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AKP iktidarı, yeni bir ‘Torba Yasa Tasarısı’ ile kamusal alanlara el koyma 
ve rant süreçlerinin önündeki son engelleri kaldırma hazırlığında.. 

Odalardan ortak açıklama!
Odaların Torba Yasa Tasarısı’na ilişkin 
ortak basın açıklamasını okumak için 
lütfen tıklayınız..
AKP, birliğimize ve bağlı odalarımıza 
yönelik baskıcı tutumunda hız kesmiyor, 
torba yasadan sonra şimdi de torba tebliğ...
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nın TMMOB 
ile ilgili yayımladığı tebliğe ilişkin basın 
açıklamasını okumak için lütfen tıklayınız.

TMMOB: AKP’NİN TORBA 
YASASINA HAYIR!

TMMOB, yetkilerine ve bağımsızlığı-
na dair hükümetin müdahale girişim-
lerine karşı Ankara, İstanbul, İzmir 
başta olmak üzere 40`ı aşkın ilde basın 
açıklamaları gerçekleştirdi. 
Haberin devamı için lütfen tıklayınız.

TMMOB basın açıklamasına polis saldırdı
TMMOB Yasası`nı da değiştiren torba yasa tas-
lağıyla ilgili görüşlerin Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı`na iletileceği gün Güvenpark`ta buluşa-
rak basın açıklaması yapmak isteyen TMMOB 
yönetici ve üyelerine polis gaz ve copla saldırdı.
Aralarında TMMOB Yasası`nın da bulundu-
ğu 12 yasada değişiklik yapan 3194 Sayılı İmar 
Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı üzerine TMMOB görüşlerinin 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`na iletileceği 18 
Aralık 2014 Perşembe günü Türkiye`nin dört 
bir yanından gelen TMMOB üyeleri Güven-
park`ta buluştu.
Haberin devamı için lütfen tıklayınız.

AKP’nin TMMOB ve Oda örgütlülüklerimizi yok etmek için  hazırladığı ‘Torba Yasa’ya karşı yeni yılda;

Bilimle üretecek, 
Emekle örgütlenecek, 

İnatla direnecek, 
Umutla geleceğe  bakacağız! İyi yıllar

http://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=7416&tipi=17&sube=0
http://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=7471&tipi=2&sube=0
http://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=7472&tipi=2&sube=0
http://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=7447&tipi=2&sube=0
http://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=7443&tipi=2&sube=0
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Uyuyor !

Çanakkale Çan havzasında yeralan “Asit 
Maden Gölleri” yeraltı sularını, yaşamı 

ve doğayı tedit etmeye ve kirletmeye 
devam ediyor. 

Odamız Bilimsel Teknik Kurul II. Başkanı ve Tıbbi 
Jeoloji ve Çevre konusundan sorumlu üyesi Prof. Dr. 
Alper Baba ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretin üyesi Dr. Deniz 
Şanlıyüksel Yücel tarafından ortaklaşa olarak yapılan 
çalışma sonucunda, Çanakkale Çan bölgesinde yera-
lan "Asit Maden Göllerine" ilişkin rapor Odamız ‘Mavi 
Gezegen` dergisinde yayınlandı.

Basın açıklamasını okumak için lütfen tıklayınız

Mavi Gezegen dergisini okumak için lütfen tıklayınız.

Simav Turizm, Kültür ve 
Kalkınma Derneği jeotermal 
kaynaklarına sahip çıkma 
konusunda verdiği bilimsel 
destekten dolayı TMMOB ve 
Jeoloji Mühendisleri Odası, 
Jeofizik Mühendisleri Oda-
sı ve Maden Mühendisleri 
Odası’na yönelik bir teşek-
kür metni yayımladı.

Simav Turizm, Kültür ve Kalkınma 
Derneği’nden TMMOB ve odalara teşekkür

Midilli depremine ilişkin rapor yayımlandı

MEB Çankaya Halk 
Eğitim Merkezi ile 

‘Sondör Eğitimi 
Verilmesine İlişkin 

Protokol’ imzalandı     

Sondör eğitimlerinin 
Odamız tarafından veri-
lebilmesi için MEB An-
kara Çankaya Halk Eği-
tim Merkezi ile protokol 
imzalanmıştır. 
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

06.12.2014 tarihinde Ege De-
nizi, Midilli Adası açıkların-
da meydana gelen, 5.1 Mw 
büyüklüğünde ki deprem ve 
depreme kaynaklık eden sü-
reksizliklere ilişkin olarak 
Odamız Bilimsel Teknik Ku-
rul Üyesi ve Dokuz Eylül Üni-

versitesi Deprem Araştırma 
ve Uygulama Merkezi Müdü-
rü Prof. Dr. Hasan Sözbilir ve 
çalışma arkadaşları tarafından 
düzenlenen rapor kamuoyuna 
açıklandı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

“Kazdağları Kan Ağlıyor”

http://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=7469&tipi=2&sube=0
http://www.jmo.org.tr/yayinlar/dergi_goster.php?kodu=320
http://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=7427&tipi=2&sube=0
http://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=7410&tipi=2&sube=0
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Prof. Dr. Naci Görür yaptığı açılış konuşmasında  “İstan-
bul’un tarihi dokusunun ve silüetinin hızla değişmekte ol-
duğu yadsınamaz bir gerçektir. Bunun en önemli nedenle-
ri arasında göç, çarpık yapılaşma, arz talep, rant ve  etkisiz 
kent planlaması yeralmaktadır. Son dönemde de özellikle 
siyasi tercihlere bağlı olarak bazı mega projeler gündeme 
gelmiştir. Bunlar arasında 3. Köprü, Havalanı ve Kanal İs-
tanbul Projelerini saymak mümkündür. 3.Köprü yapım, 
diğerleri ise proje aşamasındadır. Bu projelerden özellikle 
Kanal İstanbul tüm Marmara Bölgesi’nin ekosistemini etki-
leyebilecek niteliktedir. ” dedi.

Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan ise konuşmasında 
“1999 tarihinde meydana gelen Marmara depremleri sonu-
cunda, 17.479 kişi yaşamını yitirmiş, 45.953 kişi yaralanmış, 
244.383 civarında konut ve işyeri hasar görmüş, üretim kaybı 
dahil GSMH üzerindeki olumsuz doğrudan ve dolaylı etkisi 
yaklaşık 15 milyar ABD Doları olarak hesaplandığını hatırla-
tan Alan Kanunların uygulanmaması, şura, rantsal kente dö-
nüşmenin ayrıntılı bilgilerini verdi mega projeleri kısmı ay-
rıntılarıyla mühendislik hizmetlerinin olmadığını vurguladı. 

JMO İstanbul Şube Başkanı. Yüksel Örgün 2010 yılında Av-
rupa Kültür Başkenti olan   İstanbul’un Yapılaşması ve Gün-

demdeki Mega Projeler hakkında ufuk turu attırdı.

İstanbul’un Doğu-Batı doğrultusunda gelişmesi,   Ekono-
mik değerleri çok yüksek olan projelerdir. Bu projeler be-
raberinde nüfus artışı ve dolayısıyla yoğun yapılaşmalar da 
getireceğinin altını çizdi.

İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu-4 süresince, Bilimin-
sanlarının  bulunmadğı mühendislik eksikliği olan projeler 
olarak mega projeler değerlendirildi. Sosyolojik, ekonomik, 
çevresel zararlar getireceğinin altı çizildi. 

4. İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu 26-28 Aralık’ta yapıldı

Mega Projeler değerlendirildi
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul 

Şubesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden 
Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü ve 

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nün ortaklaşa 

düzenlediği, “4. İstanbul’un Jeolojisi 
Sempozyumu”, Kadir Has Üniversitesi Cibali 

Kampüsü’ nde, 26-28 Aralık 2014 tarihleri 
arasında düzenledi. Ana teması “Jeolojik 

açıdan Mega Projeler” olan sempozyumda, 
başta 3. Havalimanı projesi olmak üzere son 

dönemde gündeme getirilen “çılgın” projeler 
bilimsel açıdan ele alındı. 
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Odamızdan Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan’a cevap

3. Havalimanı çalışmalarında 
incelemelerde bulunan Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Lütfi Elvan`ın, Odamız İstanbul 

Şubesi`nin 3. Havaalanı ile 
ilgili hazırladığı rapora ilişkin 

iddialarına Odamız bir basın 
açıklaması ile cevap verdi. 

Basın açıklamasını okumak için 
lütfen tıklayınız.
3. Havalimanı’na ilişkin raporumuzu 
okumak için lütfen tıklayınız. 

Özelleştirmelere karşı ortak 
basın açıklaması yapıldı
Kütahya Tunçbilek ve Orhaneli Termik 
Santrallarının kömür sahası ile birlikte 
özelleştirilmesine karşı, 17 Aralık 2014 
Çarşamba günü Saat 14.30`da ihalenin 

yapıldığı Özelleştirme İdaresi Başkanlı-
ğı basın açıklaması yapıldı. 

Haberin devamı için lütfen tıklayınız.

TÜBİTAK-ARDEB Proje 
Destek Programları 

2015 başvuru tarihleri 
belirlendi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 
Destek Programları Başkanlığı 
(ARDEB) tarafından yürütülen 
proje destek programlarının 2015 
yılı başvuru tarihleri belirlen-
di. ARDEB‘in yürüttüğü destek 
programlarından; 1001-Bilimsel 
ve Teknolojik Araştırma Pro-
jelerini Destekleme Programı, 
3501-Kariyer Geliştirme Prog-
ramı ve 1005-Ulusal Yeni Fikir-
ler ve Ürünler Araştırma Destek 
Programı başvurularının online 
ve basılı kopya olarak yapılması 
gerekmektedir. 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

http://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=7474&tipi=2&sube=0
http://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=7263&tipi=2&sube=6
http://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=7444&tipi=2&sube=0
http://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=7464&tipi=2&sube=0
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Kamuda çalışan, emekli ve işsiz üyelerimiz için  
başlattığız kanpanya TBMM’de yankı buldu 

Geleneksel Emekli üye kokteyli yapıldı

Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi`ne vermiş olduğu Meclis Araştır-
ma Önergesinde, jeoloji mühendislerinin yaşadıkları 
sorunların çözüme kavuşturulmasını istedi. 

Haberin devamı için lütfen tıklayınız.

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Kamuda çalışan 
Mühendis ve Mimarların Özlük haklarında yaşanan 
mağduriyetlerin araştırılması amacıyla Meclis Araştır-
ma Komisyonu kurulmasını talep etti.

Haberin devamı için lütfen tıklayınız.

Odamız tarafından her yıl düzenle-
nen Geleneksel Emekli Üye Koktey-
limiz bu yıl 27 Aralık 2014 tarihinde 
gerçekleştirildi. Yaklaşık 200 emekli 
üyemizin katıldığı kokteylde Yönetim 
Kurulu üyelerimiz de yer aldılar. Oda 
Başkanımız Hüseyin Alan  tarafından 
yapılan kısa bir konuşmayla başlayan 
kokteyl, emekli üyelerimizle yapılan 
sohbetlerle devam etti. Kokteyl so-
nunda üyelerimize 2014 yılı ajandası 
dağıtıldı. Katılımlarından dolayı tüm 
emekli üyelerimize teşekkür ederiz.

Odamız “Cografi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan 
Algılama Çalışma Grubu” oluşturuldu

Odamız Bilimsel ve 
Teknik Kurulu`nun 

ilgili sekreteryasının 
başkanlığında 

yürütülmek üzere 
“Coğrafi Bilgi 

Sistemleri ve Uzaktan 
Algılama Çalışma 

Grubu" oluşturuldu.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sivas Şube İle 
Cumhuriyet Üniversitesi 

Jeololoji Mühendisliği 
Bölümü ziyaret edildi

Yönetim Kurulu Başkanımız 
Hüseyin Alan 10 Arlık 2014 
tarihinde Sivas Şube Yönetim 
Kurulu Başkan ve üyeleri ile bir 
araya geldi. Sivas ve çevresinde 
mesleğimizin yaşadığı sorunla-
rın değerlendirildiği toplantı-
dan sonra, Cumhuriyet Üniver-
sitesi Jeoloji Bölüm Başkanlığı 
ziyaret edildi.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

KAMUDA ÇALIŞAN VE EMEKLİ MÜHENDİSLERİN EKONOMİK 
HAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAŞBAKAN, BAKANLAR 
İLE 550 MİLLETVEKİLİNE YAZILI TALEPTE BULUNULDU

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA JEOLOJİ MÜHENDİSİ 
İSTİHDAMININ ARTTIRILMASI İÇİN KURUMLARA YAZILI ÇAĞRI 
YAPILDI

http://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=7473&tipi=2&sube=0
http://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=7385&tipi=17&sube=0
http://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=7439&tipi=2&sube=0
http://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=7380&tipi=17&sube=0
http://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=7484&tipi=2&sube=0
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Üye  
aidatlarınızı web 

sitemizden  
ödeyebileceğinizi  
biliyor musunuz?

Lütfen tıklayınız.

Maliye Bakanlığı SMM’lere 
yönelik mali denetim başlattı
Maliye Bakanlığı- Vergi  Denetim Kurulu Başkanlığı tara-
fından tüm odalara gönderilmeye başlanılan ve ekte Çevre 
Mühendisleri Odasına gönderilen yazıdan da ( Ek-2) an-
laşılacağı üzere, Odalara tescilli şirketlerin isim, unvan ve 
adresleri ile “Mühendis-Mimar ve Şehir Plancılarının” Ser-
best Mühendislik Mimarlık Hizmetleri kapsamında üret-
tikleri proje ve raporlara ilişkin bilgiler ile odaların asgari 
ücret vize ve onay işlemlerine ilişkin bilgiler tek tek talep 
edilmektedir. Konuya ilişkin olarak TMMOB Mali Müşa-
virinin yaptığı değerlendirme sonucu; TMMOB tarafından 
Odalara gönderilen yazıda ise (EK-3),  tüm odaların kendi-
lerinde bulunan bilgileri Maliye Bakanlığı- Vergi Denetim 
Kurulu Başkanlığına bildirmelerinin zorunlu olduğu belir-
tilmiştir.

Odamıza tescilli Büro ve şirketlerin mali açıdan herhangi 
bir mali takiple karşılaşmaları için tüm şirketlerin, 01-31 
Ocak tarihleri arasındaki tescil dönemi içerisinde 2014 
yılı içerisinde ürettikle- ri, mesleki ürünlerini “ 

jeolojik-jeoteknik etüt-
ler, yeraltısuları arama, 
kullanma ve tadil belge-
leri, madencilik, jeoter-
mal ve çed  vb”  odamız 
web sayfası üzerinden 
elektronik ortamda veya  
şube ve temsilciliklerine 

başvurarak sicil durum belge-
si alarak sicillerine kaydetmeleri gerekmektedir. Aksi du-
rumda TMMOB’ye bağlı odaların İçişleri Bakanlığı Nüfus 
ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile yaptığı protokol 
kapsamında yapı ruhsat bilgileri kapsamında odamıza ak-
tarılan bilgiler ile DSİ Genel Müdürlüğü ve Migem Genel 
Müdürlüğü tarafından aktarılan bilgiler, herhangi bir cezai 
sorumlulukla karşılaşmamak için Vergi Denetim Kurulu 
Başkanlığına bildirilecektir.

Başlatılan vergi incelemeleri ile vize ve harç artışlarından 
Odamıza tescilli SMM’lerin etkilenmemesi için 2014 Yılı 
asgari ücretimiz 31 Ocak 2015 yılına kadar değiştirilme-

yecek olup, 2015 yılı asgari ücret ve vize ve onay işlemine 
ilişkin artışlar 01 Şubat 2015 yılından geçerli olmak üzere 
değiştirilerek yayınlanacaktır.

2015 Yılı
Tescil dönemi 

başladı.
Ayrıntılı bilgi için 
lütfen tıklayınız.

http://www.jmo.org.tr/uyegiris.php
http://www.jmo.org.tr/genel/sss.php?grubu=SMM-TESC%DDL%20%DD%DELEMLER%DD
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Odamız tarafından düzenlenen “Madencilik ve Madenci-
lik Sektöründe Yaşanan Sorunlar 
Çalıştayı” 16-17 Ocak 2015 tari-
hinde Ankara’da gerçekleştirile-
cektir. Çalıştay’da “Madencilik 
Sektöründe Jeoloji Mühendisinin 
İşlevi ve Rolü, Maden Kanunu 
ve Mevzuatından Kaynaklanan 
Sorunlar , Madencilik ve Çevre 
ve Madencilik Sektöründe Sağ-
lık-Güvelik ve Çalışanların So-
runları” konuları ele alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Giderek artan yutiçi ve yurtdışı katı-
lım ve coşkuyla; jeoloji mühendisliği 
alanında üretilen bilimsel bilgilerin 
yanı sıra, sorun odaklı uygulamalara 
yönelik çalışmaların da sunulup tartı-
şıldığı, üniversiteler ile diğer kurum ve 
kuruluşlardan katılımcıların bir araya 
getirildiği bir "Jeoloji Şöleni" olma iş-
levini her geçen yıl daha da başarılı bir 
şekilde yerine getiren Kurultayımızın 
bu yılki teması, "Toplum ve Doğa İçin 
Su" olarak belirlendi.

68. Türkiye Jeoloji Kurultayı’nda je-

oloji bilim ve uygulamalarının eşsiz 
zenginlikteki alanlarında üretilmiş bi-
limsel çalışma ve araştırmaların sözlü 
ve poster olarak sunulmasının yanısı-
ra, "Toplum ve Doğa İçin Su" teması, 
çağrılı konuşmacılar ve panel konusu 
olarak da ele alınacaktır.

Kurultayımızın; akademisyenlerimizin 
kamu kurum kuruluşları ile özel sektör-

de çalışan meslektaşlarımızın aktif katı-
lımları, bilimsel ve teknik araştırmala-
rını, özgün çalışmalarını sunmalarıyla 
gelişerek zenginleşeceği inancındayız.

68. Türkiye Jeoloji Kurultayı 
6-10 Nisan 2015’te yapılacak
1947 yılından günümüze kadar hiç aksatılmadan sürdürülen ve ülkemiz 

yerbilimcilerinin emekleri ile oluşturdukları birikimlerini aktarıp 
paylaştıkları Türkiye Jeoloji Kurultayı’nın 68.si Ankara’da MTA Genel 

Müdürlüğü Kültür Sitesi’nde 6-10 Nisan 2015’te düzenlenecektir.

14 Aralık 2014: Sözlü ve poster su-
numlar için bildiri özlerini son gön-
derme tarihi

20 Şubat 2015: Bildiri veya poster ka-
bulünün yazarlara son bildirim tarihi 

ÖNEMLİ TARİHLER

68. Türkiye Jeoloji Kurultayı hakkında 
ayrıntılı bilgi çin lütfen tıklayınız.

Madencilik Çalıştayı Ocak 2015’te  yapılacaktırMAPINFO Temel ve İleri Seviye Eğitimi yapılacaktır
09-11 Ocak 2015 Tarihleri arasında Genel Merkez Eğitim 
Salonumuzda MapInfo Temel ve İleri Seviye Eğitimi düzen-
lenecektir. 

 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sivas Şubemizde Jeoteknik ve Maden Arama 
Sondör Belgelendirme Kursu düzenlenecektir
22-26 Ocak 2015 tarihleri arasında Sivas Şubemiz tara-
fından Jeoteknik ve Maden Arama Sondajcılığı Sondör 
Belgelendirme Kursu düzenlenecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

http://www.jmo.org.tr/etkinlikler/kurultay/index.php?etkinlikkod=106
http://www.jmo.org.tr/etkinlikler/etkinlik_detay.php?kod=7454&sube=0
http://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=7462&tipi=2&sube=10
http://www.jmo.org.tr/etkinlikler/etkinlik_detay.php?kod=7388&sube=0

