘nda gerçekleştirilen konfe-
rans, Prof. Dr. Ali Yılmaz`ın sunumunun ardından soru-ce-
vap ve katkılarla tamamlandı.

Odamız tarafından her yıl jeoloji bilimi ve mühendisli-
ğinin gelişmesine ulusal ve uluslararası düzeyde önemli 
katkısı olmuş bilim insanlarının, uygulamacı ve araştır-
macı meslektaşların çalışma ve hizmetlerini değerlen-
dirmek amacıyla verilen "TMMOB Jeoloji Mühendisleri 
Odası Jeoloji Bilim ve Araştırma/Makale Ödülleri" baş-
vuruları 31 Aralık 2017 saat 17.00 kadar devam edecek 
olup, aday olmak isteyen/ gösterilen kişilerin "TMMOB 
Jeoloji Mühendisleri Odası Jeoloji Bilim, Araştırma/Ma-
kale ve Hizmet Ödül Yönetmeliğini incelemeleri ve ekin-
de yer alan formaları belirtilen kıstaslar çerçevesinde dol-
durarak odamıza ulaştırmaları gerekmektedir.

 Odamız tarafından her yıl genç meslektaş adaylarımızı 
teşvik etmek ve jeoloji eğitiminin gelişimine katkıda bu-
lunmak amacıyla düzenlenen “2018 yılı Staj Raporu Ya-
rışması” için başvurular başladı.

Bölüm Başkanlıklarının gözetiminde başlayan stajlar 
sonucu hazırlanan ve Jeoloji Bölüm Başkanlıkları aracı-
lığıyla Odamıza iletilen raporlar Odamız tarafından oluş-
turulan “Seçici Kurul” tarafından değerlendirilecektir. 

Dereceye giren öğrencilerimize ödülleri ülkemizin en 
uzun soluklu bilimsel etkinliklerinin başında gelen “71. 
Türkiye Jeoloji Kurultayı‘nın” açılış töreninde takdim edi-
lecektir.

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız

ALTIN ÇEKİÇ BİLİM VE 
ARAŞTIRMA/MAKALE ÖDÜLLERİ 

BAŞVURULARI BAŞLADI

STAJ RAPORU YARIŞMASI 
BAŞVURULARI BAŞLADI

http://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=9843&tipi=2&sube=0#.WV5Em4SLT4Y
http://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=9846&tipi=2&sube=0#.WV5EsoSLT4Y
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MANİSA DEPREMLERİ RİSKLER VE 
ÖNLEMLER KONFERANSI DÜZENLENDİ

YARIN ÇOK GEÇ OLABİLİR? 
UZMANLAR UYARIYOR !!!

İzmir Şubemiz tarafından 22 Haziran 2017 perşembe günü 
Manisa`da "Manisa Depremleri Riskler ve Önlemler Konfe-
ransı" düzenlendi.

Odamız, AFAD ve Manisa Büyük-
şehir Belediyesi işbirliği ile ‘Ma-

nisa Depremleri, Riskler ve Önlemler` 
konulu konferans, Manisa Büyükşehir 
Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salo-
nu`nda düzenlendi. 

Konferansa, Manisa Vali Yardımcıları, 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri 
Aytaç Yalçınkaya, Yunusemre ve Şeh-
zadeler ilçeleri kaymakamları, Oda 
ve dernek başkanları, Büyükşehir Be-
lediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi 
Başkanı Ergün Aksoy,  yetkililer ve çok 
sayıda vatandaş katıldı. Odamız Genel 
Başkanı Hüseyin Alan bir konuşma 
gerçekleştirdi. Alan, konuşmasında, 
Manisa ilinin son günlerde deprem 
konusu üzerinden ülke gündemine 
geldiğini belirtti.  Alan, depremlere 
karşı halen büyük önlemler alınmadı-
ğını ve bu konunun depremi yaşama-
dan çözüme kavuşturulması gerektiği-
ne dikkat çekti.  

Hüseyin Alan`ın konuşmasının ardın-
dan, konferans konuşmacıları söz aldı. 
Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mü-

hendisliği Bölümü Deprem Araştır-
ma ve Uygulama Merkezi`nden Prof. 
Dr. Hasan Sözbilir, Gazi Üniversitesi 
Deprem Mühendisliği Uygulama ve 
Araştırma Merkezi`nden Dr. Bülent 
Özmen, Odamız BTK üyesi Dr. Mu-
rat Nurlu ve Jeoloji Yüksek Mühendi-
si Prof. Dr. Turgut Öztaş, konferansta, 

deprem gerçeğini tüm yönleriyle ele al-
dılar. Konferansta, deprem konusunda 
tüm yönetimlerin gerekli önlemleri al-
ması, şehirleşme adına daha planlı ha-
reket edilmesi ve deprem konusunun 
iyi irdelenerek, can ve mal kaybı olma-
dan gerekli tüm çalışmaların hızlı bir 
şekilde yapılması gerektiği vurgulandı.

Odamız Bilimsel ve Teknik Kurul 
Üyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi 

Deprem Araştırma Ve Uygulama Mer-
kezi Diri Fay Araştırma Grubu Başkanı 
Prof. Dr. Hasan SÖZBİLİR ve çalışma 
arkadaşları tarafından 13.06.2017 tari-
hinde Midilli Adası açıklarında mey-
dana ve  İzmir başta olmak üzere Ege 

kıyı kentlerimizde hissedilen ve bölge-
de yaşayan halkımızı paniğe sevk eden 
depremlere ilişkin  "12 HAZİRAN 
2017 MİDİLLİ DEPREMİ (KARA-
BURUN AÇIKLARI) ve BÖLGENİN 
DEPREMSELLİĞİ"  raporu hazırlana-
rak kamuoyu ile paylaşılmıştır.
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız

http://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=9845&tipi=3&sube=0#.WV5E0oSLT4Y
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TATİL OLANAKLARINDA ÜYELERİMİZE 
BÜYÜK İNDİRİM FIRSATI
Odamız ile "Tatil Gibisi Yok Turizm 
Şirketi" arasındaki sözleşme yenilen-
di. 2017 yılı içinde odamız üyeleri ile 
birinci derece yakınlarına yönelik ola-
rak içi otellerde %12‘ye, yurt dışı tüm 
turlarda ise %4‘e varan indirimlerden 
yaralanabilme fırsatı sağlandı.

Ayrıntılı bilgi için odamız web sayfa-
sından (www.jmo.org.tr) bilgi alabile-
ceğiniz gibi, www.tatilgibisiyok.com 
adresinden anlaşmalı kurumlar alanı-
nı ziyaret ederek de bilgi alabilirsiniz. 
Ya da Tatil Gibisi Yok Turizm şirketine 
(Atatürk Bulvarı 117/9 Kızılay/Ankara 
Tel: 0312) 222 48 24) doğrudan telefon 
ederek veya uğrayarak ayrıntılı bilgi 
alabilirsiniz.

AHŞAP BOYAMA KURSU TAMAMLANDI
Üyelerimizin kişisel gelişime katkıda 
bulunmak ve arzu ettikleri konular-
da sosyal gelişimlerine destek vermek 
amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Baş-
kent Halk Eğitim Merkezi ile odamız 
arasında yapılan işbirliği sonucu Ara-
lık 2016`da başlayan Ahşap Boyama 
Kursumuz 30 Mayıs 2017`de katılımcı-
lara, MEB onaylı sertifikaları verilerek 
tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan pro-
tokol kapsamında Başkent Halk Eğitim 
Merkezi Dekoratif El Sanatları Öğret-
meni ve aynı zamanda meslektaşımız 
olan Banu Aylin Yaylacı gözetiminde 
gerçekleştirilen eğitim beş ay sürdü. 
Kursiyerlerin ürünleri 70. Türkiye Jeo-
loji Kurultayı kapsamında sergilenerek 
büyük ilgi gördü
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TMMOB BASIN AÇIKLAMALARI
İŞ MAHKEMELERİ KANUN TASARISI İLE 

BİNLERCE KAMU PERSONELİNİN İŞ GÜVENCESİ 
KALDIRILIYOR KOLAYCA İŞTEN ATILMALARININ 

YOLU AÇILIYOR

GERİCİLİĞE KARŞI EŞİTLİK, ÖZGÜRLÜK, LAİKLİK, 
DEMOKRASİ VE ADALET KAZANACAK

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ, 
adaletin işlemez hale getirildiği bu süreçte Sayın Kemal 
Kılıçdaroğlu`nun başlattığı Adalet Yürüyüşü`nü selamlar-
ken; TMMOB‘nin yürüyüşü bir parti eylemi olarak görme-
diğini belirterek konuya ilişkin 22 Haziran 2017 tarihinde 
bir basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasını okumak için lütfen tıklayınız Basın açıklamasını okumak için lütfen tıklayınız

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TBMM 
gündeminde olan İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı’na ek-
lenen bir madde binlerce mühendisin iş güvencelerinin 
ortadan kaldırılmasına ilişkin 19 Haziran 2017 tarihinde 
bir basın açıklaması yaptı.

TMMOB YÖNETİM KURULU-ODA 
BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB-ODA SEKRETER/YAZMAN 
ÜYELER TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Başkanları Toplantısı, 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başvurusu sonucu 
Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu`nun görev-
den alınması istemi ile açılan dava gündemleriyle 5 Ha-
ziran 2017 tarihinde Mimarlar Odası toplantı salonunda 
gerçekleştirildi.

TMMOB ve Oda Sekreter/Yazman üyeleri "Kimya Mühen-
disleri Odası Yönetim Kurulu`nun görevden alınması iste-
mi ile açılan dava" gündemiyle 7 Haziran 2017 tarihinde 
TMMOB‘de bir araya geldi.

Toplantıya; TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, Genel 
Sekreter Yardımcısı Gülsüm Sönmez, Teknik Görevliler 
Özgür C. Göktaş Küçük, Bülent Akça, Sezgin Çalışkan, 
Eren Şahiner, Odalardan; İ. Burak İmrek (BMO), Tülay 
Koç (ÇMO), Emre Metin (EMO), Yaşar Üzümcü (GIDA-
MO), Timur Bilinç Batur (HKMO), Tuğçe Deniz (İÇMO), 
Hüseyin Kaya (İMO), Faruk İlgün (JMO), Funda Altun 
(KMO), Halil Kavak (KMO), Necmi Ergin (MADENMO), 
Yunus Yener (MMO), A. İrfan Türkkolu (METMALZ-
MO), Sinan Tütüncü (MO), H. Özge İdali (PEYZAJMO), 
Hüseyin G. Çankaya (ŞPO), Murat Aslan (ZMO) katıldı.

http://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=9875&tipi=17&sube=0#.WV5FCISLT4Y
http://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=9851&tipi=2&sube=0#.WV5FJISLT4Y
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TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASINA 
ÜYELİK VE ÜYE AİDAT ÖDENTİSİ 

HAKKINDA ZORUNLU BİR AÇIKLAMA
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası; Anayasanın 135. 
maddesine göre kurulmuş, 6235 sayılı yasa ile amaç, görev 
ve sorumlulukları tanımlanmış, kamu kurumu niteliğinde, 
tüzel kişiliğe haiz bir meslek kuruluşudur.

6235 sayılı kanunun 33. Maddesin de " Türkiye`de mühen-
dislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin 
icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mes-
leki tedrisat yapabilmeleri için ihtisasına uygun bir odaya 
kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiye-
tindedirler." Hükmü getirilmiş, 66. Sayılı KHK 10 maddesi 
ile "(Ek: 19/4/1983 - KHK - 66/1O md.) Kamu Kurumu ve 
Kuruluşları ile İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi 
Kuruluşlarında asli ve sürekli olarak çalışan mühendislik ve 
mimarlık meslekleri mensuplarının meslek ve ihtisaslarıy-
la ilgili odaya girmeleri isteklerine bağlıdır. Ancak bunlar 
görevlerinin gereği olan işleri yaparken, mesleki bakımdan, 
Odaya kayıtlı meslektaşlarının yetkileriyle haklarına sahip 
ve onların ödevleriyle yükümlüdürler. Bu konuda Türk Si-
lahlı Kuvvetleri mensupları ile ilgili hükümler saklıdır." dü-
zenlemesi yapılmıştır.

Söz konusu maddeden de anlaşılacağı üzere; Jeoloji Mü-
hendisliği hizmeti üreten gerçek ve tüzel kişiler ile mes-
leki tedrisatla uğraşan jeoloji mühendislerinin odaya üye 
olma zorunluluğu bulunmakta olup, kamuda çalışan jeo-
loji mühendislerinin üyelikleri ise isteklerine bırakılmıştır. 
Odamız kurulduğu günden bu güne, meslektaşlar arasında 
dayanışmayı sağlamak, mesleki hak ve yetkilerin doğru ta-
nımlanması ve mesleki uygulama alanlarının genişletilmesi 
konusunda yoğun çaba harcamaktadır. Geçmişte meslek-
taşlarımız çoğunluğu sadece kamuda çalışma olanağına 
sahip iken, Odamızın da yoğun çabaları ile serbest jeoloji 
mühendisliğinin görev, yetki ve sorumluluk alanları ayrıntı-
lı tanımlanıp geliştirilerek mevzuatlarda yer almasının sağ-
lanması sonucunda bugün çok sayıda meslektaşımız serbest 
alanda jeoloji mühendisliği hizmetini yapar hale gelmiştir. 

Odaya üye olan meslektaşlarımız yasa gereği kamu alaca-
ğı niteliğindeki oda aidatlarını ödemekle yükümlüdürler. 
Daha iyi çalışan ve üyesine daha iyi hizmet verebilen bir oda 

için üye aidatlarının zamanında ödenmesi üye sorumlulu-
ğunun yanı sıra kamusal ve mesleki bir sorumluluktur. 

Bunun yanı sıra, Bakanlar Kurulu`nun 07/04/2014 tarih ve 
2014/6220 Karar Sayısı ile Resmi Gazete`de yürürlüğe giren 
kararnameye göre de ilgili bakanlıkların mali denetimine 
açılan odalarda, kamu alacağı niteliğinde görülen üye aidat-
larının toplanmaması konusu, yönetim kurullarının görev 
suçu olarak görülerek haklarında cezai kovuşturmalar açıl-
mıştır. 

Odamız, emekli, öğrenci, işsiz, sağlık nedeniyle iş göremez 
durumda olan üyelerimiz ile isteğe bağlı sigortalı olup mes-
leğini yapmayan üyelerimize aidat ödeme muafiyeti getir-
miş; 2011 yılında çıkarılan  "6111 Sayılı Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun"u üyelerimiz 
lehinde uygulayarak ödeme yapan üyelerimize borç tutar-
larında önemli indirim sağlamış; ödeme araç ve yöntem 
çeşitliliğini getirerek aidat ödeme kolaylığını her dönemde 
sağlamaya özel gayret göstermiştir.

Yukarıda belirttiğimiz zorunluluk ve gelişmelerin yanı sıra, 
görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmenin bir gereği 
olarak, üye ödenti borcu bir yıldan fazla üyelerimize borç 
bildirimi ve ödeme uyarısı yapılarak aidat borçlarının tahsi-
latı yoluna gidilmektedir.

Konuyu üyelerimizin bilgisine sunar, gösterdiğiniz anlayış 
için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası  Yönetim Kurulu

ye aidatla
rınızı

web sitemizden

ödeyebilec
eginizi

biliyor musunuz?

Lütfen tık
layınız.

http://www.jmo.org.tr/uyegiris.php
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TMMOB KMO YÖNETİCİLERİ HAKKINDA 
AÇILAN DAVANIN İLK DURUŞMASI YAPILDI

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı`nın suç duyuru-
su üzerine TMMOB Kimya 

Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu`nun görevden alın-

ması yönünde açılan davanın 
ilk duruşması 15 Haziran 

2017 tarihinde Ankara Adliye 
Ek Binasında gerçekleştirildi.

AKP iktidarının TMMOB`ye yönelik 
yürüttüğü politikanın bir devamı olarak 
açılan dava, Ankara 24. Asliye Hukuk 
Mahkemesinde görüldü. Davanın ikinci 
duruşması için 10 Temmuz 2017’ye tarih 
verildi. TMMOB Yönetim Kurulu üyele-
ri, Oda Yönetim Kurulu başkanları ve 
üyeleri, TMMOB ve Oda avukatlarının 

katıldığı duruşmaya TMMOB`ye destek 
vermek amacıyla, TTB Merkez Konsey 
Genel Sekreteri Sezai Berber, ODTÜ 

Mezunları Derneği YK Başkanı Seyhan 
Çamlıgüney, Tüketici Hakları Derneği 
Genel Başkanı Turhan Çakar da katıldı.

“SUBDUCTION RELATED ORE DEPOSİTS” 
ÇALIŞTAYI TRABZON’DA YAPILACAKTIR

Jeoloji Mühendisleri Odası Trabzon 
Şubesi ve Karadeniz Teknik Üniversi-
tesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü`nün 
ortaklaşa düzenlemiş olduğu "Interna-
tional Workshop on Subduction Rela-
ted Ore Deposits" isimli çalıştay 22-27 
Eylül 2017 tarihleri arasında Karadeniz 
Teknik Üniversitesi (Trabzon), Osman 
Turan Kongre Merkezinde gerçekleş-
tirilecektir. Bu çalıştay kapsamında 
yurtiçi ve yurtdışından toplam 6 adet 
bilim insanı maden yataklarının farklı 
konularında konuşmalar gerçekleştire-
ceklerdir. 

 Çalıştay, 22 Eylül akşamı gerçekleşti-

rilecek olan açılış kokteyli ve tanışma 
partisi ile başlayacaktır. 23-24 Eylül 
2017 tarihleri arasında 2 gün sürecek 
olan konuşmalar sonrasında 25 Eylül 
2017 tarihinde farklı maden yatakları 
oluşuklarına arazi gezileri düzenlen-
mesi planlanmıştır.  Tüm bu bilimsel 
faaliyetler sonrasında, 26 Eylül 2017 
tarihinde ise Trabzon yakın civarı 
(Uzungöl) ve Batum`a (Gürcistan) 
sosyal geziler de düzenlenmesi plan-
lanmıştır.

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız

http://www.jmo.org.tr/etkinlikler/etkinlik_detay.php?kod=9704&sube=11
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TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 
önderliğinde 21-24 Şubat 2018 tarihin-
de Afyon Korel Otel’de yapılacak olan 
sempozyum, Jeoloji Mühendisleri Oda-
sı, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkara-
hisar Belediyesi, Afyonkarahisar Tica-
ret ve Sanayi Odası,  Afyon Kocatepe 
Üniversitesi, Afyon Jeotermal Turizm 
ve Ticaret A.Ş(AFJET), Afyon Termal 
İşletmecileri Birliği, Türkiye Jeotermal 
Kaynaklı Belediyeler Birliği, Jeotermal 
Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği 
(JESDER) ve Türkiye Maden Suyu Üre-
ticileri Derneği(MASUDER) tarafın-
dan ortaklaşa gerçekleştirilecektir.

Sempozyumda; 

•	 Jeotermal	 kaynağa	 ilişkin	 sü-

reçler ve teknolojik gelişmeler

•	 Kaynak	kullanımı	ve	yönetimi,	
teknik ve hukuki sorunlar 

•	 Enerji	 stratejisinde	 jeotermal	
kaynaklar

•	 Eğitim	ve	ar-ge	çalışmaları

•	 Kurumsal,	idari	ve	teknik	yapı-
lanma

•	 Jeotermal	yatırımlarda	tasarım,	
proje yönetimi ve finansmanı

•	 Jeotermal	enerji	ve	çevre

•	 Yerel	 yönetimler	 ve	 jeotermal	
gibi konuların tartışılması, bilgilerin 
paylaşılması ve önerilerin sunulması 
etkinliğin temel amacıdır. 

IV. JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR 
SEMPOZYUMU VE SERGİSİ ŞUBAT 2018’DE YAPILACAKTIR

I. ÇEVRE JEOLOJİSİ ÇALIŞTAYI KASIM 2017’DE DÜZENLENECEKTİR
Çevre Jeolojisi Çalıştayı’ nda, kamu ve özel sektör deneyimine sahip, konu-
larında uzman jeoloji, maden, jeofizik, çevre, ekonomi ve hukuk gibi disip-
linlere mensup arkadaşlarımız seçilen 5 ana başlık altında ve beş ayrı ma-
sada tartışacak ve görüşlerini açıklayacaklardır. Ortaya çıkacak sorunlar ve 
çözüm önerileri, ilgili yerlere ulaştırılacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.  

Çevre Jeolojisinin İçeriği, Amacı ve Hedefleri

1. Planlama ve karar verme sürecinde, doğa kaynaklı afetlere dair riskle-
rin yönetimine ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri,

2. Çevre Jeolojisi’ nin büyük mühendislik yapılarının (Kentleşme, Ba-
raj-HES, tünel, köprü, deniz-hava limanları, termik santraller, nükleer 
santrallere ve benzeri) çeşitli evrelerinde ortaya çıkan sorunlara yakla-
şımı ve çözüm önerileri, 

3. Atık yönetimi ve deponi alanlarının (katı, sıvı ve gaz atıkları için) yer 
seçimi ve yönetiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri,

4. Çevre Jeolojisinin madencilik faaliyetlerinin çeşitli evrelerinde yaşanan 
sorunlara yaklaşımı ve çözüm önerileri,

5. Çevre jeolojisinin koruyucu halk sağlığındaki yeri, önemi ve yaşanan 
sorunlar,
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“MÜHJEO'2017: Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve  
Jeoteknik Sempozyumu” hazırlıkları sürüyor

Mühendislik Jeolojisi Derneği ta-
rafından periyodik olarak iki 

yılda bir düzenlenmesi öngörülen ve 
ilki 2015'te Karadeniz Teknik Üniver-
sitesi'nde gerçekleştirilen Ulusal Mü-
hendislik Jeolojisi Sempozyumu (MÜ-
HJEO'2015)'nun ikincisi Çukurova ve 
Mersin Üniversiteleri Jeoloji Mühendis-
liği Bölümleri ve Derneğimiz tarafın-
dan 12-14 Ekim 2017 tarihleri arasında 
Adana'da düzenleniyor. 

2. Duyurusu kurum ve kuruluşlara ve 
ayrıca dernek üyelerine gönderilen 
Sempozyuma bildiri özlerinin gönderil-
mesi süreci tamamlanmıştır. 

Özlerin değerlendirilmesi tamamlan-
mış olup, bu aşamada bildirilerin tam 

metinleri yazarlar tarafından hazırlan-
maktadır. 

Sempozyumla ilgili ayrıntılı ve güncel-
lemiş bilgilere Sempozyumun web say-
fasından (http://www.muhjeoder.org.
tr/sempzoyum) ulaşılabilir. 

İlk iki gününde bildirilerin sunulup 
tartışılacağı Sempozyumun 3. gününde 
Adana-Mersin civarında teknik-turistik 
içerikli bir gezi düzenlenecektir. 

MTA Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Mü-
dürlüğü, AFAD Başkanlığı, TMMOB 
Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) ve 
HİDRODER Sempozyumun destekle-
yici kuruluşlarıdır.

ATAG toplantıları Türkiye’nin depremselliği konusunda 
uzman bilim adamları ve lisans-lisansüstü öğrencilerinin 
katılacağı ve iki günü sunum son günü ise arazi çalışması 
şeklinde geçen bir çalıştay niteliğindedir. Türkiye genelin-
de diri fay ve deprem konusunda uzman araştırmacıların 
katılacağı Aktif Tektonik Araştırma Grubu 21. Çalıştayı 
(ATAG21), 26-28 Ekim 2017 tarihinde Afyon Kocatepe 
Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir.

18. Paleontoloji Çalıştayı 
Tekirdağ’da yapılacaktır
18. Paleontoloji Çalıştayı 28 Eylül - 01 Ekim 2018 tarihleri 
arasında Tekirdağ’da yapılacaktır.

Kantitatif Biyostratigrafi, Paleobiyocoğrafi, Paleoekoloji ve 
Resifler’in ele alınacağı Çalıştayın önemli tarihleri şöyle: 


