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JMO’dan haberler

Odamız tarafından Yönetim Kurulu Başkanımız 
Hüseyin Alan başkanlığında oluşturulan heyet 17 
Temmuz’da meydana gelen heyelanla ilgili yerinde 
incelemelerde bulunmak üzere Zonguldak-Devrek’e 
gitti.  

Devrek - Ereğli karayoluyla ilgili çalışmalar nedeniy-
le meydana geldiği bildirilen heyelana ilişkin yerinde 

yapılacak incelemeler sonucunda hazırlanacak ra-
por önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacak-
tır. 

Devrek’te 17 Temmuz’da meydana gelen heyelan 
nedeniyle 107 evde hasar tespit edilmiş, 83 aile 
başka yerlere yerleştirilmiş ve 60 bina boşaltılmıştı. 

oda heyeti devrekte heyelan bölgesinde incelemelrde bulunacak

TMMOB’nin 43. Olağan Genel Kurulunda alınan 
karar geregince, Peyzaj Mimarları Odasının sekre-
taryasında yürütülen ve Odamız adına düzenleme 
kurulunda Rıza SOYPAK’ın görev aldığı  “Engelli 
Mühendis,Mimar ve Şehir Plancıları Sempozyumu-
na”; Odamız adına Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 

Alan, Mesleki Uygulamalar Üyesi Ümit Uzunhasa-
noğlu ile Sempozyum Düzenleme Kurulu üyemez 
Rıza Soypak katıldılar, Çok sayıda akademisyenin 
bildirileri ile zenginleştirdiği etkinlikte, Eskişehir Bü-
yükşehir ile Tepebaşı Belediyesi’nin yaptığı iyi uygu-
lama proje örnekleri de gösterildi.

odamız yönetim kurulu 21 kasım 2015 tarihinde düzenlenen tmmob

“engelli mühendis,mimar ve şehir plancıları sempozyumuna” katıldı.
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TMMOB 1. Bilirkişilik Çalıştayı, 19 Aralık 2015 Cu-

martesi günü İnşaat Mühendisleri Odası Teoman 

Öztürk Salonu’nda düzenlendi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 

çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada; Bilirkişiliğin 

adaletin sağlanmasında her zaman büyük önem ta-

şıdığını ifade ederek, “Hukuk kuralları ne kadar doğ-

ru uygulanırsa uygulansın, hâkime bilimsel ve tek-

nik bilgiyi veren bilirkişi o konuda uzman ve tarafsız 

değilse gerçek adaletin sağlanamayacağı açıktır. Ne 

yazık ki; bugün ülkemizde bilirkişilik görevi yürüten 

kişilerin çoğu; özel ve teknik bilgi, birikim ya da do-

nanımdan yoksundur. Bilirkişi inceleme ve raporlan-

dırmalarının aylar alabildiği, farklı bilirkişi görüşleri 

nedeniyle, aynı konuda görülen davalarda çelişkili 

kararlar verilebildiği görülmektedir. Bilirkişi seçim-

lerine ilişkin yasal düzenleme eksiklikleri, meslek 

mensuplarının uzmanlık alanlarına dikkat edilme-

mesi, çalışma ilke ve sorumluluklarının ortaya ko-

nulmaması, bilirkişi ücretlendirmelerinde ölçütlerin 

bulunmaması, bilirkişiliğin kişiler için bir yan gelir 

aracı olarak görülüyor olması; hukuksal ve bilimsel 

amacının dışında kullanılması sonucunu yaratmak-

tadır” dedi.

Çalıştay, TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu adına 

Leman Ardoğan (Mimarlar Odası), Mustafa Özdemir 

(EMO) ve Şenay Güneş (JFMO) tarafından yapılan 

“TMMOB’de Bilirkişilik” başlıklı sunumla devam etti.

Daha sonra, birinci oturumda Bilirkişilik Sorunları ve 

Çözüm Önerileri Çalışma Atölye Grupları oluşturula-

rak, atölyelerde tartışmaya açılacak konular belir-

lendi. Bu çerçevede; Atölye -1 Mimarlar Odası’ndan 

Huriye Nacar Savat’ın başkanlığında “Hukuk ve ceza 

bilirkişilerinin sorunları ve çözüm önerileri” konu-

sunda; Atölye -2 Elektrik Mühendisleri Odası’ndan 

S. Sırdaş Karaboğa’nın başkanlığında “Kamulaş-

tırma ve mülk bilirkişilerinin sorunları ve çözüm 

önerileri” konusunda; Atölye -3 İnşaat Mühendisleri 

Odası’ndan Erdoğan Balcıoğlu’nun başkanlığında 

“Kentsel dönüşüm alanında bilirkişilerin sorunları 

ve çözüm” konusunda gerçekleştirildi.

İkinci oturumda Elektrik Mühendisleri Odası’ndan 

Haşim Aydıncak’ın kolaylaştırıcılığında Gazeteci 

Gülşah Karadağ “Basın Gözüyle Bilirkişilik”; TMMOB 

Avukatı Nurten Çağlar Yakış “TMMOB ve Bilirkişilik 

Uygulamaları” başlıklarında sunum yaptılar.

Çalıştay öğlen verilen aranın ardından, Mustafa 

Özdemir’in kolaylaştırıcılığında “Hukuk ve Ceza 

Alanında Bilirkişilik” oturumuyla devam etti. Bu otu-

rumda; Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nden Ayhan Altun 

“Yargı Gözüyle Hukuk ve Ceza Alanında Bilirkişilik” 

konusunda bir sunum yaptı. Daha sonra Hukuk ve 

Ceza Bilirkişileri Çalışma Atölyesi sunumunu ger-

çekleştirdi.

Dördüncü Oturum TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi 

Ali Fahri Özten’in yürütücülüğünde “Kamulaştırma 

ve  Kentsel Dönüşüm Alanında Bilirkişilik” başlığın-

da gerçekleşti. Yargıtay 5. Hukuk Dairesi’nden Emel 

Karabağ “Yargı Gözüyle Kamulaştırma / Hukuki 

Dava / Kentsel Dönüşüm Alanında Bilirkişilik” baş-

lıklı bir sunum yaparken, Kentsel Dönüşümde Bilir-

kişiler Çalışma Atölyesi ile Kamulaştırma ve Mülk 

Bilirkişileri Çalışma Atölyesi de sunumunu yaptı.

Çalıştay, Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Ali Ekinci’nin kolaylaştırıcılığında düzen-

lenen Forum ve Çalıştay Sonuç Bildirisinin sunu-

muyla sona erdi.

tmmob 1. bilirkişilik çalıştayı düzenlendi
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Kil Bilimleri Derneği Olağan Genel Kurulu 27.02.2016 tarihinde Odamız Yönetim Kurulu Toplantı Salonunda 
gerçekleştirildi.

Odamız tarafından her yıl düzenlenen Geleneksel 
Emekli Üye Kokteylimiz bu yıl 25 Aralık Cuma günü 
gerçekleştirildi. Yaklaşık 200 emekli üyemizin ka-
tıldığı kokteylde Yönetim Kurulu üyelerimiz de yer 
aldılar. Oda Başkanımız Hüseyin Alan tarafından ya-

pılan kısa bir konuşmayla başlayan kokteyl, emekli 
üyelerimizle yapılan sohbetlerle devam etti. Kokteyl 
sonunda üyelerimize 2016 yılı ajandası dağıtıldı.

Katılımlarından dolayı tüm emekli üyelerimize teşek-
kür ederiz.

Dernek Başkanı, Prof. Dr. Asuman Türkmenoğlu’nun 

açılış konuşması ile başlayan, divanın oluşturulma-

sı, 2014-2015 yılı faaliyet raporlarının okunması, 

2016-2018 yılları arasında yapılması planlanan fa-

aliyetler ve çalışmalara ilişkin değerlendirmeler ile 

yeni Yönetin ve Denetim Kurulu üyelerinin seçilmesi 

ile tamamlandı.

Odamız adına Genel Kurul çalışmalarına katılan 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, Kil 

Bilimleri Türk Milli Komitesi olarak 1991 yılında ça-

lışmalarına başlayan gurubun, daha sonra dernekle-

şerek sürdürdüğünü, özellikle tüzel kişilik kazanma-

sından sonra Odamız ile geliştirilen ilişkilerin önemi-

ne dikkat çekerek, derneğin çalışma ve etki alanını 

genişletmesi, günümüzde kil ve kil minerallerin bir 

çok alanda ileri teknoloji ürünü olarak kullanılma-

ya başlandığı, bu nedenle derneğin jeokimyacılar, 

mineraloglar, petrograflar ile kimya ve fizikçiler ile 

işbirliğini geliştirerek, başta yapı malzemeleri olmak 

üzere yüksek teknoloji gerektiren malzeme üretime 

yönelik gayretler içinde olması ve odamızla derne-

ğin işbirliğinin daha da geliştirilmesinin önemine 

vurgu yaparak, yeni seçilen yönetim ve denetim ku-

rulu üyelerine başarılar diledi.

geleneksel emekli üye kokteyli yapıldı 

kil bilimleri derneği genel kurulu yapıldı 
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Üniversitelerimizin Jeoloji Mühendisliği Bölümlerinde 
öğrenim gören öğrenciler ile Odamız arasındaki bağ-
ların güçlendirilmesi amacına yönelik olarak 2006 
yılından beri her yıl aralıksız olarak jeoloji mühendis-
liği bölümlerinde öğrenim gören  lisans ve yüksek 
lisans öğrencilerine, Odamız  “Jeoloji Eğitimi Burs 
Yönetmeliği”nde  belirlenmiş kriterler doğrultusunda 
karşılıksız burs verilmektedir. Bu kapsamda;  Oda Yö-
netim Kurulu Başkanı Hüseyin ALAN, Oda Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Halil İbrahim YİĞİT, Oda Yöne-
tim Kurulu Mesleki Uygulamalar Üyesi Ümit UZUN-
HASANOĞLU, Oda Denetleme Kurulu Üyesi Düzgün 
ESİNA, Oda Onur Kurulu Üyesi Ayhan YILMAZ, Oda-
mız Bilimsel Teknik Kurul Başkanı Prof. Dr. Erdin BOZ-
KURT ve Öğrenci  Üye temsilcisi Ahmet CİLBİR’den 
oluşan “Burs Değerlendirme Kurulu” 09.12.2015 ta-

rihinde toplanarak 2015-2016 yılı burs başvurularını 

değerlendirmiştir.

Kurul 18 üniversiteden 54 öğrencinin başvurusunu 

“Jeoloji Eğitimi Burs Yönetmeliği” çerçevesinde de-

ğerlendirmiş, 54 başvurudan 35 öğrenciye 9 ay sü-

resince aylık 120 TL burs verilmesine karar vermiştir.

Oda üye aidatlarını düzenli olarak ödeyerek burs fo-

nuna katkıda bulunan tüm meslektaşlarımıza teşek-

kür eder, daha fazla öğrenciye burs verilebilmesi için 

tüm meslektaşlarımızı burs fonuna katkı vermeye 

bekleriz. Saygılarımızla

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

Odamızın 25. Dönem çalışmalarında öngördüğümüz 
üzere üniversiteler, kamu ve özel şirketler ile jeolojiyi 
ilgilendiren tüm alanlarda çalışan üyelerimizin, sorun 
ve önerilerini değerlendirmek, örgüt ve üyenin bir-
birini daha yakından tanımasını sağlamak amacı ile 
devam eden ziyaretlerimiz bu kez Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı (TPAO)`nda gerçekleştirildi.

12 Kasım  2014 tarihinde Yönetim Kurulu Başka-
nı Hüseyin Alan, II. Başkan Faruk İlgün, Yazman  
Murat Ateşoğulları ve Mesleki İlişkiler üyesi Ümit 
Uzunhasanoğlu‘nun katıldığı toplantıda kurumun bu-
gün ve gelecekteki konumu ve üyelerimizin talepleri 
görüşüldü. Ayrıca Odamızın bazı kurumlar ile yapmış 
olduğu sözleşmeler sonucu üyelerine tanıdığı ayrıca-
lık ve hizmetlerden olan Ferdi Kaza Sigortası ile ilgili 
bilgiler verildi.

2015-2016 öğretim yılı odamız bursuyerleri belirlendi

tpao`da üye toplantısı yapıldı

Odamız üyelerinin yıllık aidat ödemelerinin %2 ile yayın satış gelirlerinin %10’nun toplamı sonucu oluşan 
burs fonu ile  her yıl düzenli olarak üniversitelerin jeoloji mühendisliği bölümlerinde  okuyan öğrencilere  
verilen karşılıksız burslar belirlendi.
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Odamızın 25. Dönem çalışmaları kapsamında üni-

versiteler, kamu ve özel şirketler ile jeolojiyi ilgilen-

diren tüm alanlarda çalışan üyelerimizin, sorun ve 

önerilerini değerlendirmek, örgüt ve üyenin birbirini 

daha yakından tanımasını sağlamak amacı ile de-

vam eden ziyaretlerimiz bu kez Maden İşleri Genel 

Müdürlüğü`nde gerçekleştirildi. 

Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, II.Başkan 

Faruk İlgün, Sayman H. İbrahim Yiğit ve Mesleki 

İlişkiler Üyesi Ümit Uzunhasanoğlu‘nun katıldığı top-

lantıda MİGEM‘de çalışan üyelerimizle Madencilik 
Çalıştayı‘na yönelik, arama ve işletme sahalarında 
ruhsatlandırmalar ve ruhsat hukuku, madencilik sek-
töründe çalışan emekçilerin ve meslektaşların prob-
lemleri ve çözüm önerileri, maden arama ve işletme 
aşamasında yapılacak jeolojik çalışmaların uluslara-
rası standartlar da gözetilerek belirlenmesi, bu çalış-
malarda jeoloji mühendisinin rolü gibi ana başlıklar 
tartışıldı. Ziyaret, kurumun bugün ve gelecekteki ko-
numu, üyelerimizin odamızdan, odamızın üyelerinden 
beklentilerinin ortaya konulması ile son buldu.

Odamızın 25. Dönem çalışmalarında öngördüğümüz 
üzere üniversiteler, kamu ve özel şirketler ve jeolojiyi 
ilgilendiren tüm alanlarda çalışan üyelerimizin, sorun 
ve önerilerini değerlendirmek, örgüt ve üyenin birbiri-

ni daha yakından tanımasını sağlamak amacı ile de-

vam eden ziyaretlerimiz bu kez İLBANK A.Ş’nde ger-

çekleştirildi. 02 Aralık 2014 tarihinde Yönetim Kurulu 

Başkanı Hüseyin Alan, Yazman Murat Ateşoğulları 

ve Mesleki Uygulamalar Üyesi Ümit Uzunhasanoğlu 

katılmış İLBANK A.Ş ‘nde çalışan üyelerimizle kuru-

mun ve çalışanlarının sorun ve talepleri konuşulmuş, 

gerçekleştirilen bu ziyaret kurumun bugün ve gele-

cekteki konumu, üyelerimizin odamızdan, odamızın 

üyelerinden beklentilerinin ortaya konulması ile son 

bulmuştur. Yapılan toplantıdan  sonra Hüseyin Tevhit 

Arıcan ve Ersin Gırbalar iş yeri temsilcisi olarak be-

lirlenmiştir. 

migem`de üye toplantısı yapıldı

ilbank a.ş‘de çalışan üyelerimiz ile işyeri üye toplantısı yapıldı 
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Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan 10 Aralık 

2014 tarihinde Sivas Şube Yönetim Kurulu Başkan 

ve üyeleri ile bir araya geldi. Sivas ve çevresinde 

mesleğimizin yaşadığı sorunların değerlendirildiği 
toplantıdan sonra, Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji 
Bölüm Başkanlığı ziyaret edildi. Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Hüseyin Yalçın, Teknoloji Fakültesi Dekanı ve Oda-
mız TJK Bülteni Editörü Prof. Dr. Orhan Tatar ile Prof. 
Dr. Hüseyin Yılmaz`ın da hazır bulunduğu toplantıda, 
son yıllarda jeoloji mühendisliği eğitimi ve bölümle-
rinin yaşadığı sorunlar, oda tarafından düzenlenen 
etkinlikler ile oda ve bölümlerimiz arasındaki ilişkilerin 
geliştirilmesi konuları üzerinde görüş alış-verişinde 
bulunuldu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda iliş-
kilerin daha da geliştirilmesi gerektiği temenni ile  son 
buldu. 

Farklı kurum ve kuruluşlardan çok sayıda meslekta-
şımızın katılımı ile oluşturulan çalışma gurubu yaptığı 
ilk toplantıda çalışma grubunun amacını;

“Coğrafi verilere bağlı olarak çok sayıda tematik ha-
rita ve bilgi üreten jeoloji mühendislerinin, kentsel 
ve kırsal planlama, su ve havza yönetimi, yapılaş-
ma, enerji ve maden kaynakları, çevre vb. gibi farklı 
amaçlarla ürettikleri jeoloji mühendisliği verilerin di-
ğer meslek disiplinleri veya karar vericilerle paylaşa-
bilmesi CBS ve uzaktan algılama bilgi teknolojilerini 
kullanmaları ile mümkündür. Ancak ülkemizde üre-
tilen jeoloji mühendisliği verilerin istenilen standart 
ve gösterimde olmadığı, kurumların ürettikleri verileri 
CBS sistemi üzerinden toplumun diğer kesimleri ile 
yeterince paylaşamadığı da bilinmektedir. Bu da ülke 
kaynakların doğru kullanılamaması ve aynı alanda 
benzer amaçlara yönelik araştırmaların yapılmasına, 
zaman ve kaynak israfına neden olmaktadır. Bu so-
runların çözümü amacıyla, jeoloji mühendisliği eğitim 
süreçlerinden başlayarak CBS konusunda dünyadaki 
gelişmelerin takip edilmesi, ülkemizde farklı kurumlar 
tarafından üretilen jeoloji mühendisliği hizmet alanla-

rındaki verilerin ulusal veya ülkemizin entegre olmayı 

taahhüt ettiği uluslararası norm ve standartlara göre 

üretilmesi ve gösteriminin sağlanması ve geliştirilme-

si konusunda çaba sarf edilmesi, CBS kullanımının 

jeoloji mühendisliği meslek alanında artırılması ama-

cıyla TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası bünyesinde, 

farklı kurum ve kuruluş, oda ve üniversitelerin jeoloji 

mühendisliği bölümlerinden temsilcilerin içinde yer 

aldığı “COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN 

ALGILAMA ÇALIŞMA GURUBUNUN” oluşturulması 

kararlaştırıldığı deklere edildi. 

sivas şube ile cumhuriyet üniversitesi jeololoji mühendisliği bölümü 
ziyaret edildi 

odamız “cografi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama çalışma gurubu” 
oluşturuldu 
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Yönetim Kurulumuz 7 Şubat 2015 tarihinde Anka-
ra’daki işyeri temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantı 
Yönetim Kurulu başkanı Hüseyin Alan’ın açılış ko-
nuşması ile başladı. Alan konuşmasında AKP’nin 
Torba Yasa ile TMMOB ve Odaları İşlevsizleştirmeye 
yönelik bir çaba içine girdiğini hatırlatarak, Odaların 
buna karşı üyeleri ile bağlarını güçlendirmek için 
daha çok çalışması gerektiğine dikkat çekti. Alan, bu 
anlamda işyeri temsilcilerine önemli görevler düş-
tüğünü söyleyerek, işyeri temsilcileri ile toplantıların 
süreklileştirileceğini söyledi. Alan’ın konuşmasının 

ardından Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Faruk İlgün, Ha-
lil İbrahim Yiğit ve Ümit Uzunhasanoğlu da söz alarak 
görüşlerini dile getirdi. Daha sonra işyeri temsilcileri 
söz alarak işyerlerinde yaşadıkları sorunlar hakkında 
bilgileri paylaştıktan sonra, Oda başkanımız Alan iş 
yeri temsilcilerinden kurumlarda üyelerimiz yaşadık-
ları sorunlar hakkında raporlar düzenlemelerini, daha 
etkili iletişimin sağlanması için gurup e-mail adresi 
oluşturulması ve bir sonraki toplantının 14 mart 2015 
tarihinde hazırlanan raporların değerlendirilmesi ka-
rarlaştırıldı. 

ankara’da işyeri temsilcileri toplantısı yapıldı

Genel Merkeze bağlı İl temsilcileri 7 Şubat Cumartesi 
günü Genel Merkez Toplantı salonunda bir araya gel-
di. AKP’nin TMMOB Yasası’nda yapmaya hazırlandığı 
değişikliğe karşı TMMOB’nin ve Odamızın çalışmala-
rının ele alındığı toplantıda il temsilcilerimiz illerinde 

yaşadıkları sorunları ve çözüm önerileri dile getirdi. 
Toplantının ardından il temsilcilerimize yönelik idari 
ve mali işleyiş ile ‘JMOBİS’ altyapısının kullanılması 
konusunda eğitim verildi.

genel merkeze bağlı il temsilcileri toplantısı yapıldı
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Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin ALAN`ın katılı-
mı ile 10 Şubat saat 16:00 da Edirne İl temsilciliğin-
de üye toplantısı gerçekleştirildi. 20 yakın üyemizin 
katılımı ile gerçekleşen toplantıda Oda Başkanımız 
ALAN, Odamız 24. Dönem çalışmaları kapsamında 

bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi aktar-
dıktan sonra, TMMOB Ankara Yürüyüşü ve AKP’nini 
TMMOB ve Odaları işlevsizleştirmeye yönelik ‘Torba 
Yasası’nın ele alındığı toplantıda üyelerimiz de yaşa-
dıkları sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdi. 

25. çalışma Dönemi’nde oluşturulan Tıbbi Jeoloji Ça-
lışma Grubu 21 Şubat Cumartesi günü genel Merkez 
toplantı salonunda bir araya geldi. 

edirne’de üye toplantısı yapıldı

tıbbi jeoloji çalışma grubu ilk toplantısını yaptı

Odamızın, 25. Dönem Çalışmalarının geçen bir yıllık 

süreci ile çalışma programı kapsamında planlanan 

etkinliklerdeki son durumun gözden geçirilmesi ama-

cıyla 25 Nisan 2015 tarihinde Oda Genel Merkezimiz-

de 2. Şube Başkanları toplantısı yapılmıştır. Toplantı 

kapsamında Genel merkez ve şube başkanlıklarımız 

tek tek geçen bir yıllık süreç içerisindeki faaliyetlerini 

takdim etmiş, yaşanan mesleki, idari, mali sorunlar 

ile çözümlere ilişkin değerlendirilmelerde bulunul-

muştur.

diyarbakır şube’de toplantı yapıldı
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Oda Yönetim Kurulumuz 16-20 Kasım 2015 tarihleri 
arasında 5 gün süren şube toplantıları dizisi gerçek-
leştirildi. 16 Kasım 2015 tarihinde Antalya Şube ile 
başlayan  toplantılar dizisi, 17 Kasım 2015 tarihinde 
Denizli Şube ve bağlı temsilcilikleri, 18 Kasım 2015  
tarihinde İzmir Şube ve bağlı temsilcilikleri, 19 Kasım 
2015 tarihinde ise Balıkkesir İl Temsilciliği ve Güney 
Marmara Şube toplantıları ile son buldu. Bu süre için 
Akdeniz Üniversitesi  ile Pamukkale Üniversitesi Jeo-
loji Mühendisliği Bölümleri de ziyaret kapsamına alı-
narak ilgili üniversitelerin akademik personelleriyle de 
toplantılar gerçekleştirildi.

Genel Merkez Yönetim Kurulumuzdan Yönetim Kuru-
lu Başkanı Hüseyin Alan, II. Başkan Faruk İlgün, Say-
man H.İbrahim Yiğit, Yazman Murat Ateşoğulları ve 
Mesleki İlişkiler Üyesi Ümit Uzunhasanoğlu‘nun katıl-
dığı toplantılarda,Şube ve bağlı temsilciliklerinde yö-
netim kurulları ile İl temsilcilerimizde hazır bulundu.

• 25. Dönem çalışma programı kapsamında  Şube-
lerimiz tarafından  gerçekleştrilen çalışmalar, idari 
ve mali işleyiş ve yaşanan sorunlar ile gelecek 

döneme ilişkin değerlendirmelerin ele alındığı 
toplatılarda bütünlüklü ve dinamik bir örgütün ya-
ratılması için neler yapılabileceği değerlendirildi.

• Akdeniz  ve Pamukkale Üniversiteleri Jeoloji Mü-
hendisliği bölümleri ile yapılan toplantılarda ise, 
Odamızın 25. dönem çalışmaları kapsamındaki 
faaliyetleri anlatılarak özellikle bölümlerimizin 
bulundukları ildeki şube veya temsilciliklere daha 
fazla destek vermeleri, ayrıca jeogenç öğrenci ör-
gütlülüğünün önemi anlatılarak, örgütlü bir yapı-
lanmanın gerekliliği belirtilerek öğretim üyelerin-
den destek istendi. Üniversite öğretim üyeleri de 
ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, 
özellikle Oda çalışmalarında veya etkilinliklerin 
düzenleme kurularında Ankara dışındaki üniver-
sitelerden daha fazla katılımın sağlanmasının 
önemi, oda yayınlarının ulaştırılması konusunda  
yaşanan sorunlar ve bu konuda daha titiz dav-
ranılması ile oda yayın kurullarının daha geniş 
kesimlere açılması yönündeki düşüncelerini ifade 
ettiler.

Nevşehir İl Temsilciliğimiz Yönetim Kurulu II. Başkanı 
Faruk İlgün, Denetleme Kurulu Başkanı Kazım Altaylı, 
Onur Kurulu Başkanı Dündar Çağlan ve Genel Merkez 

çalışanı İlhen Esim tarafından ziyaret edildi. Ziyarettte 
temsilcilik idari ve mali konularda denetlendi.

odamız yönetim kurulu 25. dönem çalışmaları kapsamında planladığı 
şube ziyaretlerini gerçekleştirmeye devam ediyor

niğde il temsilciliği ziyaret edildi
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Yönetim Kurulumuz 7 Şubat 2015 tarihinde Anka-
ra’daki işyeri temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantı 
Yönetim Kurulu başkanı Hüseyin Alan’ın açılış konuş-
ması ile başladı. Alan konuşmasında Çalışma Prog-
ramı kapsamında yapılan Oda çalışmaları hakkında 
bilgi verdi. Çalışmaların özetlenmesinin ardından 
Alan kamuda çalışan jeoloji mühendislerinin oda ile 
ilişkileri, kamu kurumlarında jeoloji mühendisliğinin 

durumu konusunda bir sunum gerçekleştirdi. Alan’ın 
konuşmasının ardından işyeri temsilcileri söz alarak 
işyerlerinde yaşadıkları sorunlar hakkında bilgileri 
paylaştı. Toplantı işyeri temsilcilerinin kurumlarında 
üyelerimizin durumuna ilişkin  raporlar düzenlemele-
ri, daha etkili iletişimin sağlanması için gurup e-mail 
adresi oluşturulması kararının alınması ile sona erdi.

Yönetim Kurulumuz Samsun Şubemizi ziyaret ederk 
toplantı gerçekleştirdi. 19 Aralık 2015 tarihinde ger-
çekleştirilen toplantıya Yönetim Kurulu II. Başkanı 
Faruk İlgün, Yönetim Kurulu yazman Üyesi Ateşoğul-
ları, Yönetim Kurulu Mesleki Uygulamalar Üyesi Ümit 
Uzunhasanoğlu ve Samsun Şube Başkanımız Gül 
Yüzüncü Yılmaz’ın yanı sıra Şube Yönetim Kurulu ve 

üyelerimiz katıldı. 2014-2015 arasını kapsayan 6. Dö-
nem Şube faaliyetlerinin ele alındığı toplantı gündeme 
ilişkin Şube sunumu ile başladı. 25. Dönem Çalışma 
Raporu ve mali işleyişin değerlendirildiği toplantının 
son gündemi ise gelecek döneme ilişkin planlamalar 
oldu. Toplantının son bölümünde ise üyelerimizin ya-
şadığı sorunlar ve çözüm önerileri oldu. 

ankara’da işyeri temsilcileri toplantısı yapıldı

yönetim kurulumuz samsun şubemiz ile toplantı yaptı
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Oda Yönetim Kurulu üyelerimiz  7 Ocak Perşembe 
günü MTA Genel Müdürlüğü‘nde işyeri toplantısı dü-
zenledi.  MTA Genel Müdürlüğü‘nde saat 14.00‘te 
başlayan ‘Genel Üye Toplantısı‘ İhsan Ruhi Berent 
Salonu‘nda yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 
Alan, Yönetim Kurulu II. Başkanı Faruk İlgün, Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Halil İbrahim Yiğit ve Yönetim 
Kurulu Mesleki Uygulamalar Üyesi Ümit Uzunhasa-
noğlu ile MTA’da çalışan üyelerimizin katıldığı toplan-
tı, Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan‘ın açılış ko-
nuşması ile başladı. Konuşmasına ülkenin geçtiği se-
çim süreçlerini kısaca değerlendirerek başlayan Alan, 
hükümetin TMMOB‘ye ve Odalara yönelik baskı, sin-
dirme ve işlevsizleştirme politikalarının sürdüğünü, 
ülkenin bir bölümünde ‘sokağa çıkma yasakları’ ile 
ifadesini bulan savaş ve güvenlik politikalarına dikkat 
çekti. Alan, bu saldırılara karşı birlikte ve dayanışma 

ile karşı konulabileceğini söyledi. Alan konuşmasının 
devamında Odanın 25. Dönem çalışmaları hakkında 
Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan sunumu ger-
çekleştirdi. Odanın üyelerine ve meslek alanımıza 
ilişkin yaptığı çalışmalar hakkında da bilgi veren Alan, 
yapılan çalışmaların başarıya ulaşması için Oda-üye 
ilişkilerini canlandırmak, güçlendirmek ve yeni üyeler 
kazanma çabalarını hızlandırmak gerekliliğine vurgu 
yaptı. Alan, “Yönetim Kurulu olarak bütün işyerlerin-
de Oda-üye ilişkilerini, örgütlenmemizi  güçlendirmek 
için işyeri temsilcilikleri oluşturuyoruz. İşyeri temsil-
cik sisteminin çalışması için özel  çaba harcıyoruz. 
İki ayda bir işyeri temsilcileri ile bir araya gelerek üye 
ve meslektaşlarımızın işyerlerinde yaşadıkları sorun-
ları ele alıyoruz. Bu çalışmalarımızı güçlendirerek sür-
dürmek niyetindeyiz” dedi. 

Alan, konuşmasınında MTA Kanunu’nda yapılması 
düşünülen değişikliklere ilişkin Oda görüşlerini de bir 
sunum ile aktardı. Alan‘ın ardından söz alan üyeler 
yaşanan sorunlara dikkat çekerek Oda çalışmalarının 
bu konulara yoğunlaştırılması talebinde bulundular.  

Ankara’da bulunan üyelerimiz ile 08 Ocak Cuma 
günü Genel Merkez Konferans Salonu’nda genel üye 
toplantısı gerçekleştirildi.  Saat 16.00’da başlayan 
toplantıya, Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, 
Yönetim Kurulu II. Başkanı Faruk İlgün, Yönetim 
Kurulu yazman Üyesi Murat Ateşoğulları, Yönetim 
Kurulu sayman üye Halil İbrahim Yiğit ile Mesleki 
Uygulamalar üyesi Ümit Uzunhasanoğlu ile üyeleri-
miz katıldı. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 
Alan‘ın açılış konuşması ile başladı. Konuşmasına 
ülkenin içinden geçtiği toplumsal süreçleri kısaca de-
ğerlendirerek başlayan Alan, hükümetin TMMOB‘ye 
ve Odalara yönelik baskı, sindirme ve işlevsizleştir-
me politikalarının sürdüğünü, ülkenin bir bölümünde 
‘sokağa çıkma yasakları’ ile ifadesini bulan savaş ve 
güvenlik politikalarına dikkat çekti. Tüm bu saldırılara 
karşı birlikte ve dayanışma ile karşı konulabileceğini 
kaydetti. Oda çalışmalarına da kısaca değinen Alan, 
yapılan çalışmaların başarıya ulaşması için Oda-üye 

ilişkilerini canlandırmak, güçlendirmek ve yeni üyeler 
kazanma çabalarının hızlandırılması gerekliliğine dik-
kat çekti. 

Alan’ın konuşmasının ardından Yönetim Kurulu Yaz-
man Üyesi Murat Ateşoğulları Odanın 25. Dönem 
çalışmaları hakkında hazırladığı sunumu gerçekleştir-
di. Sunumda Odanın üyelerine ve meslek alanımıza 
ilişkin yaptığı çalışmalar hakkında da ayrıntılı bilgiler 
verildi. Ateşoğulları’nın sunumunun ardından söz 
alan üyeler yaşanan sorunlara dikkat çekerek Oda 
çalışmalarının bu konulara yoğunlaştırılması talebin-
de bulundular.  

mta genel müdürlüğü`nde işyeri üye toplantısı yapıldı

genel merkezde ankara üye toplantısı gerçekleştirildi
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25. Dönem Çalışma Programı kapsamında 9 Ocak 

2016 tarihinde Genel Merkez Yönetim Kurulu üyele-

rimiz Diyarbakır Şubemizi ziyaret etti. Toplantıya Ge-

nel Merkez Yönetim Kurulundan Murat Ateşoğulları, 

Faruk İlgün, Halil İbrahim Yiğit, Ümit Uzunhasanoğlu 

ve Ayla Kızıltuğ, Onur Kurulu’ndan Dündar Çağlan, 

Sami Ercan ve Bahattin Murat Demir ile Denetleme 

Kurulu’ndan Kazım Altaylı ve Dursun Malik Bakır ka-

tıldı.

Ziyarette Diyarbakır Şube Başkanı Harun Yalçınkaya 

tarafından 2014-2015 yılları arasında Şubede yapılan 

faaliyetler kısaca özetledikten sonra, başta Diyarba-

kır olmak üzere bölgenin birçok yerinde 38. gününü 
dolduran sokağa çıkma yasaklarına ve tankların da 
kullanıldığı savaş ortamına değinildi. Yalçınkaya bu 
savaş ortamında sivil vatandaşların ve özellikle ço-
cukların hayatını kaybettiğini ifade ederek, halklar 
arasında duygusal kopuş yaşanmadan savaşa karşı, 
hep birlikte barışın savunulması gerektiğini kaydetti. 
Şube toplantısının ardından toplantıya katılan tüm 
üyelerle birlikte Diyarbakır İKK ziyaret edilerek ortak 
bir toplantı yapıldı. Ayrıca Diyarbakır Sağlık Platformu 
tarafından 22 Aralık 2015 tarihinden itibaren başlatı-
lan sessiz oturma eylemi ziyaret edilerek sağlık çalı-
şanlarından bilgi alındı.

25. Genel Kurul öncesi Ankar Bölge Genel Kurulu ve 
Delege Seçimleri 20-21 Şubat 2016 tarihinde Genel 
Merkez binamızda gerçekleştirildi. Genel Kurul 20 
Şubat Cumartesi günü saat 10’da divanın oluşturul-
ması ile çalışmalarına başladı. Divan Başkanlığına 
Kazım Altaylı, Yazman üyeliklere ise Dursun Malik 
Bakır, Ayça Taşkent, Nail Bayram ve Ekrem Aksoy’un 

getirilmesinini ardından önergeler ele alınıp değerlen-

dirildi. Daha sonra 25. Olağan Genel Kurulu için dele-

ge adaylıkları divan başkanlığına sunuldu.

21 Şubat 2016 Pazar ise günü Odamızın Sosyal Te-

sisilerinde yapılan seçimlerle genel kurul çalışmaları 

tamamlandı.

diyarbakır şube ziyaret edildi

ankara bölge genel kurulu ve delege seçimi yapıldı
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Yönetim Kurulu üyelerimiz 14 Ocak Perşembe günü 
TPAO Genel Müdürlüğü‘nde işyeri üye toplantısı dü-
zenledi. TPAO Genel Müdürlüğü‘nde saat 14.00‘te 
başlayan ‘Genel Üye Toplantısı‘ AR-GE Dairesi Baş-
kanlığı toplantı salonunda yapıldı. Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Alan, Yönetim Kurulu II. Başkanı 
Faruk İlgün ve Yönetim Kurulu Mesleki Uygulamalar 
Üyesi Ümit Uzunhasanoğlu ile TPAO işyeri temsilcile-
rimizin katıldığı toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Hü-
seyin Alan‘ın açılış konuşması ile başladı. Konuşma-
sına ülkenin içinde geçmekte olduğu süreçleri kısaca 
değerlendirerek başlayan Alan, hükümetin TMMOB‘ye 
ve Odalara yönelik baskı, sindirme ve işlevsizleştir-
me politikalarının sürdüğünü, ülkenin bir bölümünde 
‘sokağa çıkma yasakları‘ ile ifadesini bulan savaş ve 
güvenlik politikalarının devam ettiğini, yaşanan saldı-
rılara karşı birlikte ve dayanışma ile karşı konulabile-
ceğini söyledi. Alan konuşmasının devamında Oda-
nın 25. Dönem çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu 
tarafından hazırlanan sunumu gerçekleştirdi. Odanın 
üyelerine ve meslek alanımıza ilişkin yaptığı çalışma-
lar hakkında da bilgi veren Alan, yapılan çalışmaların 
başarıya ulaşması için Oda-üye ilişkilerini canlandır-
mak, güçlendirmek ve yeni üyeler kazanma çabalarını 
hızlandırmak gerekliliğine vurgu yaptı. 

Toplantıya katılan üyelerimiz ise, düşen petrol fiyat-
ların özellikle petrol sektöründe faaliyet gösteren şir-

ketler ve çalışanlarını oldukça olumsuz yönde etkile-
diğini, sektörde çalışan çok sayıda meslektaşımızın 
işsiz kaldığını ve bundan TPAO’nun da olumsuz et-
kilendiğini ifade ederek, özellikle “TPAO’nun yeniden 
yapılandırılmasına ilişkin taslak çalışmaların devam 
ettiği belirtilerek” bunun çalışanlara olumsuz etkileri 
olabileceği kaygıları da ifade edildi.

Oda Başkanı Alan’da; ülkemizin milli petrol şirketi 
olan TPAO’nun diğer gelişmiş ülke milli petrol şirket-
leri gibi sadece arama değil, arama, üretim, rafineri 
ve dağıtımı da içerecek şekilde entegre bir biçimde  “ 
geçmişte olduğu gibi” yapılanması gerektiğini, özel-
likle son yıllarda TPAO Genel Müdürlüğünün insan 
kaynağına önemli bir yatırım yaptığını, çok sayıda je-
oloji mühendisinin de içinde yer aldığı öğrencinin yurt 
dışında yüksek lisans ve doktora yapmak üzere gön-
derildiğini, bunların önemli bir kısmının geri dönerek 
TPAO da göreve başladıklarını ifade ederek, ancak 
TPAO Genel Müdürlüğünün bu genç, dinamik ve üret-
ken yapıdan yeterince yararlanmadığını belirtti. “bir 
ülkenin en önemi varlığının yetişmiş insan kaynağı 
olduğunu belirten Alan, TPAO genel Müdürlüğünün 
yetişmiş bu insan kaynağından daha etkin bir şekilde 
yaralanması gerektiğini ifade etti.

Kurumun daha sık ziyaret edilmesi temennisi ile top-
lantı sona erdi.

tpao’da işyeri üye toplantısı yapıldı
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20-21 Şubat 2016 tarihleri arasında gerçekleştiri-
len “25. Dönem Ankara Bölge Genel Kurul Delege 
Seçimleri”yle birlikte Odamız Genel Kurul Delege se-
çimleri tamamlanmış oldu.

Ankara Bölge Genel Kurul Delege seçimlerine De-
mokratik Katılım Platformu (DKP) ile Jeolojide Deği-
şim Platformu (JDP) adı altında iki grup katılmış olup, 
seçimler demokratik ortamda büyük bir olgunluk 
içerisinde gerçekleşmiştir. Yapılan seçimde, turuncu 
liste ile seçime katılan Demokratik Katılım Platformu 
(DKP), geçerli oyların %64’ünü alarak “25. Dönem 

Ankara Bölge Genel Kurul Delege Seçimlerini” kazan-
mıştır.

Ankara Bölge Genel Kurul Delege seçimlerinin ta-
mamlanması ile Odamızın ülke genelinde 12 Şubenin 
Yönetim kurulları ve Genel Kurul Delegeleri belirlen-
miş oldu. Seçimlere katılarak Odamızı zenginleştiren, 
bilim ve emekle ürettiklerimizi, inat ve umutla gelecek 
kuşaklara aktarmamıza katkı koyan tüm meslektaşla-
rımıza teşekkür ederiz.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu 

Odamız 25. Olağan Genel Kurulu öncesinde şube 
başkanları toplantısı 19 Mart Cumartesi günü Genel 
Merkezimizde gerçekleştirildi. 25. Olağan genel Kurul 

sürecinin ele alındığı toplantının ardından “Türkiye 
Kırsal Alanında Asbestle Temas ve Ortaya Çıkan 
Sorunlar”  konferansına katılım sağlandı.

Odamız 25. Olağan Genel Kurulu öncesinde, Genel 
Kurula hazırlık amacıyla 25. Dönem 3.Şube Başkan-
ları toplantısı 19 Mart Cumartesi günü Genel Merke-
zimizde gerçekleştirildi.Yapılan toplantıda 25. Genel 

Kurul hazırlıkları, gündeme ilişkin değerlendirmeler 
ve öneriler konusunda degelendirmelerde bulunuldu. 
Yapılan  görüşmeler sonucunda  hazırlıkların  sürdü-
rülmesi kararlaştırıldı.

odamız 25. dönem genel kurul delege seçimleri tamamlandı

25. çalışma dönemi şube başkanları toplantısı gerçekleştirildi

25. çalışma dönemi 3.şube başkanları toplantısı gerçekleştirildi
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“5 Haziran Dünya Çevre Günü”nde “Çevresel Etki 
Değerlendirmelerinde Jeoloji Mühendisliği Çalışma-
ları Konferansı” Prof. Dri Ali Yılmaz tarafından Genel 
Merkezimizde verildi. 

5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Odamız Konferans 
Salonu’nda “Konferans Dizisi” kapsamnda Prof. Dr. 
Ali Yılmaz tarafından “Çevresel Etki Değerlendirme-
lerinde Jeoloji Mühendisliği Çalışmaları Konferansı” 
düzenlendi.

Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan’ın açı-

lış konuşması ile başlayan konferansta Prof. Dr. Ali 

Yılmaz, Çevresel Etki Değerlendirmelerinde Jeoloji 

Mühendislerinin yapması gereken işlemleri, ÇED 

süreçlerinde dikkat edilecek noktaları örnekler üze-

rinden anlattı. Son bölümünde dinleyicilerin soru ve 

görüşlerinin ele alındığı konferansa meslektaşlarımız 

yoğun ilgi gösterdi. 

Odamız BTK öncülüğünde yürütülen “Konferans Di-
zisi” kapsamında 20 Haziran 2015’te; Odamız Kon-
ferans Salonu‘nda,  “Türkiye`de Yeraltısuyu Kaynak-
larının Kalitesini Etkileyen Faktörler ve Bu Etkilerin 
Yarattığı Sonuçlar” konferansı Prof. Dr. Alper  Baba 
tarafından verildi.

Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan‘ın açılış 
konuşması ile başlayan konferansta Prof. Dr. Alper 
Baba, ülkemizdeki su ve maden politikaları ile çeşitli 
uygulamalar ekseninde yeraltısularının geldiği duru-
mu anlattı. Dinleyicilerin soru ve görüşlerinin de ele 
alındığı konferansa meslektaşlarımız yoğun ilgi gös-
terdi.

dünya çevre günü`nde “çevresel etki değerlendirmelerinde 
jeoloji mühendisliği çalışmaları” konferansı yapıldı

türkiye`de yeraltısuyu kaynaklarının kalitesini etkileyen faktörler ve 
bu etkilerin yarattığı sonuçları konferansı yapıldı
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Odamız BTK öncülüğünde yürütülen “Konferans Di-
zisi” kapsamında 20 Haziran 2015’te; Odamız Genel 
Merkez Konferans Salonunda; Ankara Meslek Hasta-
lıkları Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Engin 

Tutkun tarafından “Sanayi Kirliliği,Toksit Maruziyetler 
ve Kronik Hastalıklar “ konferansı verildi. Dinleyici-
lerin soru ve görüşlerinin de ele alındığı konferansa 
meslektaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. 

‘Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’nın 19 yıldır revi-

ze edilmediğine dikkat çeken uzmanlar, yeni yapılan 

binaların da bu haritadaki veriler ışığında hazırlanan 

yönetmeliğe göre yapıldığını ve haritanın mutlaka ve 

acilen yenilenmesi gerektiğini vurguluyor

17 Ağustos deprem felaketinin üzerinden 16 yıl geç-

mesine karşın, depreme hazırlık konusundaki tartış-

malar devam ediyor. Bu tartışmalardan birini de 1996 

yılında, “Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Ge-

nel Müdürlüğü” tarafından hazırlanan ve aradan ge-

çen 19 yıllık sürede henüz revize edilmeyen “Türkiye 

Deprem Bölgeleri Haritası” oluşturuyor. 

Milliyet gazetesinden Mert İnan’ın haberine göre, 

Türkiye genelindeki yerleşim birimlerinin hangi dep-

rem kuşağında olduğunu 5 derecelendirme ile ortaya 

koyan harita, aynı zamanda deprem yönetmeliğinin 

sanayi kirliliği,toksit maruziyetler ve 
kronik hastalıklar konferansı yapıldı

19 yıllık haritaya göre bina yapılıyor
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de temelini oluşturuyor. Yeni yapılan binaların statik 
hesaplamaları, taşıyıcı sistemleri, beton ve demir 
oranları yeni deprem yönetmeliğine göre hesaplanır-
ken, yönetmeliğin haritadaki veriler ışığında hazırlan-
dığı belirtiliyor. Uzmanlar ise 1996 yılında hazırlanan 
ve aradan geçen 19 yıllık sürede henüz revize edilme-
yen “Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası”nın ivedilikle 
yenilenmesi gerektiğini dile getiriyorlar.

‘Bu büyük bir hata’

Hüseyin Alan (TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 
Başkanı):

“Söz konusu haritanın bugüne kadar revize edilme-
mesi büyük bir hata. Aradan 19 yıl  geçmesine rağ-
men bu süre içerisinde birçok büyük deprem felaketi 
yaşanması karşın ‘Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’ 
halen revize edilmedi. MTA 2012 de Türkiye Diri Fay 
Haritası’nı güncelledi ancak bu harita sadece karasal 
alanlar için hazırlandı. Oysaki Ege, Akdeniz ve Kara-
deniz için yeterli araştırmalar yapılmadı. Akdeniz ve 
Ege açıklarında neredeyse hergün deprem oluyor. Biz 
henüz nerede, hangi mekanizmaların deprem üretti-
ğini bilmiyoruz. 1996’da hazırlanan ‘Deprem Bölge-
leri Haritası’nda nükleer santral yapılması düşünülen 
Doğu Akdeniz kıyıları 3.derece deprem kuşağı olarak 
yeralıyor. Oysa ki, geçtiğimiz günlerde bu bölgelerde 
4 ve 5 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Deprem haritasının hazırlanması sırasında jeolojik 
çöküntüler ile kayalar incelenmedi. Paleosismolojik 
çalışmalar yapılmıyor. AFAD ve MTA’nın bu konuda 
çalışmalar yürütmesi gerekir. Deprem çalışmala-
rı öteleniyor. Türkiye’deki inşaat projeleri ‘Deprem 
Yönetmeliği’ne göre yapılıyor. Yönetmeliğin temelini 
1996’da hazırlanan Deprem Bölgeleri Haritası oluştu-
ruyor. 19 yıllık sürede 4 veya 5. derece deprem ku-
şağı olarak bilinen birçok bölgenin 1’inci veya 2’inci 
derece deprem kuşağında olduğu anlaşıldı. binaların 
taşıyıcı sistemleri, demir, kolon ve beton oranlarının 
nasıl olması gerektiği aslında 19 yıl öncesinin harita-
sına göre şekillendi.

Örneğin haritaya göre İstanbul’un Marmara kıyıları 1. 
derece deprem kuşağı olarak kabul ediliyor. Ancak 
bugün itibarıyla İstanbul tümü 1. derece deprem riski 
altında. 1996’da hazırlanan mevcut harita AB stan-
dartlarına da uygun değil.”

‘Yönetmelik değişmeli’

- Prof. Dr. Haluk Eyidoğan (Jeofizik Mühendisi-Dep-
rem bilimci):

“Haritanın yenilenmesi gecikti. Bunu yapabilecek 
uzmanlar ve gerekli altyapımız var. 1996-2011 ara-
sında çok sayıda büyük deprem meydana geldi. Bu 
depremlerin yerleri ve özellikleri belli. Dolayısıyla eli-
mizde yeni veriler de mevcut. AFAD’dan bir uzman ile 
konuştuğumda söz konusu haritanın yıl sonuna kadar 
revize edileceğini dile getirdi. Yeni haritanın hazırlan-
masından sonra deprem yönetmeliğinin de değişme-
si gerekir. Mevcut deprem yönetmeliği ile yeni harita 
uyuşmaz. Deprem yönetmeliği 2007’de revize edildi. 
Ancak yenilenmiş hali bile 1996 yılındaki harita baz 
alınarak hazırlandı.

2004 yılında yapılan deprem şurasında haritanın 
yenilenmesi için karar alınmıştı. Aradan 11 yıl geç-
mesine karşın bir arpa boyu bile yol alınamadı. Ha-
zırlanacak yeni harita ile birlikte her bölge için yatay 
yer ivme kat sayıları yeniden hesaplanmalı, inşaatlar 
buna göre yapılmalıdır. 1996’da hazırlanan Türkiye 
Deprem Bölgeleri Haritası’nda yanlışlıklar var. Harita 
tüm Türkiye’nin zemini kaya farzedilerek hazırlandı. 
Ayrıca yapılan son jeolojik çalışmalarda Türkiye’deki 
aktif fay sayısının daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Örneğin Van depreminden sonra bu bölgede 2. de-
rece deprem kuşağında görülen yerlerin 1.derece 
deprem kuşağında olduğu anlaşıldı. 17 Ağustos dep-
reminden sonra Marmara Bölgesi’nin baştan aşşağı 
gözden geçirilmesi gerekiyor. İBB tarafından mega-
kent için 2009’da yaptırılan ‘Sismik Mikro Bölgeleme 
Raporu’ maalesef Ankara tarafından dikkate alınma-
dı. Oysa ki kent genelinde 8 bin sondaj yapılarak ha-
zırlanan rapor dikkate alınmış olsa İstanbul için hayati 
öneme sahip olur.”

‘Revize edilmeliydi’

- Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu (Deprem Uzmanı):

“Söz konusu harita 1996’dan bu yana revize edil-
medi. İnşaatlarda kullanılan malzemeler, deprem risk 
alanlarına göre belirleniyor. Deprem yönetmeliğinin 
temelini ise Deprem Bölgeleri Haritası oluşturuyor. 
Aradan geçen 19 yıllık sürede haritanın mutlaka yeni-
lenmesi gerekirdi. Binalar, bu haritanın verilerine göre 
inşa ediliyor. Özellikle İstanbul genelinde yeni bir ça-
lışma ortaya konulmalı.”
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nan “Bilimsel Teknik Konferans Dizisi-3” 09 Ocak 
2016 Cumartesi günü saat 14.00‘te Prof. Dr. Caner 
Zanbak tarafından verilen “Mühendislik Projelerinin 
Çevresel Değerlendirilmesinde Mühendislik Jeo-
lojisinin Yeri” konferansı ile başladı. Genel Merkez 
Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferans, 
Prof. Dr. Caner Zanbak’ın sunumunun ardından soru-
cevaplarla tamamlandı.

Konferansta son yıllarda yoğun bir tartışma konusu 
olan, sürdürülebilir kalkınma ile doğal kaynakların 
tüketimi konusunda bir dengenin oluşturulmasının 

gerekliliği ile gelecek nesillere sağlıklı ve yaşanabilir 

bir çevrenin bırakılması kapsamında yürütülen mü-

hendislik çalışmalarında genelde jeolojinin, özelde ise 

mühendislik jeolojisinin önemi üzerinde değerlendir-

melerin yapıldığı konferansa çok sayıda meslektaşı-

mız da katılım gösterdi.

Odamız Konferans dizisi İsmail Abalıoğlu tarafın-

dan 16 Ocak 2016‘da Genel Merkez Konferans 

Salonu‘nda Saat: 14.00‘te verilecek olan “Küresel 

Petrol ve Doğalgaz Sektörü ve Türkiye” başlıklı 

konferans ile devam etmiştir. 

mühendislik projelerinin çevresel değerlendirilmesinde 
mühendislik jeolojisinin yeri konferansı yapıldı
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Odamız Bilimsel ve Teknik Kurulu tarafından hazırla-
nan “Bilimsel Teknik Konferans Dizisi-3” 16 Ocak 
2016 Cumartesi günü saat 14.00‘te İsmail Abalıoğ-
lu tarafından verilen “Küresel Petrol ve Doğalgaz 
Sektörü ve Türkiye” konferansı ile devam etti. Genel 
Merkez Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kon-
ferans, İsmail Abalıoğlu’nun sunumunun ardından 
soru-cevaplarla tamamlandı.

Konferansta Ortadoğu başta olmak üzere tüm dünya 
enerji piyasası petrol ve doğalgaz özelinde ele alına-

rak Türkiye’nin durumu değerlendirildi. Meslektaşları-

mızın yoğun ilgi gösterdiği konferansta Abalıoğlu’nun 

sunumunun ardından tartışma ve soru cevap bölü-

münde ilgiyle izlendi. 

Odamız Konferans dizisi Dr. Murat Mert ve Yrd. Doç. 

Dr. Ersin Karapazarlıoğlu tarafından 13 Şubat 2016‘da 

Genel Merkez Konferans Salonu‘nda Saat: 14.00‘te 

verilecek olan “Adli Bilimlerde Jeoloji Biliminin Kul-

lanımı” başlıklı konferans ile devam etmiştir. 

Odamız Bilimsel ve Teknik Kurulu tarafından hazırla-
nan “Bilimsel Teknik Konferans Dizisi-3” 13 Şubat 
2016 Cumartesi günü saat 14.00‘te “Dr. Murat Mert 
ve Yrd. Doç. Dr. Ersin Karapazarlıoğlu tarafından ve-
rilen “Adli Bilimlerde Jeoloji Biliminin Kullanımı” 

konferansı ile devam etti. Genel Merkez Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirilen konferansta, Dr. Murat 
Mert ve Yrd. Doç. Dr. Ersin Karapazarlıoğlu’nun su-
numunun ardından tartışma ve soru cevap bölümü 
de ilgiyle izlendi. 

“küresel petrol ve doğalgaz sektörü ve türkiye” konferansı yapıldı

“adli bilimlerde jeoloji biliminin kullanımı” konferansı yapıldı



106

h
a
b
e
r
 b

ü
lt
e
n
i 

TM
M

OB
 J

eo
lo

ji 
M

üh
en

di
sl

er
i O

da
sý

Yönetim Kurulu üyelerimiz MİGEM Genel Müdürlü-
ğüne atanan Mehmet Topal’ı 8 Eylül 2015 tarihinde 
makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Yönetim Kurulu Başkanımız Hüse-
yin Alan MİGEM ile Odamız arasında iyi bir işbirliği ve 
diyalog sürdürüldüğüne dikket çekerek aynı diyalog 
ve işbirliğinin sürmesi temennisini dile getirdi. Alan 
konuşmasında ayırıca Başbakanlık Genelgesi‘nden 
sonra madencilik sektöründe çalışan meslektaşları-
mızın yaşadıkları sorunlar ile maden arama süreçle-

rinin sekteye uğramasından kaynaklanan ve meslek-

taşlarımız arasında işsizliğe neden olan bu süreçler 

hakkındaki Oda görüşlerimizi aktardı. 

MİGEM Genel Müdürü Mehmet Topal ise ziyaretten 

duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bundan sonra 

yapılacak çalışmalarda ve mevzuat düzenlemeleri ile 

madenciliğin geliştirilmesi konularında meslek odala-

rı ile işbirliği içinde olmak istediklerini  kaydetti. 

Ziyaret iyi niyet temennileri ile sona erdi. 

Odamızın 25. Dönem çalışmaları kapsamında, Yöne-
tim Kurulu Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendis-
liği Bölümünü ziyaret etti. 05 Kasım 2014 tarihinde 
yapılan ziyarette Bölüm Başkanı Prof. Dr. Harun Sön-
mez ile bölümde görevli bazı akademisyen hocaları-
mız ziyaret edildi.

Yapılan görüşmede odamız yönetim kurulu 25. dö-
nem çalışma programı kapsamında yapmayı planla-
dığı, mesleki, toplumsal ve sosyal etkinlikler hakkında 
bilgi aktararak, Oda ile bölüm arasındaki ilişkilerin ku-
rumsallaştırılarak derinleştirilmesi, meslek alanlarımı-
zın toplum tarafından bilinirliğinin artırılması amacıyla 
ortak etkinlikler düzenlemesi ve genç jeoloji mühen-
disliği bölüm öğrencilerinin süreç içinde katılacakları 
jeoloji mühendisliği camiasını şimdiden tanımalarının 

sağlanması için “odamız jeogenç örgütlülüğüne katı-

lımının “teşvik edilmesi konularında görüş alış-veri-

şinde bulunuldu. Ayrıca eğitim sisteminde yaşanan 

sorunlar ve ileride jeoloji mühendisliği öğrencilerin 

mesleğe atıldıklarında karşılaşabilecekleri sıkıntılar ve 

bunlara nasıl çözümler üretebileceği konusunda Oda 

ve üniversite olarak görüş alışverişinde bulunuldu.

Oda-öğrenci ilişkisinin gelişerek devam etmesi için 

üniversite ve oda olarak öğrencilerle beraber çalış-

malar, etkinlikler yapılması gerekliliği üzerinde duru-

lan ziyarette üniversitenin de desteğiyle Kasım ayı 

içerisinde Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 

olarak Hacettepe Üniversitesi Öğrencileri ile bir tanış-

ma etkinliği yapılmasına karar verildi.

yönetim kurulumuz migem`i ziyaret etti

hacettepe üniversitesi mühendislik fakültesi jeoloji mühendisliği bölümü 
ziyaret edildi 
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Yönetim Kurulumuz 8 ve 9 Eylül 2015 tarihlerinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ziyaretlerde buluna-
rak mesleğimizin sorunlarına ilişkin görüş alışverişin-
de bulundu. Yönetim Kurulumuz TBMM’de ilk olarak 
8 Eylül 2015’te Manisa Milletvekili ve CHP Grup Baş-
kan Vekili Özgür Özel’i ziyaret etti. Ziyarette konuşan 
Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan, Odamız 
kurumsal yapılanması ile jeoloji mühendisliğinin ça-
lışma alanları hakkında bilgi vererek, TBMM’de yürü-
tülen yasa çalışmalarında CHP Gurubu’nun meslek 
alanımıza yönelik çalışmalarında işbirliği ve diyalo-
gun geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Manisa Milletvekili Özgür Özel de meslek odaları ile 
ilişkilere verdikleri önemi anlatarak bundan sonra ya-
pılacak çalışmalarda Oda görüşüne başvurma konu-
sunda daha hassas davranacaklarını kaydetti. 

Yönetim Kurulumuz 9 Eylül 2015’te ise Cumhuriyet 
Halk Partisi Gurup Başkanvekili Engin Altay’ı ziyaret 
etti. Ziyarette Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin 
Alan genelde mühendislik alanında özelde ise jeoloji 
mühendisliği alanında çok sayıda işsiz mühendisin 

bulunduğunu ve yaşanan ekonomik daralmanın da 
etkisiyle bu sayının her geçen gün daha da arttığına 
dikkat çekti. Genel olarak ülke ekonomisinde yaşanan 
daralma ile özelde ise, Madencilik alanında Başba-
kanlık tarafından 2012 yılında çıkarılan genelge ile 
petrol fiyatlarında ki aşırı düşüşlerin jeoloji mühen-
dislerinin işsiz kalmasını hızlandırdığını da belirten 
Alan, CHP Gurubunun bu konuda çalışma yapmasını 
arzuladıklarını iletti. Alan ayrıca meslek odalarının be-
lediyelerle yaptıkları protokollerden örnekler vererek 
bu protokollerin yaygınlaştırılması için destek talebin-
de bulundu. 

Engin Altay ise konuşmasına ülkedeki, siyasi atmos-
feri özetleyerek, parti olarak meslek odaları ile iliş-
kilere özel bir önem verdiklerini belirterek, yaptıkları 
çalışmalarda meslek odaları ile işbirliği yapmayı ar-
zuladıklarını ve önümüzdeki dönemde bu konuda Je-
oloji Mühendisleri Odası’ndan daha fazla destek talep 
edeceklerini kaydetti. 

Ziyaret iyi niyet dilekleri ile sona erdi.

yönetim kurulumuz tbmm’de ziyaretlerde bulundu



108

h
a
b
e
r
 b

ü
lt
e
n
i 

TM
M

OB
 J

eo
lo

ji 
M

üh
en

di
sl

er
i O

da
sý

Odamız Yönetim Kurulunun bölüme ziyaretinde,  Bö-

lüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çelik, başta olmak 

üzere bölüm başkan yardımcıları, bazı öğretim üyeleri 

hocalarımız ile araştırma görevlileri katıldı. Yapılan gö-

rüşmede 2015-2016 yılı eğitim ve öğretim yılı açılışı 

dolayısı ile başarı dilekleri ile başlayan Yönetim Kuru-

lu Başkanımız Hüseyin Alan, Ankara’da yer alan diğer 

bölümleri de ziyaret edeceklerini belirtti. Ankara’da 

yer alan jeoloji mühendisliği bölümleri ile Jeoloji 

Mühendisleri Odası arasındaki sıcak bağların artarak 

devam etmesi gerektiğine inandığını ifade eden Alan, 

bu kapsamda özellikle Ankara’da gerçekleştirilen et-

kinliklerin ortaklaşa düzenlenmesi konusunda gerekli 

hassasiyetinin gösterilmesinin önemine vurgu yaptı. 

Alan, önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan III. Je-

otermal kaynaklar Sempozyumu ve Sergisi’nin bunun 

güzel örneklerinden birini oluşturduğuna dikkat çekti.  

Bölümde görevli öğretim üyesi hocaları ve araştırama 

görevlilerini oda çalışmalarında daha fazla görmek is-

tediklerini belirten Alan, bu konuda bölüm Başkanlığı-

nın da çaba göstermesi gerektiğine dikkat çekti.

Odamızın öğrenci örgütlülüğü olan Jeogenç hakkında 
bilgi veren Alan,  JeoGenç’e Bölüm Başkanlığı ve ho-
calarımızın daha fazla destek vermelerini bekledikleri-
ni kaydetti. Alan, Oda olarak öğrenciler için, barınma 
sorunu yaşayan öğrencilerimizin TMMOB tarafından 
yapılan öğrenci evinde odamız kontenjanından yarar-
lanmaları, 2006 yılından beri her yıl düzenli olarak be-
lirli sayıda öğrenciye burs verilmesi, öğrenci üyelerin 
oda eğitim materyallerinden indirimli yararlanılması 
gibi bir çok çalışmanın yürütüldüğünü böylece ülke 
çapında jeoloji mühendisliği bölümlerinde öğrenim 
gören öğrencilerin JeoGenç çatısı altında  bir araya 
getirilerek tanışmaları ve ortak çalışma  yürütmeleri-
nin sağlandığını da belirtti.

Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Baş-
kanı Prof. Dr. Mehmet Çelik ise ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti ifade ederek, Jeoloji Mühendisliği Bö-
lümü olarak Oda ile ilişkilerin daha da geliştirilmesi 
için katkı sağlayacaklarını belirterek, Odanın jeoloji 
mühendislerine sağladığı bu olanakların çok önemli 
olduğunu ifade etti.

Görüşme karşılıklı iyi niyet temennileri ile son buldu.

yönetim kurulumuz ankara üniversitesini ziyaret etti

2015- 2016 Yılı 
Eğitim Öğretim Yılının 
Başlaması Dolayısıyla 
Yönetim Kurulumuz 
Ankara Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi 
Jeoloji Mühendisliği 
Bölüm Başkanlığını 
Ziyaret Etti.
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Bölüm ziyaretine, Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Özlem 
ERDEM, başta olmak üzere bölüm öğretim üyeleri 
hocalarımız ile araştırma görevlileri katıldı. Yapılan 
görüşmede 2015-2016 yılı eğitim ve öğretim yılı açı-
lışı dolayısı ile başarı dileklerini belirten Yönetim Ku-
rulu Başkanımız Hüseyin Alan, Yönetim Kurulu olarak 
gittiğimiz her yerde olabildiğince Jeoloji Bölüm Baş-
kanlıklarımızı da ziyaret ettiğimizi belirtti. Odanın 25. 
Dönem çalışmaları hakkında bilgi veren Alan, özellikle  
Jeoloji Mühendisliği bölümlerinin bulundukları kentin 
sorunlarına sahip çıkmaları, meslek alanımız ile ilin-
tili konularda çalışmalar yaparak odamız ile paylaş-

malarının önemine vurgu yaptı. Bu kapsamda; Oda 
olarak Munzur Vadisinin UNESCO Türk Milli Komitesi 
tarafından düzenlenen Jeopark Öneri Çalıştayı’nda 
“Jeopark alanı” olarak önerildiğini belirterek, bölü-
mün yerel idareleri ve yerel kamuoyunu bilgilendirme 
konusunda odaya destek vermesini istedi.

Bölüm Başkanı Sn. Erdem ve toplantıya katılan ho-
calarımız ise, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile 
getirerek, iki yıldır jeoloji mühendisliği bölümüne öğ-
renci alınmadığını, 30 yakın yüksek lisans öğrenci-
sinin mevcut olduğu, bölgede yaşanan çatışmaların 
öğrencilerin üniversitelerini tercih etmelerini engelle-
diğini belirttiler. Ayrıca Munzur vadisinin milli parkla 
olmakla birlikte, jeopark alanı olarak ilan edilmesi ko-
nusunun ise son derece önemli olduğu ifade edilerek, 
Odanın bu konuda başlattığı çalışmalara katkı ve des-
tek vereceklerini belirtiler. Ayrıca Tunceli’de Odanın 
temsilcisinin bulunmaması ve kurumsal temsiliyetin 
eksikliğini ifade ettiler. Görüşme karşılıklı iyi niyet te-
mennileri ile son buldu.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin ALAN 
Tunceli’de bulunan bir grup meslektaşımızla birlikte, 
10.11.2015 tarihinde Tunceli Ovacık ilçesi Ziyaret 
köyünde yer alan Munzur Suyu Fabrikasında grevde 
bulunan 33 emekçiyi fabrikada ziyaret ederek, emek 
mücadelelerini TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 
olarak desteklediğimizi belirtti.

Grev çadırında yer alan işçiler Odamıza teşekkür ede-
rek,  işverenin; özellikle 2015-Mayıs ayında, işçilerin 
DİSK’e bağlı “Gıda-İş” sendikasına üye olmalarından 
sonra saldırılarını artırdıklarını, Mayıs ayından sonra 
7 arkadaşlarının işlerine son verildiğini, yapılan top-
lu görüşmede birçok konuda mutabakata varıldığını 
ama özellikle kendilerinin yılbaşında 250 TL, 1 Mayıs 

emek bayramında da 250 TL olan ikramiye talepleri-
nin red edilmesi üzerine 14 gün önce  greve başladık-
larını ve idari personel dışında tüm çalışanların grev-
de olduğunu ve üretimi durdurduklarını ifade ettiler.

Destek ziyareti iyi niyet temennileri ile son buldu.

yönetim kurulumuz tunceli üniversitesini ziyaret etti

yönetim kurulumuz tunceli ovacık’ı ziyaret etti

Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin ALAN, Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 
Bölüm Başkanlığını ziyaret etti.

Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Tunceli –Ovacık’ta Grevde Bulunan Munzur AŞ. Çalışanlarını Fabrikada 
Ziyaret Ederek, Emek Mücadelelerine Destek Verdiğimizi Belirtti.
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Odamız Konya Şube tarafından 12-15 Kasım 2015 
tarihleri arasında düzenlenen 2. Tıbbi Jeoloji Sem-
pozyumu esnasında DSİ 4. Bölge ( Konya) Müdürü 
Sayın Mustafa Uzun Yönetim Kurulu Başkanımız Hü-
seyin Alan tarafından makamında ziyaret edilerek, 2. 
Tıbbi Jeoloji Sempozyumuna  gösterdikleri katılım ve 
katkılarından dolayı teşekkür etti.

Ziyarette, DSİ 4. Bölge Müdürlüğü olarak yaptıkları 
çalışmalar hakkında bilgi veren Sayın Uzun, ziyaret-
ten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yönetim Kuru-
lu Başkanımız Sayın  Alan, Konya  kapalı havzasında 
kaçak yeraltı suyu kullanımı konusunun önemli bir 
sorun olduğunu ifade ederek, Konya kapalı havza-
sında beslenimden çok su tüketiminin olduğunu, ka-
çak yeraltısuyu kullanımın önlenmesi için DSİ Genel 
Müdürlüğü’nün etkin bir izleme, kontrol ve denetim  
mekanizması kurması gerektiğini belirterek, bugün 
ülkemizde 255.000 civarında ruhsatlı, 500.000 ci-

varında ise kaçak  yeraltısuyu kuyusunun bulundu-
ğunu ifade ederek, bu büyüklükteki bir yapının idari 
iş ve işlemlerinin ancak Genel Müdürlük bünyesinde 
Yeraltısuları Daire Başkanlığının kurulması ile yöne-
tilebileceğini  ifade etti.Ayrıca yeraltı suyu hizmetle-
rinin tamamen bir mühendislik hizmet alanı haline 
dönüştürülmesi, yetersiz su beslenimin bulunduğu 
havzalarda tarımsal ürün yelpazesinin değiştirilmesi 
ile DSİ Genel Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüklerinin izni 
olmaksızın Su sondaj kuyu makinalarına trafik izni ve-
rilmemesi, bu makinalarının yıllık kayıt ve tescillerinin 
Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından yapılması ile 
kaçak yeraltısuyu kuyusu açılmasının önüne geçile-
bileceğini belirtti. Görüşme iyi niyet temennileri ile 
son buldu.

Bu ziyaret esnasında DSİ Bölge Mdürlüğünde çalışan 
bazı meslektaşlarımızda ziyaret edilerek oda çalışma-
ları hakkında bilgiler verildi.

dsi konya bölge müdürlüğü ziyareti

DSİ 4. Bölge (Konya) Müdürü Sayın Mustafa Uzun, Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan tarafından 
ziyaret edildi.
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Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin 
ALAN; 02.12.2015 tarihinde Artvin’e yeni atanan  İl 
Temsilcimiz Sayın Özlem Yavuz’u ziyareti ile başlayan 
toplantılar dizisi, 30.12.2015 tarihinde  Rize İl Temsil-
cisi Sayın Hakan YANBAY ile Trabzon Şube Yönetim 
Kurulunu Başkanı Sayın Semi HAMZAÇEBİ ile Osman 
YAZICI’nın katıldığı toplantılar ile son buldu.

Temsilcilerle yapılan toplantlarda, il temsilciliklerin 
önemi, ilde yaşanan ve meslek alanımızı ilgilendiren 
konular hakkında temsilciliklerimizin aktifliği ve örgüt-
sel çabaların önemi ile önümüzdeki dönem hedefleri 
konusunda görüş alış-verişinde bulunuldu. 

Artvin İl Temsilcimiz Sayın Özlem Yavuz, Hopa’da ya-
şanan aşırı yağışların neden olduğu sel baskınları ile 
heyelanlar hakkında bilgi aktardıktan sonra özellikle 
Artin özelinde HES ve Maden işletmelerinden kaynak-
lanan sorunlar hakkında bilgi vererek Şube ve Genel 
Merkezden daha fazla katkı beklediklerini ifade etti. 
Ayrıca Artvin halkının bütününün Cerattepede açıl-
mak istenen altın-bakır-kurşun maden işletmesine 
karşı olmasına rağmen, mevcut siyasi iktidarın böl-

ge insanını görmezden gelerek izin verdiğini belirten 
Sayın Yavuz, halkın buna karşı başlattığı nöbet tutma 
girişimi ile odamızın buna katkılarını ifade etti.

Yapılan değerlendirme toplantısında alınan karar çer-
çevesinde Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın 
Hüseyin Alan ile Artvin İl Temsilcimiz Sayın Özelem 
Yavuz, 03.012.2015 tarihinde Cerattepe’de maden 
işletmesi açılmasına karşı Yeşil Artvin Dernegi ön-
cülüğünde başlatılan nöbet tutma eyleminde bulu-
nan İKK bileşenlerini yerinde ziyaret etti. Sözkonusu 
ziyarette yaşanan gelişmeler hakkında bilgi veren İKK 
İl Temsilcisi Hakan Yavuz’a “Gece- gündüz, yaz-kış 
demeden 50cm. aşan kar altında nöbet tutan İKK bi-
leşenleri ile tüm Artvin halkına teşekkür eden Sayın 
Alan” “Mevcut siyasi iktidarın Artvin halkının istemle-
rini ve taleplerini görmezden gelerek yandaşlık ilkesi 
çerçevesinde Cerattepe’de altın-bakır-kurşun made-
ninin işletilmesi için ilgili şirkete izin verilmesini kabul 
edilemez olduğunu belirterek, Oda olarak Madenin iş-
letilmesine karşı mücadele veren Artin halkı ile daya-
nışma birlikteliği içinde olacaklarını vurguladı.”Destek 
ziyareti karşılıklı iyi niyet temennileri ile son buldu.

şube ve temsilcilik ziyaretlerimiz devam ediyor
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin ALAN; Artvin, Rize İl Temsilcilerimiz ile Trabzon Şube 
Yönetim Kurulunu ziyaret etti.




