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SUNUŞ

Değerli Meslektaşlar,

27. Çalışma Dönemi içinde aldığımız karar ile oda faaliyet 
ve etkinlikleri ile mesleki gelişmelerin meslektaşla-

rımıza ve topluma daha iyi anlatılması, Odamızın kurulduğu 
1974 yılından günümüze kadar çıkardığı Haber Bülteni’nin var-
lığının gelişen teknolojik imkanlarda kullanılarak sürdürülmesi 
amacıyla 2019 yılında başından itibaren, aylık olarak çıkarmaya 
başladığımız “jeodergi”nin Mart-2019 sayısıyla karşınızdayız.

Bu sayımızda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolasıyla 
Odamız tarafından gerçekleştirilen etkinlik ve basın açıklama-
larının yanı sıra, özellikle 2019 yılında yürürlüğe giren ve bir-
çok meslektaşımızı yakından ilgilendiren Türkiye Bina Deprem 
Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin meslek alanımızı ötekileştiren 
yaklaşımlarına karşı yürüttüğümüz çalışmalara yer verildi.

Geride bıraktığımız ay içinde meslek alanımızı yakından 
ilgilendiren üç ayrı düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. 
Oda olarak meslek alanımızı ötekileştiren ve karşı çıktığımız 
“Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Tebliği”, Planlı Alanlar İmar 
Yönetmeliği içine yerleştirildiği değişiklik ile 3194 sayılı kanu-
na aykırı düzenlenen “Şantiye Şefliği Yönetmeliği” ile yine 9 
Mart 2019 tarihinde “Zemin Ve Temel Etütleri Uygula Esasla-
rı ve Rapor Formatı” yayınladı. Meslektaşlarımızı yakından 
ilgilendiren bu düzenlemeler konusunda bir yandan eğitim 
seminerleri düzenlenirken, diğer yandan birçok şubemizde 
konuya ilişkin değerlendirme toplantıları gerçekleştirdik. Siz 
meslektaşlarımızla yapılan değerlendirme toplantıları sonu-
cunda bazı düzenlemelere karşı dava açma suretiyle hukuki 
mücadele sürdürülmesi kararı verdik.

Yine meslek alanımızı yok sayanlara karşı imza kampan-
yaları yürütme konusunda kararlar alarak, tüm meslektaşla-
rımızın imza kampanyası süreçlerine destek vermesi çabası 
içinde olduk “Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Tebliğine” karşı 
yürüttüğümüz imza kampanyamız devam etmekte olup, tüm 
meslektaşlarımızı ülkemize, insanımıza ve mesleğimize sahip 
çıkmaya davet ediyor, imza kampanyamıza destek vermenizi 
bekliyoruz.

Saygılarımızla,
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu
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Bir Hak Mücadelesinin Adıdır 
8 Mart...

25 Kasım 1909`da Amerika Birleşik Devletleri tari-
hi belgelerine "en büyük kadın grevi" olarak ge-

çen bir grev gerçekleşir.  En büyük kadın grevi olma 
nedeni greve çıkan 20 bin gömlek işçisinin yüzde 
80`inin kadın olmasıdır. Çoğu taleplerin kabul edil-
mesiyle Şubat 1910`da sona eren grevin ardından 
Kopenhag’da toplanan II. Enternasyonal’de 8 Mart`ın 
Dünya Kadınlar Günü olarak anılması önerisi getiri-
lir. Savaş yılları ardından Birleşmiş Milletler kadınla-
ra eşit hakların verilmesinin dünya barışını güçlendi-

Odamız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir basın 
açıklaması yaptı.
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receği gerekçesi ile 1977 tarihinde 8 Mart`ın "kadın 
hakları, uluslararası barış günü" olarak anılmasını 
kabul eder.

Bizim yaşadığımız coğrafyada ise ilk kez 1921’de 
komünist kadınlar tarafından kutlanır 8 Mart ancak 
tekrar anılması için 54 yıl geçmesi gerekir. 12 Eylül 
askeri darbesi ile birlikte ülkedeki tüm toplumsal 
muhalefete olduğu gibi kadın örgütlenmeleri de 
yasaklandı. Dört yıl süren bu yasağın ardından 
80’li yılların ortasından itibaren evlerde toplanma-
ya başlayan ve taleplerini sokağa da taşıyan kadın-
lar çeşitli kampanyalar etrafında örgütlendiler. 90’lı 
yıllardan itibaren daha geniş katılımlarla anılmaya 
başlanan 8 Mart’lar günümüzde de “huzur ve gü-
venliğin, kişi dokunulmazlığının, başkalarının hak 
ve özgürlüklerinin korunması ve kamu esenliğinin 
sağlanması” amaç ve bahaneleriyle yasaklanmaya 
çalışılsa da her yıl çeşitli etkinlikler ve yürüyüşlerle 
kutlanmaktadır.  

Dünya Kadınlar Günü, kadın hakları açısından 
verilen mücadelenin ve bugünlere nasıl gelindiği-
nin hatırlanmasını sağlayan ve hiç unutulmaması 
gereken özel bir gündür. Ancak özellikle medyada 
Mart ayı yaklaşırken herkesin aklına Dünya Kadın-
lar Günü gelmekte; yıl boyunca gazetelerin sadece 
magazin ve üçüncü sayfalarında yer verilen, eve 
mahkum edilmiş kadınları daha da pasifize eden 
televizyon programları görmezden gelinerek, bir 

anda başarılı girişimci kadın haberlerinden kadın-
ların seçme ve seçilme oranlarına, cinsiyet eşitsiz-
liklerine kadar aslında her an gündemimizde olan 
ama gündem yapılmayan bir çok konu bir anda 
önümüze serilmekte. Hatta daha da kötüsü 8 Mart 
haftası boyunca bütün mağaza vitrinleri “sevgili-
ler günü”, “anneler günü” formatında görmeye 
alışkın olduğumuz tüketime yönelik, “8 Mart afiş-
leriyle donatılmakta, on-line satış yapan istisnasız 
tüm mağazalar Dünya Kadınlar Günü’nün ne için 
kutlandığına dair methiyeler dizdikten sonra, indi-
rim oranlarını açıklamaktalar. Öyle ki bu kervana 
pervasızca katılan firmalardan birisi de çoğunluğu 
kadınlardan oluşan, 132 çalışanını sendikalı olma-
ları gerekçesiyle işten çıkaran bir kozmetik firması.

Hak mücadelesinin çok önemli dönüm noktala-
rından biri olan Dünya Kadınlar Günü içi boşaltı-
larak, sıradanlaştırılmakta ve popüler kültürün bir 
parçası haline getirilmektedir. 8 Martları “Ekmek, 
Gül ve Hürriyet” uğruna canlarını vererek bizlere 
armağan eden kadınların kemikleri sızlamıyordur 
umarız?

8 Mart arefesinde ekranlardan ve gazete say-
falarından taarruza uğradığımız “kadın verileri” 
kadınlığın eğitimde, istihdamda, siyasal temsilde, 
sağlıkta ne denli geri, dayakta, tecavüzde, yoksul-
lukta ve acılarda ne denli “ileri” olduğunu göster-
mekte:
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8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 
KAPSAMINDA SÖYLEŞİ YAPILDI

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kapsamında ve JMO Ka-
dın Komisyonu organizasyonu ile "Bir Var Olma Tarzı 
Olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" üzerine bir söyleşi 
düzenlendi. Söyleşi Kadın Komisyonu adına Buket Ya-
rarbaş Ecemiş’in yaptığı açılış konuşması ile başladı. 
AÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğretim üyesi 
Prof. Dr. Çiler Dursun tarafından gerçekleştirilen söyle-
şiye özellikle genç meslektaşlarımızın yoğun ilgisi oldu. 
Farklı meslek gruplarının da katılım gösterdiği söyleşi 
soru-cevap ve katkı sunumları ile son buldu. Söyleşinin 
ardından davetlilere bir kokteyl verildi.   

Dünyada günde 1 doların altında geçinmek zo-
runda kalan 1.2 milyar yoksulun yüzde 70`ini kadın 
ve çocuklar oluşturuyor.

Ücretsiz aile işçilerinin yüzde 61`i, ama dünyada-
ki kamu ve özel sektör yöneticilerin yalnızca yüzde 
21`ini kadınlar oluşturuyor.

Dünyada 700 milyon kadın beslenme, içme suyu, 
sağlık hizmetleri ve eğitim olanaklarından yoksun.

Dünyada okuma-yazması olmayanların yüzde 
67`sini kadınlar oluşturuyor.

Her yıl 1.5 - 3 milyon arası kadın dayak yediği, 
şiddete uğradığı ya da ikinci sınıf muamelesi gördü-
ğü için yaşamını yitiriyor.

Ülkelerin gelişmişlik oranları değişmekle birlikte 
şiddet ve tecavüz vakaları hiç değişmiyor. Örneğin 
Fransa`da her dört günde bir, bir kadın eşi tarafın-
dan dövülerek öldürülüyor, Almanya`da her beş ka-
dından biri, eşinden fiziksel ve cinsel taciz görüyor. 
Gana`da 10-18 yaş arası kızların çoğu cinsel taciz teh-
likesi altında. Paraguay`da her on günde, bir kadın 
öldürülüyor. Ülkemizde ise hayatının herhangi bir 
döneminde fiziksel şiddete maruz kaldığını belirten 
kadınların oranı %36.

8 Mart günümüzde önemli bir soruna dikkat çeki-
yor. Halen hem ülkemizde hem de dünyada siyaset-
ten ekonomiye, istihdamdan eğitime birçok alanda 
cinsiyet eşitsizliği hüküm sürüyor. Küresel Cinsiyet 
Eşitliği Raporu’na göre Türkiye 144 ülke arasından 
131. Sıraya gerilemiş durumda.

Kadınların kamusal alandaki temsiliyeti hiç parlak 
değil. Kadınların seçme ve seçilme hakkını elde ettiği 
1935 yılından bu yana TBMM’sine giren kadın sayısı 
yüzde yirmiyi geçememiş. Dünyada seçim yapılan 
ve kadın parlamenteri bulunan 173 ülke arasında 
Türkiye`nin yeri 160`ıncı sırada ve kadın milletveki-
li oranları açısından Mozambik, Burundi, Tanzanya, 
Uganda, Surinam, Etiyopya, Bolivya, Türkmenistan, 

Bangladeş, Kazakistan, Kongo gibi ülkelerin oranları 
Türkiye`yi birkaç kat geçmekte. Kamuda çalışan ka-
dınların oranı %38 olmasına karşılık üst düzey yöne-
ticilerin sadece yüzde sekizi kadınlardan oluşmakta.

Okuryazar olmayan nüfus içerisinde büyük bir 
çoğunluğu kadınlar oluşturuyor. Türkiye`nin güne-
yinde ve doğusunda, 6-14 yaş arasındaki kız çocuk-
larının yüzde 50`sinden fazlası okula gidememekte, 
kırsal kesimlerde ise 11-14 yaş arası kızların yüzde 
60`ından fazlası okula kayıtlı olmadığı belirtilmek-
tedir.

Yüzde 20lere yaklaşan işsizlik oranının yansıması 
erkeklerde %9 iken kadınlarda %14. Çalışabilir nüfu-
sun yaklaşık %47’si istihdam edilirken, bu oranının 
erkeklere yansıması %66 olurken kadınlarda %29’da 
kalmaktadır. Kadınların çalışma hayatındaki deza-
vantajlı durumu sadece daha az istihdam edilmele-
riyle sınırlı kalmıyor. Birçok ülkede çalışan kadın-
ların ortalama geliri erkeklerin ortalama gelirinden 
daha düşük bir seviyede kalmakta.

Cinsiyet eşitsizliğine dayalı daha birçok şey an-
latılabilir ancak ne denli acı verici olursa olsun, bu 
rakam ve oranları art arda dizmek gerçekte fazla bir 
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anlam ifade etmiyor. Sorun bunlara neden olan 
sebepleri kavramakta yatıyor. Hangi koşulların 
kadınların tüm dünyada her alanda böylesi muaz-
zam bir ayırımcılıkla yüz yüze kalmasına yol aç-
tığını kavrayabilmek. Tarihte tahakküm ve sömü-
rüye dayalı tüm toplumsal ilişki türleri, bir sınıflı 
toplum biçiminden diğerine, biçim değiştirerek de 
olsa devredilir. Yükselen kapitalizmin devraldığı 
kadınlık manzarası, kadınların ikinci sınıf varlık-
lar olarak konumlarının dinsel buyruklarla tescil 
edildiği, kamusal alandan, yani iktisadî, siyasal, 
toplumsal karar alma süreçlerinden dışlandıkları, 
beden ve cinsellikleri üzerinde ağır bir denetim ve 
tahakkümün sürdürüldüğü bir sahnedir.

Kapitalist sistem içerisinde kadınların kazandığı 
her hak, yeni ve farklı eşitsizliklere dönüşmekte-
dir. Örneğin mülk edinme, eğitim görme, çalışma, 
sosyal güvence, seçme ve seçilme gibi hakları ka-
zanmaları cinsiyet eşitliğini sağlayamamış, eğitim 
düzeylerinin erkeklerin gerisinde seyretmesine ve 
“kadınca” alanlara yöneltilmesine, en düşük gelir 
ve prestijli işlerde yoğunlaşmalarına, siyasal karar 
mekanizmalarındaki temsillerinin vitrin değerinin 
üzerine çıkamamasına, eril şiddete uğramalarına, 
ev işleri ve çocukların bakım yükünü hemen tümüy-
le üstlenmelerine engel oluşturmamıştır. Bir başka 
deyişle sistem, devraldığı eşitsizliği boyutlandıra-
rak sürdürmektedir. Çünkü öncelleri gibi kapita-

lizm de bir kaynak aktarma rejimidir; emekçilerden 
patronlara, azınlıklardan hâkim gruplara, kadınlar-
dan erkeklere aktarılan kaynakların giderek azalan 
sayıda elde yoğunlaşması, bir sistem mantığıdır.  

Kadınların özgür, eşit bireyler olarak yaşamın 
her alanında var olabilmesi, toplumsal karar alma 
mekanizmalarına katılabilmesi kadınlar tarafın-
dan yürütülecek bir uğraştır, bir başka deyişle bir 
kadın hareketini gerektirir. Hayatın her alanında 
maruz kaldıkları ayırımcılık ve eşitsizliğe karşı 
duran tekil kadınlara destek olabilecek ve toplu-
ca karşı durmaya zemin oluşturabilecek bir kadın 
hareketini… Böyle bir hareket, kadınların devasa 
boyutlardaki sorunlarına, kuşkusuz bugünden ya-
rına köklü çözüm getiremez; ama bizlere ev hap-
sinin, toplumdaki ikincil konumumuzun bir yazgı 
olmadığını kavratacak, zedelenmiş özgüvenimizi 
kazanmamızın önünü açacak, yalnız olmadığımı-
zı gösterecek ve toplumsal mücadele süreçlerinde 
kadınların konumu sorununu sürekli gündemde 
tutmayı olanaklı kılacaktır.

Daha özgür ve daha eşit bir yaşam için daha çok 
8 Martlara ihtiyacımız var. Tüm kadınların Dünya 
Kadınlar Günü kutlu olsun.

Saygılarımızla
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
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ZEMİN VE KAYA 
ORTAMLARDA 
OTURMA VE 
TAŞIMA GÜCÜ 
PROBLEMLERİNİN 
BİLGİSAYAR 
PROGRAMLARIYLA 
ÇÖZÜMÜ EĞİTİMİ 
DÜZENLENDİ

SÜREKSİZLİK 
DENETİMLİ ŞEV 

DURAYSIZLIKLARININ 
KİNEMATİK, 

ANALİTİK VE 
SAYISAL ÇÖZÜMLEME 

TEKNİKLERİ İLE 
İNCELENMESİ EĞİTİMİ 

DÜZENLENDİ

Jeoteknik Eğitimler kapsamında 2 Mart 2019 
Cumartesi günü Oda Genel Merkez bina-

sı eğitim salonunda “Zemin ve Kaya Ortamlarda 
Oturma ve Taşıma Gücü Problemlerinin Bilgisayar 
Programları ile Çözümü” konulu eğitim semineri 
gerçekleştirdik. Yeni Bina Deprem Yönetmeliğine 

uyumlu eğitim, Prof. Dr. Nihat Sinan Işık ve Gürel 
Özdemir tarafından verilmiş olup, üyelerimiz tara-
fından ilgi ile karşılandı. 

Eğitim seminerine katkı koyan Sayın Prof. Dr. 
Nihat Sinan Işık, Sayın Gürel Özdemir ve eğitime 
katılan üyelerimize teşekkür ederiz.

8-9 Mart 2019 tarihleri arasında Oda Genel Mer-
kez binası eğitim salonunda “Süreksizlik Dene-
timli Şev Duraysızlıklarının Kinematik, Analitik 
ve Sayısal Çözümleme Teknikleri ile İncelenmesi” 
konulu eğitim semineri gerçekleştirdik. Yeni Bina 
Deprem Yönetmeliğine uyumlu olarak gerçekleş-
tirilen eğitim, Prof. Dr. Nihat Sinan Işık ve Jeolo-

ji Yük. Müh. Gürel Özdemir tarafından verilmiş 
olup; üyelerimizin yoğun katlımı ile gerçekleştiril-
miştir.

Eğitim seminerine katkı koyan Sayın Prof. Dr. 
Nihat Sinan Işık, Sayın Gürel Özdemir ve eğitime 
katılan meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.
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Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği`nden sonra 
“Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair 

Tebliği” de çalıntı çıktı

Bilindiği üzere, 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe gi-
ren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY) 

Amerikan İnşaat Mühendisleri Odasının bir kılavu-
zundan American Society of Civil Engineers (Ameri-
ka İnşaat Mühendisleri Odası)’nın Minimum Design 
Loads And Assocıated Criteria For Buildings And Ot-
her Structures (7-16) (ASCE_7-16) kaynak belirtilme-
den, aslına da sadık kalınmayıp alındığı için Odamız 
tarafından (ç)alıntı olarak tanımlanmış, bu konuda 
ilgili idareler ve kurumlar uyarılmıştır.

11.01.2019 tarih ve 30652 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kap-
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samında Yapılacak Tasarım Gözetimi ve 
Kontrolü Hizmetlerine Dair Tebliği`nde 
“Tall Buildings Initiative : Guidelines for 
Performance - Based Seismic Design of 
Tall Buildings” El Kitabının 8. Bölümün-
de (Project Review (Proje Gözetimi)) 
(Ek-1) belirtilen kriterler baz alınarak 
hazırlandığı anlaşılmaktadır. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesle-
ki Hizmetler Genel Müdürlüğü tara-
fından hazırlandığı anlaşılan söz ko-
nusu tebliğin esasını oluşturan “Tall 
Buildings Initiative : Guidelines for 
Performance - Based Seismic Design 
of Tall Buildings” el kitabının 8. Bö-
lümünde (Project Review),belirtilen 
kıstas ve içeriğinden alıntı yapıldığı, 
ancak meslek disiplinlerine ilişkin 
bölümlerinde aslına sadık kalın-
madığı, “jeoloji mühendisleri”ta-
rafından yerine getirilmesi gere-
ken “sahaya özel deprem tehlike 
analizi, deprem yer hareketi ile 
sahaya özel zemin davranış ana-
lizi”hizmetlerinin (EK-1 kırmızı 
bölüm) inşaat mühendisleri ta-
rafından yapılacağı ilişkin dü-
zenleme yapılmıştır.

Ülkemizde mühendislik 
hizmetlerinin geliştirilmesi, uluslara-
rası norm ve standartların ülkemize kazandırılması 
amacıyla kurulan Mesleki Hizmetler Genel Müdür-
lüğünün hiç de görevli olmadığı bir konuda çıkardığı 
tebliğin, ana düşüncesi oluşturan “Tall Buildings Ini-
tiative : Guidelines for Performance - Based Seismic 
Design of Tall Buildings” el kitabının ilgili bölümle-
rini tahrip ederek tebliğ hazırlaması ne mesleki etik, 
ne de ahlaki etik ilkelerle bağdaştırılamamaktadır.

Bir kez daha Çevre ve Şehircilik Bakanı`nı uyarıyo-
ruz !!!, Mevcut personel yapısı ve üst yönetim kadro-
su incelendiği, bazı meslek gruplarının arka bahçesi 
haline gelmiş Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü`-
nün, jeoloji mühendisliği hizmet ve uzmanlık alanını 
bilmeden,  Amerika’da yüksek yapılara ilişkin hazır-
landığı anlaşılan bir el kitabının, ilgili bölümlerini as-
lına da sadık kalmayıp “Tasarım Gözetimi ve Kont-
rolü Hizmetlerine Dair Tebliğini” düzenlediği, jeoloji 
mühendisleri tarafından üretilen hizmetlerinin başka 
meslek disiplinleri tarafından yapılıyor gösterilme-
sindeki amacı da anlaşılamamıştır.

Meslek ka-
yırıcı düzenleme yapma 
konusunda mahir olduğu anlaşılan Mesle-
ki Hizmetler Genel Müdürlüğü`nü kınıyor, tüm 
meslektaşlarımızı mesleki hak ve yetkilerine sahip 
çıkmaya, çeviri yaptığı kitaptaki bölümlerin aslına 
sadık kalmayıp, tahrip eden, jeoloji mühendisleri 
tarafından üretilen mühendislik hizmetlerini başka 
bir meslek disiplini tarafından yapılacağına ilişkin 
düzenlemeler gerçekleştiren, depremler gibi toplu-
mun genelini ilgilendiren bir konuda özensiz davra-
nan, kamu görevinin gerektirdiği tarafsızlığa ve etik 
ilkelere aykırı düzenlemeler gerçekleştiren başta 
Mesleki Hizmetler Genel Müdürü olmak üzere üst 
yönetim kadroları hakkında “Kamu Görevlileri Etik 
Kuruluna” başvurmalarını bekliyoruz.

Saygılarımızla
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
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Zemin ve Temel Etütlerine İlişkin 
Tebliğ ve format yayınlandı

Değerli Meslektaşlar, 
01.01.2019 tarihinde yürürlüğe 

giren Türkiye Bina Deprem 
Yönetmeliği sonrasında uzun 
zamandır bu alanda faaliyet 
gösteren meslektaşlarımızın iş 
yapmalarının önünde engel teşkil 
eden “Zemin ve Temel Etüdü 
Uygulama Esasları ve Rapor For-
matı” 09.03.2019 tarih ve 30709 sayılı Resmi Gazet-
ede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 

İlgili tüm meslektaşlarımızın söz konusu tebliğ 
ile uygulama esasları ve rapor formatını ayrıntılı 

olarak incelemeleri, görüş ve 
değerlendirmelerini Odamıza 
25 Mart tarihine kadar yazılı 
olarak bildirmelerini, siz mesl-
ektaşlarımızdan gelen görüş 
ve değerlendirmeler ışığında 
hukuki yollarda dahil olmak 
üzere mesleki hak ve yetkil-
erimize aykırı düzenlemelere 

karşı gerekli her türlü çalışma yürütülecektir. 

Saygılarımızla,

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

MUĞLA`DA KENT VE DEMOKRASİ 
SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ

TMMOB Muğla İl Koordinasyon Kurulu, 16 Mart 2019 
tarihinde Muğla`nın Menteşe ilçesi Gazi Mustafa Ke-

mal Kültür Merkezinde `Kent ve Demokrasi` Sempozyumu 
düzenledi. Sempozyumda "TMMOB ve Yerel Yönetimler", 
"Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik", "Muğla`da Madencilik ve 
Çevresel Kaygılar, Kırsal-Kentsel Yerleşimde Jeolojinin Önemi 
ve Yerel Yönetimler " gibi önemli konu başlıkları ele alındı.

TMMOB Muğla İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Görkem 
Acar ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın 
açılış konuşmasının ardından oturumlara geçildi. Odamız Yö-
netim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin ALAN da "Kırsal-Kentsel 
Yerleşimde Jeolojinin Önemi ve Yerel Yönetimler" konusunda 
sunum yaptı. Alan, konuşmasında genel bir değerlendirme-
nin ardından;

• Her tür fiziki planın ve bölgesel, çevre düzeni, nazım imar 
ve 1/100 ölçekli uygulama planlarının hazırlanmasında 
jeoloji-jeoteknik araştırmalar ve kontrol hizmetlerinde,

• Yapı üretimi ve denetimi süreçlerindeki yapılması zorunlu 
jeoloji-jeoteknik araştırmalar ve kontrol hizmetlerinde,

• Kentsel dönüşüm kapsamında riskli alan ve riskli yapıla-
rın belirlenmesi süreçlerindeki jeoloji-jeoteknik hizmet-
ler ve kontrol hizmetlerinde,

• Yol, su, elektrik, kanalizasyon, köprü vb. gibi kentsel ula-

şım ve altyapı ihtiyaçlarının planlanması ve yapımı süreç-
lerinde yapılması gereken jeoloji-jeoteknik araştırma ve 
kontrol hizmetlerinde,

• Atıkların toplanması, seksiyonlara ayrılması ve depolan-
ması süreçlerinde havaya, suya ve toprağa zarar vermesi 
kapsamında yapılan jeoloji, hidrojeoloji, jeokimya ve je-
oteknik araştırma ve incelemeler ile kontrol hizmetlerin-
de,

• Kentsel su temini ve yönetiminde; su havzalarının belir-
lenmesi, korunması ve kentsel su temini kapsamında je-
oloji , hidroloji, hidrojeoloji, hidrojeokimya araştırmaları 
ile yeraltı suyu modellerinin yapılarak kentsel su temini-
nin sağlanması ve yürütülmesinde,

• Kentin sahip olduğu doğal kaynakların `maden, enerji, 
hammadde, jeotermal vb kaynaklarının` aranması, araş-
tırılması, çevreye duyarlı bir şekilde işletilerek kentin 
ekonomik kalkınmasına, üretimine ve istihdama ilişkin 
çalışmaların yapılması, doğal kaynak ve varlıkların yöne-
timi ve işletilmesi süreçlerinde jeoloji mühendislerinin 
aktif rol oynamakta olduğunu belirtti.

Soru cevap ve önerilerin tartışıldığı bölümün ardından 
düzenlenen Forum`da ise Muğla Büyükşehir Belediye Başkan 
adayları katılımcıların sorularını yanıtladı.
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TMMOB 
Dünya 

Su Günü 
Sempozyumu 

gerçekleştirildi
TMMOB adına düzenleyiciliğini Elektrik Mühendis-

leri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Harita ve Ka-
dastro Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, 
Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Oda-
sı, Kimya Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri 
Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Ziraat Mühendisleri 
Odası’nın üstlendiği "TMMOB Dünya Su Günü Sem-
pozyumu" 23 Mart 2019 tarihinde TMMOB İnşaat Mü-

hendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu`nda gerçekleş-
tirildi.

Yaklaşık iki yüz kişinin katıldığı sempozyum "Susuz 
Yaz" filminden bir kesitin gösterimi ile başladı. TM-
MOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz`ın açı-
lış konuşması ardından çağrılı sunumlardan oluşan iki 
oturum ve bir panel gerçekleştirildi.

“Su Yönetimi” üzerine Ziraat Mühendisleri Oda-
sı Başkanı Özden Güngör’ün moderatörlüğündeki ilk 
oturumda; Su ve Politika üzerine TMMOB Yönetim 
Kurulu Üyesi İsmail Küçük (Meteoroloji M.O.), Suyun 
Metalaşması ve Su Hakkı üzerine Arş. Gör. Dr. Nevzat 
Samet Baykal (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri), 
İklim Değişikliği ve Su üzerine Prof. Dr. Mikdat Ka-
dıoğlu (İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mü-
hendisi) birer sunum gerçekleştirdiler.

İkinci oturumda Tarımsal ve Kentsel Su Politikaları 
kapsamında Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Kemal 
Zeki Taydaş’ın moderatörlüğünde; “Tarımsal Su Poli-
tikaları” üzerine Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul 
Şube Başkanı Ahmet Atalık ve “Kentsel Su Politikaları” 
üzerine İnşaat Mühendisleri Odası Su ve Enerji Yapıları 
Kurulu üyesi Hasan Yaşar Akyar birer sunum gerçek-
leştirdiler.

Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Ali Uğur-
lu’nun yönettiği “Erişilir ve Güvenilir İçmesuyu Hak-
kı” konulu panelde Jeoloji Mühendisi Doç. Dr. Ahmet 
Apaydın, Çevre Mühendisi Prof. Dr. Nusret Karakaya 
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi), Gıda Mühendisi Ata-
kan Günay ve Ankara Tabip Odası adına Prof. Dr. Ça-
ğatay Güler panelist olarak birer sunum yaptılar. Son 
olarak panelistler Doç. Dr. Ahmet Apaydın, Prof. Dr. 
Nusret Karakaya, Gıda Mühendisi Atakan Günay ve 
Prof. Dr. Çağatay Güler katılımcıların sorularını yanıt-
ladılar.
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JeoEmekli 
Ziraat 

Fakültesi 
Müzesini 

gezdi

Tevfik Fikret 
Tekin ile 

söyleşi 
yapıldı

Odamız JeoEmekli Komisyonu, Ankara içinde 
ve şehirdışında yaptığı kültür gezilerine devam 

ediyor. Komisyon bu hafta Ankara Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Müzesi ve Kültür Evine gezi düzenledi. Gezide; 
Türkiye’de tarım eğitiminin itici gücü olan Yüksek Ziraat 
Enstitüsü’nden günümüze değin uzanan bir süreçte kul-
lanılmış olan özgün ders araç ve gereci, işlik ders ve deney-
im aleti, türlü böcek örneği, yine türlü tarım araç gerecinin 

sergilendiği müze ve ziraat fakültesinin üniteleri görüldü.

2007 yılında açılan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Müzesi, 1892 yılında İstanbul ili Halkalı semtinde kurulan 
Ziraat Mektebi’nin 1898 yılında Ankara Kalaba semtinde 
açılan Çoban Mektebi’nin ve 30 Ekim 1933 tarihinde eğit-
im ve öğretime açılan Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün izlerini 
taşıyor.

JeoEmekli Komisyonu tarafından düzenlenen söyleşi 20 
Mart 2019 Çarşamba günü Odamız Genel Merkez binası 
konferans salonunda gerçekleşti. Söyleşide Tevfik Fikret 

TEKİN, kendi mesleki hayatını örnekler vererek anlattı. 
Sayın Tevfik Fikret Tekin`e değerli bilgilerini üyelerimiz 
ve meslektaşlarımızla paylaştığı için teşekkür ederiz.
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BANDIRMA’DA  II. DEPREM SEMPOZYUMU 
PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

1-7 Mart tarihleri arasında, depreme ilişkin 
toplumsal farkındalığın oluşturulması ve yerel-

de yaşayan yurttaşlarımızın bilgilendirilmesi amacıyla 
Bandırma Belediyesi Kent Konseyi ile Odamız Güney 
Marmara Şube Başkanlığı tarafından ortaklaşa 2. 
Deprem Sempozyumu gerçekleştirildi.

Söz konusu sempozyuma odamız adına Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hüseyin Alan katıldı. Bandırma Belediye 
Başkanı Sayın Dursun Mirza’nın yanı sıra, belediye me-
clis üyeleri, kent konseyi bileşenleri ile çok sayıda yer-
el yurttaşımız katıldığı sempozyum, Belediye Başkanı 
Mirza’nın açılış konuşması ile başladı. Odamız, Bandır-
ma Belediyesi ile kent konseyi arasında oluşan dayanış-
ma birlikteliği sonucu 2. düzenlenecek olan deprem 
sempozyumunu geleneksel hale getirmek istediklerini 
belirterek, geçen süre içerisinde Bandırma’nın depreme 
hazırlıklı hale gelmesi için yapılan çalışmalar hakkında 
bilgi verdi. Belediye Başkanından sonra konuşmasını 
yapan Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan; 
ülkemizin 1999 Marmara depremleri öncesine göre, 

afetlere karşı daha hazırlıklı olmadığını, bugün imar 
barışı adı altında sunulan “imar affı” ile kentsel riskler-
imizin daha arttığından bahsederek, ülkemizin acilen 
ortak aklın ürünü olacak şekilde imar, afet, yapı üretimi 
ve denetimi, planlama kanunlarında düzenleme yapması 
gerektiğini önerdi. Yine yaklaşan yerel idare seçimlerin-
den de bahsederek, yerel idarelere aday olan yöneticiler-
inden beklentilerimizi dile getirdi.

Söz konusu açılış konuşmalarının ardından pan-
el düzenlendi. Odamız Güney Marmara Şube Yöne-
tim Kurulu Başkanı Engin Er’in modaratörlüğünde 
gerçekleştirilen panele; Bandırma Belediyesinde Jeolo-
ji Mühendisi Aysun Aykan; “Bandırma ve Çevresinin 
Depremselliği”, Kent Konseyi Başkanı Mimar Şerafettin 
Ergüder “Depremin Mimari Tasarıma Etkisi”, Prof. Dr. 
İbrahim Türkmen ise; “Kültürel Jeoloji ve Jeolojik Miras”  
konularında sunum yaptılar.

Yoğun katılım ve soru cevap şeklinde düzenlenen son 
oturumda ise Bandırma ve ülkemizin depremlere karşı 
hazırlıkları değerlendirildi.
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DENİZLİ ACIPAYAM`DA 
MW 5.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE 

DEPREM
İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı ta-

rafından yapılan açıklamaya göre Denizli 
Acıpayam’da bugün saat:9.34’de, Mw. 5.5 
büyüklüğünde deprem meydana geldi. De-
nizli başta olmak üzere çevre illerde de his-
sedilen söz konusu depremde, çok sayıda 
artçı depremin de meydana geldiği ve artçı 
sarsıntıların devam ettiği belirtiliyor.

İlk belirlemelere göre Burdur Fetiye Fay 
Zonu’nun kuzeydoğu ucunda Acıpayam 
havzasında meydana geldiği anlaşılan, kır-
sal alanda bulunan bazı konutlarda hasara 
neden olan söz konusu deprem bölgesine 
Odamız Denizli Şubesi tarafından bir heyet 
görevlendirilmiş olup, gerekli inceleme ve 
değerlendirmeler yapıldıktan sonra ayrıntı-
lı açıklama yapılacaktır.

Bölgede yaşayan yurttaşlarımıza geçmiş 
olsun dileklerimizi iletiyor, korku ve paniğe 
kapılmamalarını ve artçı şoklar geçinceye 
kadar konutlarını mümkünse kullanmama-
larını rica ediyoruz.

Saygılarımızla,

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

YENİ KİTAP SATIŞI
Dr. Muhittin Şenalp, İsmail Bahtiyar, 

Umut Işıkalp, Elif Uz ve Mahir Kaya tara-
fından yazılan `Sequence Stratigraphy and 
Sedimentology of the Paleozoic Successions 
on the Arabian Plat-
form and Their Im-
pact to Hydrocarbon 
Explorations in Sout-
heast Turkey` isimli 
kitap web sayfamı-
zın `Yayın ve Malze-
me Satış` bölümünde 
satışa çıktı. Türkiye 
Petrol Jeologları Der-
neği`nin yayını olan 
kitap, 95 TL olup; 
üyelerimize %10 indirim, öğrenci üyeleri-
mize %20 indirim ile satışa çıkmıştır.

ÇANAKKALE SAVAŞI`NIN 104. YILI
Çanakkale Savaşı, bir tarihsel kavşaktır. Tarihin 

gördüğü en kanlı savaşlardan biridir Çanakkale… 
Her iki tarafında aşağı yukarı eşit kayıp verdiği; 600 
bin civarında cana malolan bu savaş, Anadolu’nun 
direnişinin simgesi oldu. Ona can verdi...

104 Yıldönümü`nde 18 Mart Çanakkale Zaferi`nin 
yıldönümü kutluyor, şehitlerimize allahtan rahmet 
diliyoruz.
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Deprem (sismik) tasarım 
kriterleri analizlerinde dikkat 

edilecek hususlar
Değerli Meslektaşlar,

Bilindiği üzere, 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem 
Yönetmeliği (TBDY) Amerikan İnşaat Mühendisleri Odasının bir kılavuzundan 
American Society of Civil Engineers (Amerika İnşaat Mühendisleri Odası)’nın 
Minimum Design Loads And Assocıated Criteria For Buildings And Other Struc-
tures (7-16) (ASCE_7-16) kaynak belirtilmeden, aslına da sadık kalınmayıp 
alındığı için odamız tarafından yapılan açıklamalarda (ç)alıntı olarak tanımlan-
mış ve bu konuda ilgili idareler ve kurumlar uyarılmıştır.

Ancak söz konusu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 01 Ocak 2019 tarihinden 
günümüze kadar geçen süre içerisinde sorumlu kuruluşların gerekli duyarlılığı 
göstermemesi nedeniyle, bu yönetmelikte belirtilen ve meslek alanımızı il-
gilendiren bölümlerinin, meslektaşlarımız tarafından daha iyi anlaşılması 
amacıyla Odamız tarafından bir dizi çalışma başlatılmıştır.

Bu kapsamda, bir yandan yönetmeliğe ilişkin bilgilendirme toplantıları 
devam ederken, diğer yandan eğitim programları ve yönetmeliğin daha iyi 
anlaşılması ve meslektaşlarımızın uygulama süreçlerinde karşılaştıkları prob-
lemlere çözüm getirilmesi amacıyla bir dizi teknik çalışmanın yürütülmesi 
kararlaştırılmıştır.

TBDY’nin temel oluşturan ASCE 7-16 dokümanının,  meslek alanımızı ilg-
ilendiren ve “DEPREM (SİSMİK) TASARIM KRİTERLERİ ANALİZLERİNDE DİKKAT 
EDİLECEK HUSUSLAR‘ın belirlenmesi süreçlerinde dikkat edilmesi gereken 
hususları içen 11. Bölümü çevrilerek siz meslektaşlarımıza yardımcı olun-
mak amacıyla ekte gönderilmektedir. Tüm meslektaşlarımızın bina ve bina 
türü yapılar için yaptıkları, “ Sismik Tasarım Analizlerinde” ekteki açıklayıcı 
dokümanı da dikkate alarak TBDY esasları çerçevesinde doğru belirlemeleri 
önem arz etmektedir.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak, meslek kayırıcı bir düzenleme 
olarak yaşama geçirilen söz konusu yönetmeliğin eksik ve yanlışlıklarının 
düzeltilmesi amacıyla siz meslektaşlarımızla birlikte başlattığımız mücadele 
devam etmekte olup, tüm meslektaşlarımızı mesleğimize, ülkemiz insanına ve 
Odamıza sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla,
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
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Odamızda 23 Mart 2019 Cumartesi Saat 
15:00`te "Yerel Yönetim, Yerel Siyaset" 

konulu bir söyleşi gerçekleştirildi. TMMOB Mi-
marlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş 
ve Gazeteci Sedat Bozkurt`un katıldığı söyleşi, “Ye-
rel Yönetim, Yerel Siyaset” konusunun tartışıldığı 
söyleşi Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin 
Alan’ın açılış konuşması ile başladı. 

Alan’ın ardından Gazeteci Sedat Bozkurt söz 
alarak bir gazeteci gözüyle yaklaşan seçimleri 
değerlendirdi. Geçmiş seçimlere, bu seçimlerdeki 
atmosfere ve yaklaşımlara değinen Bozkurt’un 
ardından TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube 
Başkanı Tezcan Karakuş söz aldı. Karakuş Yerel 
yönetimlerin yaptığı bazı çalışmaları ve mekânsal 
düzenlemelere örnekleriyle değindi. Konuşma-
ların ardından meslektaşlarımızın soru ve katkıları 
ile söyleşi sona erdi.

İlgi ve katılımın yoğun olduğu söyleşiyi 
gerçekleştiren Sayın Sedat Bozkurt ve Tezan Kara-
kuş’a teşekkür ederiz.

“Yerel Yönetimler 
Yerel Siyaset 

Söyleşisi” yapıldı
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TBDY ve Yeni 
Zemin ve Temel 

Etüdü Formatına 
uyumlu 

Jeoteknik Eğitimi 
düzenlendi

Tıbbi Jeoloji 
Çalışma Grubu ilk 

toplantısını yaptı

29-30 Mart 2019 tarihlerinde Oda Genel Merkez binası 
eğitim salonunda “TBDY ve Yeni Zemin ve Temel Etüdü 
Formatına Uyumlu Jeoteknik Eğitimii” gerçekleştirdik. 
`Yeni Deprem Tehlike Haritası ve Türkiye Bina Deprem 
Yönetmeliği`, ̀ Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları 
ve Rapor Formatı` başta olmak üzere, taşıma, oturma, 
sıvılaşma ve şev stabilitesi konularının ele alındığı eğit-
im; Doç Dr. Bülent ÖZMEN, Prof. Dr. Nihat Sinan IŞIK, 

Doç Dr. Mustafa Kerem KOÇKAR ve Oda Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hüseyin ALAN tarafından verilmiş olup, 
üyelerimizin yoğun katlımı ile gerçekleştirilmiştir.

Eğitim seminerine katkı koyan Sayın Doç Dr. Bülent 
ÖZMEN, Sayın Prof. Dr. Nihat Sinan IŞIK, Sayın Doç 
Dr. Mustafa Kerem KOÇKAR, Oda Yönetim Kurulu 
Başkanı Sayın Hüseyin ALAN ve eğitime katılan mesle-
ktaşlarımıza teşekkür ederiz.

Odamız Tıbbi Jeoloji Çalışma Grubu üyeleri 23 Mart 
2019 Cumartesi günü Oda Genel Merkez binasında top-
landı. Toplantıda;

• MTA Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 
jeokimya atlası verilerinden faydalanılarak, ülkenin 
tıbbi jeoloji risk haritalarının hazırlanması kap-
samında yapılması gereken çalışmaların değerlendi-
rilmesi ve bu kapsamda lokal örnek bir çalışmanın 
gerçekleştirilmesi,

• Tıbbi jeoloji risk haritalarının hazırlanabilmesi için 
MTA Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığının ilgili birimleri ile görüşülerek 
konun bir projeye dönüştürülmesi,

• Jeoloji Mühendisliğinde meslek hastalıkları ve iş 
riskleri rapor taslağının Tıbbi Jeoloji Çalışma Guru-
buna gönderilerek değerlendirilmesi,

konuları değerlendirilerek çalışma yürütülmesi kara-
rlaştırılmıştır.



20

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Türk 
Sanat Müziği Koromuzun konseri 25 

Mart 2019 Pazartesi günü Saat: 19.30’da 
Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahne-
si’nde Şef Zeyneb Altuntaş yönetiminde 
gerçekleştirildi. Büyük ilgi ve yoğun katılı-
mın olduğu konser; yönetim kurulu üyele-
rimiz, sanat camiasının çok değerli hoca-
ları, meslektaşlarımız ve halkın katılımı ile 
gerçekleştirildi.

Konser, Yönetim Kurulu Başkanımız Hü-
seyin Alan’ın odanın sanata verdiği destek 
ile koro ve konsere katılanlara teşekkür ko-
nuşması ile son buldu.

TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROMUZ 
25 MART`TA KONSER VERDİ
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28 Şubat-1 Mart 2019 tarihleri arasında Balıkesir 
Afet Durumu ve Afet Yönetimi Çalıştayı ger-

çekleştirildi. Balıkesir İl Temsilciliğimiz tarafından 
organize edilen, Balıkesir AFAD İl Müdürlüğü, 
Altıeylül Belediyesi, Karasi Belediyesi, Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, Ba-
lıkesir Ticaret Odası ve Balıkesir Valiliğinin deste-
ği ile gerçekleşen ve 2 gün süren çalıştaya birçok 
araştırmacı ve bilim insanı katılarak konu hakkın-
daki düşüncelerini ifade etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açı-
lış töreni, Balıkesir İl Temsilcimiz Kemal Gökçay 

Yenigün`ün konuşması ile devam etti ve çalıştayı 
düzenlemelerindeki amacı ifade eden temsilcimiz, 
destek veren kurumlar ve katılımcılara teşekkür 
etti. Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin 
Alan da toplantıya katılarak açılış konuşmasında 
bulundu. Üllkemizin 1999 Marmara depremleri 
öncesine göre afetlere karşı daha hazırlıksız ol-
duğunu, bugün “imar barışı” adı altında sunulan 
“imar affı” ile kentsel risklerimizin daha arttığın-
dan bahsederek, ülkemizin acilen ortak aklın ürü-
nü olacak şekilde imar, afet, yapı üretimi ve dene-
timi, planlama kanunlarında düzenleme yapması 

Balıkesir’in Afet Durumu 
ve Yönetimi Çalıştayı 

düzenlendi
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gerektiğini önerdi. Yine meslek kayırıcı bir düzen-
leme olarak yayınlanan deprem yönetmeliği hak-
kındaki düşüncelerimizi de dile getirdi.

Oda Yönetim Kurulu Başkanının ardından yap-
tığı konuşmada Altıeylül Belediye Başkanı Hüse-
yin Avcı, Altıeylül Belediyesinin depreme hazır-
lık amacıyla yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler 
sundu. Son olarak Balıkesir Valisi Sayın Ersin Ya-
zıcı, ülkemizin deprem gerçeğini kendi ve ailesi-
nin Marmara depreminde yaşadığı sorunlardan 
örnekler vererek, ülkemizin deprem gerçeğinin 
unutulmaması gerektiği ve hazırlıklarımızı sürekli 
gözden geçirmemiz ve hazırlıklı olmamız gerekti-
ğini ifade etti.

Açılış törenlerinin ardından oturumlara geçildi. 
Farklı konu başlıklarının ele alındığı oturumlarda 
katılımcı araştırmacı ve bilim insanları sunumlar 
gerçekleştirdi. Balıkesir Üniversitesi Jeoloji ve Coğ-
rafya Bölümü öğrencileri ile kamu kurum ve ku-
ruluşlarının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda ben-
zer konuların sürekli gündemleştirilerek ülkenin 
hazırlık düzeyinin gözden geçirilmesinin yararlı 
olacağına değinildi. Çalıştay, iyi niyet temennileri 
ile son buldu.
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Odamız Jeolojik Miras ve Jeopark Çalışma Grubu, 
9 Mart 2019 Cumartesi günü Oda Genel Merkez 

binasında 3. toplantısını gerçekleştirdi.

Söz konusu toplantıda;

• Oda Jeolojik Miras Raporunun gözden geçirilerek 
güncellenmesi kapsamında yürütülen çalışmanın 
en kısa sürede tamamlanarak ilgili kurumlarla pay-
laşılması,

• Ülkemizin öneri jeolojik miras envanterin oluşturul-
ması için yürütülen çalışmaların sürdürülmesi, ilgi-
li kurum ve kuruluşlarının görüşlerinin de alınarak 
öneri tablosunun zenginleştirilmesi, ayrıca hazır-
lanan tablonun grup üyelerinin de ayrıntılı olarak 
inceleyerek önerilerini tablo üzerine işlemeleri,

• Denizli`de yapılması planlanan "Denizli-Pamuk-
kale Traverten Jeopark Çalıştayı" hazırlıkları gözden 

geçirilmiş olup, etkinliğin Ekim ayının ikinci 
yarısında yapılması için çalışmaların toplantıda ge-
len öneriler çerçevesinde hızlandırılması gerektiği,

• Jeolojik Miras ve Jeopark Kurulmasına İlişkin Usul 
ve Esasları’da içeren yönetmelik çalışmalarının 
yoğunlaştırılması, görevlendirilen alt komisyon 
üyelerin Odada düzenli toplantılar yaparak süreci 
hızlandırması gerektiği,

• Gümüşhane Karaca Mağarası`nın ön görünüm 
bölgesinde açılması planlanan mermer ocağına 
ilişkin basın açıklaması yapılması, ayrıca bu kon-
uda çalışma yürüten STK`lara destek verilmesi 
kapsamında gerekli bilimsel ve teknik çalışmanın 
yürütülmesi

konularında değerlendirmeler yapılarak alt çalışma gu-
rupları oluşturulmuştur.

Odamız Jeolojik Miras ve Jeopark Çalışma Grubu 
3. Toplantısını Gerçekleştirdi
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SÖYLEŞİ VE KONFERANSLAR...
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Uluslararası normlara uygun “kaynak ve rezerv 
raporları ile fizibilite raporlarının” yapılabilmesi 
için iyi modellenmiş finansal analizlere ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu kapsamda meslektaşlarımı-
zın özellikle rezerv ve fizibilite çalışmaları esna-
sında ihtiyaç duydukları finansal model çalışma-
larına yardımcı olmak amacıyla  “Madencilikte 
Uygulamalı Finansal Modelleme ve Analiz Eğiti-
mi’’ düzenlenecektir.

10 Mayıs 2019 Cuma günü Genel Merkezimizde 
`Uluslararası Standartların Madencilikteki Uy-
gulamaları` konulu maden eğitimi düzenlene-
cektir.

EĞİTİMLER...
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Meslektaşlarımızın asbest sökümü konusunda 
kendilerini geliştirmeleri ve farkındalık yarat-
mak amacıyla, İSGÜM tarafından verilen eği-
timlere hazırlık kapsamında 11 Mayıs 2019 tari-
hinde Genel Merkezimizde ‘Asbest Sökümünde 
Farkındalık Eğitimi’ düzenlenecektir. Odamız İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu, Tıbbi Jeoloji 
Komisyonu ve Çevre Komisyonu tarafından dü-
zenlenen eğitim semineri ücretsiz olup, bütün 
üyelerimizin katılımına açıktır.

15-17 Mayıs 2019 tarihlerinde Oda Genel Mer-
kez binası eğitim salonunda “Jeotermal Kaynak-
lar ve Doğal Mineralli Sular Eğitim Semineri-14” 
düzenlenecektir.
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BİLİMSEL ETKİNLİKLER...
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Ülkemizin jeopark olmaya aday   
jeolojik güzellikleri... Munzur Vadisi



Ülkemizin jeopark olmaya aday   
jeolojik güzellikleri... Munzur Vadisi


