
4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME 
ÇALIŞMALARI

27. Çalışma Döneminde TMMOB Kanunu, Ana Yönetmeliği, Oda Ana Yönetmeli-
ğimiz ile geçmişten bu yana gelen genel teamüllerimiz ve ilkelerimiz doğrultusunda 
örgütlenme çalışmalarının bütünlüklü olarak yürütülmesi sağlanmıştır. Bu amaçla, 
bütün örgüt birimlerinin, mesleki demokratik kitle örgütü olmanın gereklerini yerine 
getirerek, örgütlenmenin asıl bileşeninin üye olduğu gerçeğinden yola çıkarak tüm 
üyelerle etkileşim içinde olmayı ve üye olmayan meslektaşlarımızı Oda üyeliğine ka-
zandırılması yönünde çalışmalar yürütülmüştür. Örgütlenme çalışmaları kapsamında 
alınan kararların demokratik merkeziyetçilik ilkesi kapsamında tüm örgüt birimlerin-
ce değerlendirilmesine özen gösterilmiştir.

Bu kapsamda;

 Oda örgütlülüğünün mesleki demokratik kitle örgütü olarak çalışma ve karar alma 
süreçlerinde aşağıdan yukarıya doğru, dinamik, katılımcı, çoğulcu, hesap verilebilir 
ve şeffaflık çerçevesinde Genel Merkez ve Şube Danışma toplantıları gerçekleştirilmiş, 
Şube Başkanlar Kurulu, oda yazman ve sayman toplantıları, personel ile toplantılar 
yapılmış, Şubelerimiz ve İl Temsilciliklerimiz yerinde ziyaret edilerek yaşanan sorun-
lar yerinde değerlendirilmiştir.

İşyerlerinde üyeler ziyaret edilerek örgütsel basamağın en alt ve temel birimi olan 
iş yeri temsilciliklerimizin, üyelerimizin yoğun olarak çalıştığı işyerlerinde belirlen-
miş ve iş yeri temsilcileri ile düzenli toplantılar gerçekleştirerek iş yerlerinde yaşanan 
sorunlar hakkında bilgi edinilmesi ve buna ilişkin çözümlerin gerçekleştirilmesi için 
ortak çalışmalar yapılmıştır.

Kamuda çalışan, ücretli çalışan, işsiz ve öğrenci üyelerimizin mesleki bilgi birikimle-
rini artırmaları için ücretsiz eğitim olanaklarının sunulması, kamuda daha fazla jeoloji 
mühendisinin istihdamının sağlanması için kurum yöneticileri, TBMM ve ilgili Bakan-
lıklar ziyaret edilerek, yazılar yazılmış emekli üyelerimizin bilgi birikimleri ve oda-
ya katkılarının artırılması amacıyla Emekli Üye Komisyonları oluşturulmuş ve emekli 
üyelerimizin dayanışma birlikteliği içinde birbirleri ile zaman geçirmeleri için çok sayı-
da söyleşi, teknik ve sosyal amaçlı geziler düzenlenmesi için çaba sarf edilmiştir.
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27. Dönem çalışmaları kapsamında odamızın gerçekleştirdiği çok sayıdaki kurul-
tay, sempozyum, çalıştay, meslek içi eğitim seminerleri, konferanslar, söyleşi ve panel-
ler gibi mesleki ve toplumsal alana ilişkin çalışmalara yüzlerce meslektaşımızın kat-
kısı ile gerçekleştirilmiş, dönem içinde düzenlenen 112 adet eğitim seminerine 2370’ü 
aşkın  üyemiz katılmıştır. Yapılan bu çalışma ile dönem içerisinde aktif üyelerimizin 
%13’e bu eğitimlere katılım olanağı sağlanmıştır.

Bu çalışma dönemi içerisinde,  2018 yılında 1058 kişi, 2019 yılında 1241 kişi ve 2020 
yılının ilk üç ayı içinde 46 kişi katılarak bugüne kadar oda tarihinde en çok eğitime 
katılım sağlanan  dönem olmuştur.  Yapılan eğitimlerin  87 tanesi ücretli, 25 tanesi 
ücretsiz olarak gerçekleştirilmiş olup, verilen eğitimlere üye, öğrenci veya işsiz kon-
tenjanlarından 845 kişi ücretsiz olarak yararlanmıştır.

 Yine dönem içinde kurultay, sempozyum, çalıştay, söyleşi, panel gibi 105 adet et-
kinliğin ya doğrudan düzenleyicisi olarak, ya da ortak ve destekleyen kurum olarak 
düzenlemesini sağladık. Bu çalışmaların gerçekleştirilmesi için düzenleme, yürütme, 
bilim ve danışma kurularında 950’nin üzerinde meslektaşımız görev almış, 9500’ü aş-
kın üyemiz bu etkinliklere katılarak destek vermişlerdir. 

Oda üye ilişkilerin geliştirilmesi oda ile üye arasında canlı bağların sağlanması 
amacıyla, yapılan etkinlik ve çalışmaların düzenli ve günlük olarak üyeler ile paylaşıl-
ması, Oda JMOBİS sistemi üzerinden üye bilgileri ile işlemlerin gerçekleştirilmesi ko-
nusunda da çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda geçen dönem çalışmalarına baş-
lanılan üye sicil dosyaları gözden geçirilmesi uygulamasına devam edilmiş, TC Nosu 
ve üye bilgileri esik olan 1200 aşkın üyemize ulaşılarak üye bilgileri güncellenerek, 
üyeye erişim olanağı sağlanmıştır.   Ayrıca tüm üyelerimizin güncel adres bilgilerine 
ulaşmak için TMMOB ile Nüfus İdaresi arasında yapılan anlaşma çerçevesinde TC 
Kimlik nosu bulunan yaklaşık 18.000’e yakın üyemizin adres bilgileri AKS veri sistemi 
üzerinden dönem içinde güncellenmiş, dinamik bir süreç olan üye verilerinin sürekli 
günlenmesi çalışmaları sürekli hale getirilmiştir. 

Yine dönem içinde üye kayıt ve kayıt yenileme çalışması devam ettirilerek yeni 
kimlik belgesi düzenlenmesi çalışmalarına devam edilmiştir. Kimlik yenileme çalış-
maları kapsamında 7000’ni aşkın üyemizin kimlikleri yenilenmiştir. Ayrıca geçen dö-
nem başlatılan üye sicil dosyalarının taranarak JMOBİS sitemine yükleme çalışması 
devam edilmiş, bu kapsamda yaklaşık 13.500 üyenin sicil dosyası taranarak sisteme 
yükleme işlemi tamamlanmıştır. Önümüzdeki dönem bu çalışmalar devam ettirilerek 
tüm üyelerin sicil dosyalarının JMOBİS sistemi üzerine yükleme çalışmaları tamamla-
nacaktır. 

Oda üye ilişkilerin geliştirilmesi, odanın üyelere daha hizmet sunması kapsamında 
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gelişen bilgi teknolojileri de dikkate alınarak oda kurumsal altyapısının geliştirilmesi 
çalışmaları kapsamında, JMOBİS sistemin geliştirilmesi çalışmaları sürekli hale geti-
rilmiş, muhasebe, üye aidat, üyenin odadan aldığı tescil ve sicil belgesi uygulamaları 
web üzerinden alma çalışmaları geliştirilmiştir. Yine panel, konferans, eğitim semineri 
gibi uygulamaların online şekilde verilmesi çalışmalarına başlatılmış, bu kapsamda 
çok sayıda örgüt içi toplantı, eğitim semineri, konferans ve söyleşi düzenlenmiştir. 
Yine sisteme bazı ek yazılımlar ilave edilerek geçmiş dönem organlarında görev alan 
tüm yöneticiler ile yine geçmiş dönem çalışma raporları da temin edilerek sisteme 
entegre edilmiştir.

Dönem çalışma programı kapsamında yönetsel şeffaflığın gereği olarak yönetim ve 
denetim kurulu kararları sistem üzerinden üyelere açılmıştır. 

JMOBİS sistemi teknolojideki gelişimler ile yasal kişisel verilerin korunumu, bilişim 
suçlarının önlenmesi kanuni düzenlemelerin kurumlara/Odalara getirdiği sorumlu-
lukların giderilmesi amacıyla da gerekli kapasite geliştirme çalışmaları devam etmek-
tedir. Üyelerimiz son iki yıl içerisinde 82.232 defa JMOBİS üye sistemini kullanarak 
işlemlerini gerçekleştirmişlerdir. 

27. Dönem çalışma kapsamında üyelerimize daha iyi ortamlarda hizmet sunumun 
gerçekleştirilmesi amacıyla, Adana Şubemizin hizmet verdiği eskimiş olan hizmet me-
kanı satılarak yeni bir daire satın alınarak teşrif edilmiştir ve üyelerimizin hizmetine 
sunulmuştur. Benzer uygulama Diyarbakır şubelerimiz içinde gerçekleştirilmiş ve ge-
rekli teşrif işleri yapılarak yeni mekana taşınmaları sağlanmış, odaya ait eski 2 adet 
dairenin satılması konusunda da şube yönetim kurulana yetki verilmiştir.  Isparta İl 
Temsilciliğimize kiralık mekan kazandırılmıştır, Ayrıca, İstanbul şube mekanımız ye-
nilenmesi çalışması tamamlanarak, gerekli teşrif işlemleri tamamlanmış ve 2019 yılı 
sonunda üyelerimize hizmet vermeye başlamıştır. 

Çalışma yaşamının önemli bir bölümünü arazide geçiren meslektaşlarımızın olası 
kaza ve risklere karşı korunması amacıyla borçsuz üyelerimize yönelik 2012 yılından 
beri her yıl yaptırılan “Ferdi Kaza Sigortası” yapılması uygulamasına bu dönemde 
devam edilmiştir.  Ferdi kaza sigortası kapsamı üyelerimizin çalışma ortamları göz 
önüne alınarak daha da genişletilmiştir. Web sayfasında yer alan FERDİ KAZA Sİ-
GORTASI bölümünden üyelerimizin JMOBİS şifresi ile giriş yaparak poliçelerine eri-
şimi sağlanmıştır. 

Odamızın Asgari Ücret Tarifeleri 2007 yılından 2020 yılına kadar web sayfamıza 
yüklenmiştir. Web sayfamızda yer alan “KARİYER” bölümü ile işsiz üyelerimizin ela-
man arayan firmalara ulaşabilmeleri, eleman arayan firmaların ise gerek verdikleri 
ilanlar ile gerekse kariyer bölümüne bırakılan özgeçmişleri inceleme şansı sağlanmış-
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tır. İlanlar her üç ayda bir güncellenmektedir. Üyelerimize indirim sağlayan birçok 
kurum ve kuruluşla protokol imzalanmış, bu firmalar web sayfamızda “ANLAŞMALI 
KURULUŞLAR” bölümünde ilan edilmiştir. Protokol sayıları arttırılarak bu alan zen-
ginleştirilmiştir.

Üyelerimize ve topluma daha hizmet verme çalışmaları kapsamında, oda organları 
ile personelin birlikte çalışma kapasitesinin artırılması ile  TBMM tarafından getirilen 
çeşitli yasal mevzuat zorunluluklarının karşılanması amacıyla tüm örgüt birimlerinde 
VNP altyapının kurulması, buna ilişkin yazılımların gerçekleştirilmesi, JMOBİS sis-
temi üzerinde ortak alan ve ortak çalışma altyapısının kurullumu ve geliştirilmesi, 
iletişim sistemi kapsamında telefon ve merkezi santral uygulamaları ile hem çalışan 
personel ve yöneticiler arasında etkin iletişim sağlanmış, hem de üyelerimize daha 
etkin hizmet vereme süreçlerimiz geliştirilmiştir.

Oda işleyişinin düzenlemesi ile hukuksal varlığının güçlendirilmesi kapsamında 
oda genel kurullarımızda kabul edilen veya yönetim kuruluna yetki verilen konularda 
yasal mevzuat çalışmalarına hız verilmiş bu kapsamda TMMOB Jeoloji Mühendisleri 
Odası Etik Yönetmeliği Resmi Gazetede yayınlanmış, yine Fotoğraf, Film Ve Karikatür 
Arşivi, Sergisi ve Eğitimi Yönetmeliği ile Altın Çekiç Bilim Ve Makale/Araştırma Ödül 
Yönetmeliği yayınlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir. Önümüzdeki 
dönem içerisinde eğitim merkezi, üye kayıt ve kayıt yenileme, smm yönetmeliklerinin 
gözden geçirilerek resmi gazetede yayınlanması konusunda da çalışmalar başlatılmış-
tır.

 



27. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

67

4.1 DANIŞMA KURULLARI
27. Dönem çalışmaları kapsamında, Odamız çalışma programında belirtilen esaslar 
çerçevesinde Genel Merkez Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu ile 
Şube Yönetim Kurulu Başkan, Yazman, Sayman Üyeleri ve İl Temsilcilerimizin katılı-
mı ile danışma kurulu toplantıları düzenlenmiş, danışma kurulunda alınan kararlar 
tüm örgüt birimlerine dağıtımı yapılarak yurt genelinde  tüm örgüt birimlerinde alı-
nan kararların  uygulamaya geçirilmesi sağlanmıştır. 

27. DÖNEMİN İLK DANIŞMA KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
27. Dönem I. Danışma Kurulu Toplantısı 23-24 Kasım 2018 tarihinde Genel Merkez 
Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel Merkez Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, 
Denetleme Kurulu ile Şube Yönetim Kurulu Başkan, Yazman, Sayman Üyeleri ve İl 
Temsilcilerimizin katılımı ile gerçekleştirilen toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Hü-
seyin Alan’ın açılış konuşması ile başladı, daha sonra Genel Merkez Yönetim Kurulu 
Üyeleri Faruk İlgün, Buket Yararbaş Ecemiş, Malik Bakır, Denetleme Kurulu Başkanı 
Halil İbrahim Yiğit ve Oda Onur Kurul Üyesi Dündar Çağlan’ın Oda çalışmaları, ya-
yınları, mali ve idari durum ile Onur Kurulu kararları hakkında sunumlar yaparak 
bilgilendirmeler gerçekleştirilmiştir.
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Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan açılış konuşmasında, ülkenin geçmekte 
olduğu süreçlerin meslek örgütleri ve odaların üzerindeki etkilerini değerlendirerek, 
Oda çalışmalarına ilişkin önerilerini dile getirdi. 27. Dönem Çalışma Programı kapsa-
mında örgütsel, idari, mali işleyişe ilişkin yapılan çalışmalar ile önümüzdeki süreçte 
yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi veren Alan, Devlet Denetleme Kuru-
lu’nun ve yeniden yapılandırılan Bakanlıkların ve kamu kurumlarının durumu ile 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine göre yeniden yapılanma çalışmaları sürdürü-
len düzenlemelerin meslek örgütleri ve odaların üzerindeki olası etkilerini de değer-
lendirdi.

Alan’ın konuşmasının ardından mesleki, örgütsel ve toplumsal sorunlara ilişkin 
tartışmalara geçildi. Toplantıdaki en önemli gündemlerden birini “ Yeni Türkiye Dep-
rem Tehlike Haritası” ve “Yeni Bina Deprem Yönetmeliği” oluşturdu. Yönetmeliğin 
ayrıntılı olarak ele alındığı tartışmaların ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tara-
fından hazırlanan taslak  “zemin etüt format”,  ile Jeoloji Mühendisliği Eğitimi, YAS, 
Jeoteknik, Jeotermak Kaynaklar, Maden, Çevre gibi meslek alanında yaşanan sorunlar 
ve çözüm önerileri değerlendirildi. Ayrıca toplumun genelini ilgilendiren ve jeoloji 
mühendislik alanına ilişkin çalışmalarının  çok önemli olduğu belirtilen toplantıda 
çalışmaları devam eden konular hakkında bilgiler verilerek  önümüzdeki dönem ya-
pılması gereken çalışmalar hakkında kararlar alındı.

İki gün süren Danışma Kurulu toplantısına katılan Genel Merkez Yönetim Kurulu, 
Denetleme Kurulu, Onur Kurulu ile toplantıya katılan Şube başkan ve yönetim kuru-
lu üyeleri ile il temsilcilerimiz söz alarak yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini dile 
getirdiler.

Tüm örgütsel birimlerin eşgüdüm içinde birlik ve dayanışma içinde çalışmalarını 
yürütmesinin önemi ve temennileri ile 27. Dönem I. Danışma kurulu toplantısı ta-
mamlandı.
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27. DÖNEMİN İKİNCİ DANIŞMA KURULU TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ,
27. Dönem II. Danışma Kurulu Toplantısı 23 Kasım 2019 tarihinde genel merkez bi-
namızın konferans salonunda gerçekleştirildi. Genel Merkez Yönetim Kurulu, Onur 
Kurulu, Denetleme Kurulu, Şube Yönetim Kurulu Başkan, Yazman, Sayman Üyeleri, 
İl Temsilcilerimizin ve BTK üyelerimizin katılımı ile gerçekleştirilen toplantı, tanışma 
ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan’ın açılış konuşması ile başladı. Daha sonra 
Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Faruk İlgün 27. Çalışma Dönemi kapsamında bu güne 
kadar yapılan çalışmalara ilişkin faaliyetleri içeren sunumu ile Yönetim Kurulu Say-
man Üyesi D. Malik Bakır ise mali duruma ilişkin sunum yaptılar. Sunumların ardın 
örgütün idari ve mali işleyişine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Toplantının ögelerden sonraki bölümünde ise, Örgüt ve Örgütlenmede yaşanan so-
runlar ile önümüzdeki süreçte meslek ve meslek alanına ilişkin düzenlemeler, yaşanan 
sorunlar ve olası gelişmeler konusunda sunumlar gerçekleştirildi.

Sunumların ardından tartışma bölümüne geçildi. Bu bölümde; Danışma Kurulu 
toplantısına katılan Genel Merkez Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Onur Kurulu 
ile toplantıya katılan Şube Başkan ve Yönetim Kurullu üyeleri ile İl temsilcilerimiz söz 
alarak bölgelerinde yaşanan sorunlar ile tartışma konularına ilişkin önerilerini dile 
getirdiler.

Yapılan tartışma ve değerlendirmeler sonucunda ortaklaşa alınan kararların yazılı 
olarak tüm örgüt birimlerine gönderilmesi benimsendi. Geniş bir katılımın olduğu 
danışma kurulu güçlü bir örgüt, güçlü bir gelecek vurgusu ile son buldu.
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27. DÖNEM 2. DANIŞMA KURULU KARARLARI
27. Çalışma Dönemi’nin 2. Danışma Kurulu toplantısı 23 Kasım 2019 tarihinde 
Ankara’da Genel Merkez Konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplantı, TMMOB 
Jeoloji Mühendisleri Odası Danışma Kurulu Yönetmeliği gereğince davet edilen, 
Genel Merkez Yönetim, Denetim, Onur Kurulu üyeleri, Odamızın TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyesi, Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve temsilciliklerimiz, eski oda 
başkanları ve BTK üyelerinden bazılarının katılı ile (79 kişi) gerçekleştirilmiştir.
Toplantıda şube ve temsilciliklerde gelen öneriler çerçevesinde;

1- İdari ve mali durumun sunumu ve değerlendirme,
2- Örgüt ve örgütlenmede yaşanan sorunlar,
3- Meslek alanı ve mesleki denetim

ana başlıkları altında ele alınarak görüşülmüştür. Toplantıda yapılan değerlendirmeler 
sonucunda aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır.
KARARLAR
A) Yapılan idari ve mali sunumların ardından yapılan değerlendirmeler 

sonucunda;
1- İdari konular

İdari işleyişin tam ve eksiksiz olarak geliştirilerek yürütülmesi, üyelerimiz başta 
olmak üzere toplumun her kesimine vermeyi esas aldığımız hizmet kalitemizin 
yükseltilmesi, şeffaflık ve hesap verebilirliğimizin artırılması,  olası idari ve mali 
denetimlerde herhangi bir aksaklıkla karşılaşılmaması amacıyla genel merkez, 
şube ve temsilciliklerimizin Mali İşler Yönetmeliği, yılı Bütçe Uygulama Esasları 
ile oda idari işleyişini düzenleyen mevzuata belirtilen esaslar çerçevesinde  iş ve 
işlemlerini yürütmeleri, çalışan personelin birlikte ve eşgüdüm içinde çalışma 
kapasitesinin artırılması, gerekli altyapı ve donanımın geliştirilmesi çalışmalarına 
devam edilmesi kararlaştırılmıştır.
Bu kapsamda idari işleyişin arzu edilen seviyeye çıkarılabilmesi için aşağıda 
belirtilen konulara özel itina gösterilmesi kararlaştırılmıştır.

a) Şube ve Temsilcilik atamalarında eksik olan devir-teslim tutanaklarının 
düzenlenmesi ve Genel Merkeze gönderilmesi, 

b) Atamalardan sonra banka ve diğer yetkiler için karar defterinde karar 
alınması ve bu karara istinaden noterden imza sirküleri çıkarılması ve bir 
suretinin Genel Merkeze gönderilmesi 

c) Şube Yönetim Kurullarının tam katılımlı ve düzenli olarak toplanması, karar 
defterlerine toplantıya katılmayanların sonradan imza atmaması, kararların 
zamanında sisteme ve karar defterine düzenli işlenmesi,
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d) Şube/Temsilcilik Danışma kurullarının katılımcı ve kolektif üretme anlayışla 
en geniş üye katılımını sağlayacak şekilde düzenli yapılması,

e) Şubelerin, İl merkezi ile sınırlı kalmadan etkinlik alanını kapsayacak şekilde, 
örgütsel çalışmalarını yürütmeleri ve İl Temsilcilikleri ile sistematik ilişki 
mekanizmalarının kurularak işletilmesi,

f) Genel Kurul Dosyalarının düzenli tutulması, arşiv ve arşiv kayıtlarının 
düzenli olarak güncellenmesi,

g) Şube, temsilcilik web sayfasının sürekli güncel tutulması, nitelikli haberlerin 
apılması, bunların zamanında webe girilmesi, üyelere maille bildirilmesi,

h) Çalışan personelin, zamanında işe geliş-gidişlerinin kontrol edilmesi, izin 
dilekçeleri ve sağlık raporlarının ilgili birimler tarafından düzenli tutularak 
dosyalanması ve gerekli yazışma ve evrakların zamanında Genel Merkeze 
gönderilmesi ve personel sicil dosyasında muhafaza edilmesi,

i) Çalışan personelin örgütün yaptığı, idari, mali ve mesleki alana ilişkin 
çalışmaları bütünlüklü olarak yürütebilmeleri için genel sekreterlerin verdiği 
görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesinin sağlanması,

j) Oda-üye etkileşim ve iletişimin artırılması kapsamında, üye bilgilerinin 
sürekli güncel tutulması, amaca yönelik olarak personellerce belirli 
periyotlarla üye aramalarının sürdürülmesi, 

k) Üye aidat borçlarının bildirimi, takibi ve tahsili konusunda tüm örgüt 
birimlerin istisnasız özel çaba harcaması,

l) Oda öğrenci üye örgütlülüğü ile ilgili zayıflamış olan ilişki ve çalışmaların 
arttırılması, örgüt mekanlarımızda Jeo-Genç çalışmalarına özel önem 
verilmesi ve yapılan eğitim ve etkinliklere jeogenç üyelerinin katılımın 
teşvik edilmesi,

m) Jeoloji Mühendisliği bölümünün bulunduğu üniversiteler ile şube ve 
temsilciliklerimizin ilişkilerin geliştirilmesi, ortak çalışma guruplarının 
teşkili, öğretim elemanlarının örgütsel ve mesleki alana ilişkin yapılan yasal 
düzenleme, eğitim ve etkinliklere ilişkin katkılarının artırılması konusunda 
tüm örgüt birimlerin çalışma yürütmesi,

n) Odaya tescilli büro ve şirketlerin sayısının arttırılması yönünde özel çaba sarf 
edilmesi (özellikle Laboratuvar, YTK, ÇED firmaları ile yazışma yapılması, 
tescillerinin yapılıp yapılmadığının takip edilmesi)

o) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında her türlü üye 
bilgilerinin paylaşılmasının yasak olması sebebiyle, bu konuda personelin 
ve yönetim kurullarının gerekli hassasiyeti göstermesi, üyenin bilgi ve onayı 
olmadan hiçbir kişi veya kuruma kişi bilgilerinin paylaşılmaması,
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p) Yıllık olarak programlanan Eğim Planlarının gerçekçi bir şekilde yapılması 
ve hayata geçirilmesi konusunda tüm örgüt birimlerinin gerekli hassasiyeti 
göstermesi, 

q) Eğitim programı duyurularının üyelere zamanında yapılması, ücretli 
eğitimlerimize katılım ücretlerinin zamanında tahsil edilmesi,

r) İdari ve mali işleyişte yaşanan sıkıntılar nedeniyle 27. Çalışma dönemi 1. 
Danışma kurulunda alınan karar gereğince mali sorumlulukları şube ve 
genel merkeze devredilen temsilciliklerde yaşanan sorunların giderilmesi 
amacıyla ilgili şubeler tarafından gerekli çalışmaların acilen yapılması,

s) Gelir-gider durumu zayıflayan, gelirleri giderlerini karşılamayan 
temsilciliklerin TMMOB‘ye bağlı diğer odalarla “ortak mekan ve ortak 
personel” konusunda özel çaba sarf etmesi,

t) Demirbaş kayıt ve sayımların yılda bir kez yapılarak hem JMOBİS sitemine 
hem de Demirbaş defterine zamanında, işlenmesi,

u) İdari konularda herhangi bir sıkıntının yaşanmaması amacıyla EK-1’de yer 
alan kontrol cetveli çerçevesindeki işlemlerin Şube ve temsilcilik yönetim 
kurulu tarafından gündeme alınarak idari konularda herhangi bir aksamanın 
olup olmadığının üç aylık dönemler halinde gözden geçirilmesi gerektiği, 

Kararları alınmıştır.

2-Mali Konular
Genel merkez, şube ve mali harcama yetkisi bulunan temsilciliklerimizdeki gerek 
yönetim, gerekse denetleme kurulu tarafından belirlenen sorunların giderilmesi 
amacıyla aşağıda belirtilen eksikliklerin düzenli olarak kontrol edilmesi ve 
aksaklıkların giderilmesi kararlaştırılmıştır.

a) Mizanların en geç takip eden ayın 10’una kadar Genel Merkezde olacak 
şekilde gönderilmesine özel önem verilmesi,

b) Mali harcama evraklarında çift imza ve kaşe eksikliğinin giderilmesi, 
c) Harcama evraklarının gerekli ve yeterli bilgiyi verecek şekilde düzenlenmesi 

gerektiği,
d) Kasa bakiyesinin eksi (-) olmamasına özen gösterilmesi,
e) Yönetim kurulu kararı olmaksızın herhangi bir harcamanın yapılmaması, 

harcama kalemlerini gösteren faturaların altına gerekli yönetim kurulu 
kararlarının belirtilmesi,

f) Harcama evrağının, harcamayı yapan kişi ya da kişiler tarafından 
imzalanması,
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g) Özel araçlarla yapılan örgütsel seyahatlerde (plaka belirtilmek üzere) 
Yönetim Kurulu Kararı alınması,

h) Kasadaki miktarın Bütçe Uygulama Esaslarına uygun olarak bırakılmasına 
ve fazlalığın bankaya yatırılması,

i) Otomatik ödemedeki gider belgelerinin mizanlarda yer alması,
j) Makbuz sıralamasına dikkat edilmesi,
k) Şubelere bağlı temsilciliklerden gelen mizanların, şube saymanı tarafından 

kontrol edilip, imzalandıktan sonra Genel Merkeze gönderilmesi,
l) İktisadi İşletme kapsamında yapılacak satış, hizmet veya etkinliklerin tüm 

gelir ve giderlerini ayrı olarak mizanlaştırıp Genel Merkeze gönderilmesi,
m) İktisadi İşletme kapsamında yapılacak olan etkinlikler için karar almak 

gerektiğinden, söz konusu işlemlere ilişkin süreçlerin kesintiye uğramaması 
adına gerekli bildirimlerin zamanında yapılması,

n) Fatura kesimlerinde yasal sürelere dikkate edilmesi,
o) Planlanan etkinliklerin tahmini bütçelerinin çıkarılıp Genel Merkeze 

gönderilmesi,
p) İktisadi İşletme kapsamında yapılan etkinliklerden sonra gerekli belgelerin 

derhal Genel Merkeze gönderilmesine, vergilendirme döneminde eksik 
belge olmamasına mutlaka dikkat edilmesi, 

q) Karar defteri, demirbaş defteri gibi önemli defterlerin düzgün ve zamanlı 
tutulmasına, demirbaşlara ait fatura fotokopilerinin ayrıca arşivlenmesine, 
karar tarih ve numarasının fatura fotokopisinin üzerine yazılmasına 
ve yılbaşlarında demirbaş sayımlarının yapılıp gerekli düşümlerin 
gerçekleştirilmesi,

r) Ülkemizin içinde bulunduğu durum ve odamızın gelir gider durumlarını göz 
önüne alarak 09.10.2018 tarihinde yayınladığımız “Tasarruf Tedbirleri 
Genelgesi”ne uyulmasına ve bu genelge doğrultusunda gider kalemlerinin 
azaltılmasına, gelir arttırıcı çalışmalara önem verilmesi,

s) Tüm oda birimlerinin, tahmini bütçelerindeki gider kalemlerini göz önüne 
alıp gerekli hassasiyeti göstererek harcamalarını gerçekleştirmesine, 
zorunlu olmadıkça ihtiyaçlar dışında Genel Merkezden para talebinde 
bulunulmamasına,

t) Etkinlikler için sağlanan sponsorlukların odamızın örgütsel ilke ve 
hassasiyetlerine, örgütsel bağımsızlığına gölge düşürmemesi,

u) Ulaşımlarda tasarrufa gidilmesine, en ekonomik ulaşım aracının tercih 
edilmesi,
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v) Planlanıp duyuruları yapılmış etkinlikler dışında Genel Merkeze bilgi 
verilmeden ve kaynağı yaratılmadan yeni bir etkinlik planlanmaması,

w) Mizanların gelir-gider olmasa bile mutlaka aylık olarak düzenlenip 
zamanında gönderilmesine ve EK-2 yer alan kontrol listesine göre gerekli 
kontroller sayman üyeler tarafından yapıldıktan sonra gönderilmesi, 

Kararları alınmıştır.

B-Örgüt ve Örgütlenmeye İlişkin Konular
1974 yılında kurulan ve 45 yıllık örgütsel ve mesleki deneyime sahip oda 
örgütlülüğümüzün geliştirilmesi ve geleceğe taşınması konusunda aşağıda belirtilen 
konularda kararlar alınmıştır.

1. Şube ve temsilcilik yönetimlerimin örgüte ve mesleki çalışmalara zaman 
ayıracak, mesleki etik kurallara bağlı, odamıza karşı sorumluklarını yerine 
getiren üyelerimiz arasından seçilmesine gayret gösterilecektir.

2. Oda çalışmalarının; şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık temelinde 
geliştirilmesi çalışmalarına devam edilecek, üyelerin oda çalışmalarına 
katılımın artırılması için özel çalışmalar yürütülecektir.

3. Danışma kurullarının önceden ve planlı bir şekilde yapılmasına özel 
önem verilecek, tüm örgüt birimlerin danışma kurulu yönetmeliğimizde 
belirtilen esaslar çerçevesinde etkin, verimli ve katılımcı bir anlayışla örgüt 
çalışmalarının üyelerce değerlendirilmesine olanak sağlanacaktır.

4. Genel merkez-şube ve temsilciklerin etkin, verimli ve eşgüdüm içinde 
çalışmasının sağlanması için gerekli karar alma ve kararları işletme 
mekanizmaları gözden geçirilecek, tespit edilen eksiklikler zamanında 
giderilecektir. Bu kapsamda eşgüdümü arttıracak gerekli altyapı çalışmaları 
hızlandırılacaktır.

5. Üye profilindeki değişim ve önceliklerde baz alınarak SMM, ücretli 
çalışanlar, öğretim üyeleri, emekli, kadın ve öğrenci üye komisyonlarının 
kurulması ve örgüt bütününde eşgüdüm içinde çalışması konusunda yönetim 
kurulları özel çalışma yürüteceklerdir.

6. Oda etkinliklerinin üyelere zamanında duyurulmasına özen önem 
verilecektir.

7. Oda- üye ilişkisinin temel basamağı olan üyeye eşimin sağlanması ve üye 
sorunlarının çeşitli araçlarla tespiti sağlanacaktır.

8. Odanın üyelere yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirdiği ferdi kaza poliçesi 
ile bazı kurum ve kuruluşlarla yapılan protokoller gözden geçirilecek, üyeye 
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sağlanan faydanın artırılması sağlanacaktır.
9. İhtiyaç duyulan yerlerde üyenin sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 

teknik ve sosyal geziler, korolar, mevcut lokal imkanların geliştirilmesi gibi 
çalışmalar bütünlük içinde yürütülecektir.

10. Örgüt ve örgütlenmeye ilişkin sorunların bütünlüklü olarak değerlendirildiği, 
geleceğe ilişkin beklentilerin ve çözüm önerilerin geliştirileceği bir çalıştayın 
28. Dönem içinde yapılması kararlaştırılmıştır.

C) Mesleki alan ve mesleki denetim
Ülkemizin içinden geçmekte olduğu süreçler de dikkate alınarak mesleki eğitim, 
meslek alanımız ile mesleki denetim konularında yakın gelecekte karşılaşılması 
öngörülen düzenlemeler değerlendirilerek aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır.

1- Meslek alanı
a) YÖK tarafından jeoloji mühendisliği bölümlerinin mühendislik- 

mimarlık fakülteleri bünyesinden alınarak doğa bilimleri fakülteleri 
altına alınması konularında yürütülen faaliyetler başta olmak üzere, 
jeoloji bölüm başkanlıkları ile odamız arasında yıllık olarak yapılması 
öngörülen “eğitim–eşgüdüm” toplantısının kısa süre içinde yapılmasının 
planlanması gerektiği,

b) TBDY ile Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlık çalışmaları 
sürdürülen deprem yönetmeliklerinde mesleki alanlarımıza ilişkin 
saldırıların önlenmesi, meslek alanlarımızın düzenlemelerde hak ettiği 
yeri alması konusunda genel merkez öncülüğünde, tüm örgüt birimlerinin 
sürece katkı verecek şekilde her örgüt biriminin kendi bünyelerinde 
çalışma komisyonları kurarak konuları sahiplenmesi gerektiği,

c) Yeni Maden Kanunu çalışmaları göz önüne alındığında, tüm örgüt 
birimlerinin Maden Kanunu’nda değişmesini arzu ettiği konulara ilişkin 
görüşlerini yazılı olarak gerekçelerini de belirtecek şekilde göndermeleri 
gerektiği,

d) Jeolojik miras niteliğindeki doğal varlıklarımızın korunarak geliştirilmesi 
ve gelecek nesillere aktarılması konusunda tüm örgüt birimlerine önemli 
sorumluluklar düştüğü, bu konuda yerel idare ve paydaşlarla ilişki 
kurularak “81 ile 81 adet jeopark” hedefimiz de baz alınarak paneller, 
konferanslar, çalıştaylar düzenlenerek konunun gündemleştirilmesi 
gerektiği,

e) Jeolojinin topluma sevdirilmesi amacıyla başta İstanbul, Ankara, İzmir 
gibi büyükşehirler başta olmak üzere kentlerde “Doğa Tarihi Müzelerin” 
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kuruması için tüm örgüt birimlerince ortak çalışma başlatılması,
f) Çevre mevzuatı kapsamında üretilen jeoloji mühendisliği hizmetlerinin 

hak ettiği yeri alması konusunda tüm örgüt birimlerinin bütünlüklü bir 
çalışma yürütmesi, bu kapsamda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri 
tarafından askıya çıkarılan ÇED raporlarının düzenli olarak örgüt 
birimleri tarafından kontrol edilerek içerisinde “jeoloji mühendisi 
hizmeti” olmasına rağmen odamıza tescil olmayan ve altında jeoloji 
mühendisi imzası olmayan raporların yazılı olarak ilgili valilik ve 
birimlere bildirilmesi konusunda çalışma yürütülmesine, benzer 
uygulamanın madencilik faaliyetleri yürüten yetkilendirilmiş tüzel 
kişiler (YTK)  için de yürütülmesine,

g) Mesleğimizi ilgilendiren toplumsal konularda tüm örgüt birimlerinin 
hassasiyet göstermesi, toplumun doğru bilgilendirilmesi konusunda 
çaba sarf etmesi gerektiği,

h) Meslek içi eğitimlerin düzenli bir şekilde yapılarak meslektaşlarımızın 
“yaşam boyu öğretim” kapsamındaki çalışmalarının desteklenmesi 
gerektiği,

i) Meslektaşlarımızın özellikle bina ve bina türü yapılar için ihtiyaç 
duydukları ve nitelikli mesleki ürünlerin üretilmesini doğrudan 
etkileyen bazı konularda “sondaj derinliği hesabı, sıvılaşma analizi 
ve taşıma gücü kaybı, taşıma gücü hesabı, oturma, presiyometre, 
gibi konularında hesaplama programları geliştirilmesi,

j) Yerel idarelerin bünyelerine “Jeoloji-Jeoteknik Etüt Daire Başkanlığı 
veya Şube Müdürlükleri” oluşturmaları konusunda çalışma 
başlatılması, mevcut olan yerlerde geliştirilmesi için gerekli girişimlerde 
bulunulması,

Konularında kararlar alınmıştır.

2) Mesleki Denetim
Mesleki denetim konusu; “Yargı kararları (Anayasa, Danıştay ve Bölge İdare 
Mahkemesi Kararları), SMM Yönetmeliği uygulamalarının güçlendirilmesi, 
Oda JMOBİS Sistemi üzerinden yapı izin belgelerinin sorgulanması, 
Mesleki uzmanlık alan tanımlarının geliştirilmesi, Jeoloji Mühendisliği Etik 
Yönetmeliğin yayınlanması ve IAPG-International Association for Promoting 
Geoethics ( Uluslararası Jeoetiği Destekleme Derneği) üyeliği, JMOBİS sistemi 
altyapısının mesleki denetimi geliştirecek şekilde yapılandırma çalışmaları, 
Belediyeler ile protokol, Tescil olmayan şirket ve büroların takibi ( kurumsal 
yazışmalar çevre, madencilik, iş güvenliği, belediyeler, valilikler ve ilgili 
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bakanlıklara yazılan yazılar),Disiplin soruşturmaları, TURKAK akreditasyonu, 
EFG’ye (Avrupa Jeologlar Birliği)  üyelik” konuları değerlendirilmiştir. Yapılan 
değerlendirmeler sonucunda; 

a) TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasının Jeoetik Yönetmeliğinin 
Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesinin önemli bir adım 
olduğu vurgulanarak, eğitim süreçlerinden başlayarak üyelerimizin 
yaptığı bütün çalışmaların meslek etiği çerçevesinde yürütülmesinin 
sağlanması benimsenmiştir. Başta örgüt birimlerinde görev alan 
meslektaşlarımız olmak üzere, bütün meslektaşlarımızın, jeoetik 
yönetmeliği çerçevesinde iş ve işlemlerini yürütmelerini, Odamızın da 
mesleki denetim faaliyetlerini jeoetik yönetmeliği başta olmak üzere, 
ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yönlendirmesi gerektiği,

b) Jeoetik değerlerin tüm meslektaşlarımızca benimsenmesi ve uluslararası 
sistemle entegrasyonu amacıyla başlatılan, International Association for 
Promoting Geoethics (IAPG- Uluslararası Jeoetiği Destekleme Derneği) 
üyeliğin sonuçlandırılmasının yararlı olduğu, 

c) Meslek etiği (jeoetik) derslerinin tüm jeoloji mühendisliği bölümlerinde 
okutulması amacıyla bölüm başkanlarına çağrı yapılması ve bu amaçla 
Genel merkez tarafından yazı yazılması,

d) Meslek etiği kavramının ülkemizde meslektaşlar arasında geliştirilmesi 
amacıyla jeoetik konularında öznel toplantı ve konferanslar 
düzenlenmesi,

e) Mesleki denetim faaliyetleri kapsamında Oda mevzuatı ile imar, 
madencilik vb. düzenlemeler baz alınarak meslektaşlarımızın mesleki 
ürünlerini (etüt ve proje raporları) oda sicillerine kaydettirmeleri 
amacıyla başta belediyeler ve valilikler olmak üzere gerekli kurumsal 
kontrol ve yazışmaların yapılması gerektiği,

f) Belediyelerden ve OSB’lerden gelen “yapı ruhsatlarının” düzenli 
olarak çalışan personellerce incelenmesi; ilgili kurumlar ve üyelerle 
gerekli yazışmaların yapılması,

g) Bina ve bina türü yapılar için hazırlanan zemin araştırma raporlarının 
yerinde denetimi sağlayacak şekilde  “yapı denetim kuruluşlarınca” 
yapılması gerektiği belirtilerek, bu konuda tüm örgüt birimlerinin 
Odamızın Planlı Alanlar Yönetmeliğine açtığı dava kararını da baz 
alacak şekilde genel merkez tarafından hazırlanacak ortak yazının tüm 
valilik ve belediyelere gönderilmesi gerektiği benimsenmiş, ayrıca bu 
konuda örgütsel mücadele başlatılarak bir kampanyanın hazırlanması ve 
tüm örgüt birimlerinin bu kampanyaya destek vermesi gerektiği,
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h) Mesleğimizin saygınlığını ve güvenirliğini sağlamak amacı ile 
mesleki etik değerlere aykırı iş ve işlem tesis eden meslektaşlarla ilgili 
gerekli tespit ve tutanakların hazırlanarak belgeleri ile birlikte disiplin 
süreçlerinin işletilmesi amacıyla Genel Merkeze gönderilmesi gerektiği,

Konularında kararlar alınmıştır.

Sonuç olarak, 27. Çalışma Dönemi 2. Danışma Kurulu’nda örgütsel bütünlük 
amacıyla tüm örgüt birimlerin oda mevzuatı ve danışma kurullarında alınan kararlar 
çerçevesinde iş ve işlemlerini yürütmeleri gerektiği, uygulanmayan her kararın 
örgüte ve mesleğe zarar vereceği özellikle vurgulanmıştır.
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4.2 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK ZİYARETLERİ

KOCAELİ İL 
TEMSİLCİLİĞİMİZDE 
EĞİLİM YOKLAMASI 

YAPILDI

22.06.2018 tarihinde Kocaeli İl Temsilcili-
ğinde, Temsilci belirleme eğilim toplantı-
sı yapılmıştır. Genel merkezden Hüseyin 
Alan ve Faruk İlgün`ün katılımıyla ger-
çekleşen toplantıda üyelerimizin ortak 
kararı ile Niyazi Temizkan tekrar önerild.  
Kocaeli İl Temsilciliği Yönetimi yapılan 
eğilim yoklaması sonucunda isimler be-
lirlenerek genel merkeze onaylanmak 
üzere gönderildi. 

YONETİM KURULUMUZ 
TEMSİLCİLİKLERİ ZİYARET 

EDİYOR
Temsilcilik ataması için eğilim yoklama-
larının yapılması, 27. Çalışma Programı-
nın oluşturulması, önümüzdeki süreçte 
yapılacak etkinliklerin planlanması ve 
Temsilciliklerde yaşanan sorunlar ve çö-
züm önerilerinin ele alındığı toplantılar 
kapsamında Çankırı, Nevşehir, Niğde, 
Kocaeli ve Gaziantep İl Temsilcilikleri zi-
yaret edildi.
22 Haziran tarihinde Yönetim Kuru-
lu Üyemiz Buket Ecemiş’in katılımı ile 
Çankırı’da, Yönetim Kurulu Başkanımız 

Hüseyin Alan ve Yazman Üyemiz Faruk 
İlgün’ün katılımı ile Kocaeli’nde toplan-
tılar gerçekleştirildi. Kocaeli il Temsilcili-
ğinde yapılan toplantı öncesinde, Jeoloji 
Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ziyareti 
ve 2017-2018 öğretim yılında mezun olan 
jeoloji mühendisliği bölüm öğrencileri-
nin mezuniyet törenlerine de katılarak 
bölümlerini derece ile bitiren öğrencilere 
hediyeler verdiler.

Yönetim Kurulu Yazman Üyemiz Faruk 
İlgün, Onur Kurulu üyemiz Osman Ece-
miş ve TMMOB JMO İktisadi İşletme Mü-
dürü Damla Arık 27 Haziran’da Nevşehir 
ve Niğde, 29 Haziran’da Gaziantep il tem-
silciliklerimizi ziyaret ederek toplantılar 
gerçekleştirdiler. Toplantılarda eğilim 
yoklaması ve mesleki sorunların yanı sıra 
mali işleyişe ilişkin sorunlar da ele alındı.
Yine Oda Yönetim Kurulu Başkanımız 
Hüseyin Alan ve Antalya Şube Yönetim 
Kurulu Başkan ve üyeleri ile birlikte Bur-
dur ve Isparta İl temsilciklerini ziyaret 
ederek üyelerimiz ile toplantı gerçekleş-
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tirdiler. Toplantıda illerde meslektaşları-
mızın yaşadıkları sorunlar ve bu sorunla-
ra ilişkin çözüm önerileri değerlendirildi.

 
BOLU VE DÜZCE IL 

TEMSİLCİLİKLERİ ZİYARET 
EDİLDİ

27.Çalışma Dönemi kapsamında Bolu ve 
Düzce İl Temsilcilikleri Yönetim Kurulu 
Yazman Üyemiz Faruk İlgün ve TMMOB 
JMO İktisadi İşletme Müdürü Damla Arık 
tarafından 10 Temmuz 2018 tarihinde zi-
yaret edildi. Temsilciliklerde yapılan top-
lantılar da temsilcilik eğilim yoklaması 
yapıldı. Yönetim Kurulu Yazman Üyemiz 
Faruk İlgün temsilik toplantılarında 27. 
Dönem çalışma programının oluşturul-
ması ve önümüzdeki süreçte yapılması 
planlanan etkinlikler hakkında üyeleri-
mize bilgi verdi.
Toplantıya katılan üyelerimiz de temsil-
ciliklerinde yaşanan sorunları aktarıp, 
çözüm önerileri konusunda karşılıklı fikir 
alışverişinde bulunmuşlardır.

TEMSİLCİLİK ZİYARETLERİ 
DEVAM EDİYOR

Yönetim, Denetim ve Onur Kurulu üye-
lerimiz 27. Çalışma Dönemi çalışmaları 
kapsamında temsilcilik eğilim yoklaması 
kapsamında temsilcilikleri ziyaret ederek 
üyelerimizle bir araya gelmeye devam 
ediyor. Temsilcilik ataması için eğilim 
yoklamalarının yapılması, 27. Çalışma 
Programının oluşturulması, önümüzdeki 
süreçte yapılacak etkinliklerin planlan-
ması ve temsilciliklerde yaşanan sorunlar 
ve çözüm önerilerinin ele alındığı toplan-
tılar kapsamında geçtiğimiz hafta Bartın, 
Zonguldak, Kırıkkale, Malatya, Çorum il 
temsilcilikleri ziyaret edildi. 
18 Temmuz’da Yönetim Kurulu Üyemiz 
D. Malik Bakır ve Onur Kurulu Başkanı 
Dündar Çağlan’ın katılımı ile Bartın ve 
Zonguldak İl Temsilcilikleri ziyaret edile-
rek toplantılar gerçekleştirildi.
19 Temmuz Perşembe günü Yönetim 
Kurulu üyelerimiz Faruk İlgün ve Mit-
hat Emre Kıbrıs’ın katılımı ile Kırıkkale 
İl temsilciliğinde, 21 Temmuz Cumartesi 
günü ise Yönetim Kurulu Üyemiz Faruk 
İlgün ve Denetleme Kurulu Üyemiz Ha-
lil İbrahim Yiğit’in katılımı ile Malatya İl 
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Temsilciliğinde toplantı düzenlendi.
Geçtiğimiz hafta ayrıca Yönetim Kurulu 
Üyemiz Faruk İlgün ve TMMOB Jeolo-
ji Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesi 
Müdürü Damla Arık’ın katılımı ile Ço-
rum İl Temsilciliğinde toplantı gerçekleş-
tirildi. Toplantılarda eğilim yoklaması ve 
mesleki sorunların yanı sıra mali işleyişe 
ilişkin sorunlar da ele alındı.

ODA YONETİMİ NEVŞEHİR`DE 
ÜYELERLE BULUŞTU

21 Haziran 2019 Cuma günü Oda Yöne-
tim Kurulu Yazman Üyesi Faruk İlgün ve 
Oda Denetleme Kurulu Üyesi Rıza Soy-
pak, Nevşehir İl Temsilciliğimizde üye-
lerimiz ile bir araya gelerek, `Yeni Bina 
Deprem Yönetmeliği` nden Nevşehir İl 
Temsilciğinin işleyişine kadar çeşitli ko-
nularda görüş alışverişinde bulundular. 
Üyeler; Nevşehir temsilciliğinde aktif 
görev alan temsilci gerekliliğini dile ge-
tirerek, yeni temsilci atanması talebinde 
bulundular.

ODA YÖNETİMİ AYDIN İL 
TEMSİLCİLİĞİMİZİ ZİYARET 

ETTİ

11 Ekim 2019 Cuma günü Oda Yönetim 
Kurulu Yazman Üyesi Faruk İlgün ile 
İzmir Şube 2. Başkanı Koray Çetin Öna-
lan`ın katılımı ile Aydın İl Temsilciliği-
mizde, temsilcilik yönetimiyle toplantı 
yapıldı. Aydın İl Temsilciliğinde yaşanan 
sorunlarla ilgili çözüm önerilerinde bu-
lunuldu. 12 Ekim 2019 Cumartesi günü 
TMMOB tarafından düzenlenecek olan 
`TMMOB Büyük Menderes Havzasında 
Jeotermal Enerji Santrali Gerçeği Çalışta-
yı` hakkında bilgi alışverişinde bulunur-
ken, `Yeni Bina Deprem Yönetmeliği`nin 
uygulanmasındaki sorunlar hakkında gö-
rüşüldü.

ANTALYA ŞUBE İLE ORTAK 
TOPLANTI YAPTIK

Antalya Şube Yönetim Kurulu ile ortak 
değerlendirmelerde bulunmak üzere, 
10-11.12.2019 tarihleri arasında iki gün 
süren ziyaret gerçekleştirildi. Söz konusu 
ziyaret esnasında gerçekleştirilen ortak 
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toplantıya; Yönetim Kurulu Başkanımız 
Hüseyin Alan, Oda Yazman Üyesi Faruk 
İlgün, Oda Onur Kurulu Başkanı Dündar 
Çağlan, Antalya şube yönetim kurulu 
başkan ve üyeleri ile daha önce şube yö-
netim kurulunda görev alan üyelerimiz 
katıldı.

Yirmiye yakın üyemizin katıldığı toplan-
tıda, Antalya Şube Yönetim Kurulu Baş-
kanı Bayram Ali Çeltik,  dönem içinde 
yaptıkları çalışmaları anlatarak, şubede 
yaşanan sorunlar hakkında bilgi aktar-
dı.  Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin 
Alan ise toplantıda,  27. Dönem Oda ça-
lışmaları hakkında bilgi verdikten sonra, 
Odanın, her bir üyesinin emek ve çabala-
rına ihtiyacı olduğunu, üyelerimizin bil-
gi ve ilişki birikimini odamıza aktararak 
daha güçlü bir örgütlenme ve dayanışma 
birlikteliğine ihtiyacımız olduğunu vur-
guladi. Günümüze haklı olmanın yetme-
diğini aynı zamanda güçlü de olmak da 
gerektiğini ifade eden Alan, tüm üyeleri-
mizin oda çalışmalarına katılımını ve des-
teğini vermesi gerektiği ifade etti.
Önümüzdeki dönem daha güçlü ve bir-
liktelik içinde oluşturulacak şube idari 

yapısına ihtiyaç olduğunu ifade eden 
Alan, yeni dönem için oluşturulacak şube 
yönetim kurulunun toplantıda belirtilen 
çerçevede oluşturulmasının önemine dik-
kat çekti.
İki gün süren görüş ve değerlendirmeler 
daha aktif bir şube oluşturulması konu-
sundaki iyi niyet temennileri ile son bul-
du.

TRABZON ŞUBEMİZ İLE 
ORTAK TOPLANTI YAPTIK

Trabzon Şube Yönetim Kurulu ile ortak 
değerlendirmelerde bulunmak üzere, 
27-28.12.2019 tarihleri arasında iki gün 
süren ziyaret gerçekleştirildi. Söz konusu 
ziyaret esnasında gerçekleştirilen ortak 
toplantıya; Yönetim Kurulu Başkanımız 
Hüseyin Alan, II. Başkan Yüksel Metin, 
Oda Yazman Üyesi Faruk İlgün, Trabzon 
şube yönetim kurulu başkan ve üyeleri, 
bağlı temsilciliklerin yöneticileri, daha 
önce şube yönetim kurulunda  görev alan 
üyelerimiz katıldı. 30’u aşkın çağlı üye-
mizin katıldığı toplantıda, Trabzon Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı Semi Hamzaçe-
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bi,  dönem içinde yaptıkları çalışmaları 
anlatarak, daha fazla çaba sarf etmemiz 
gerektiğini belirtti.  Oda Yönetim Kurulu 
Başkanımız Hüseyin Alan ise toplantıda,  
27. Dönem Oda çalışmaları hakkında bilgi 
verdikten sonra, Odanın, her bir üyemi-
zin emek ve çabalarına ihtiyacı olduğunu, 
üyelerimizin bilgi ve ilişki birikimini oda-
mıza aktararak daha güçlü bir örgütlen-
me ve dayanışma birlikteliğine ihtiyacı-
mız olduğunu vurgulayarak, “günümüze 
haklı olmanın yetmediğini aynı zamanda 
güçlüde olmak da gerektiğini” ifade ede-
rek tüm üyelerimizin oda çalışmalarına 
katılımını beklediklerini ifade etti.
Toplantı, katılan üyelerimizin oda çalış-
maları hakkında sorduğu sorular ve öne-
riler ile devam etti. Toplantıdan sonra, 
birlikte akşam yemeği yenildi.

Ziyaretin ikinci gününde; Karayolları 
Trabzon Bölge Müdürlüğü, Trabzon MTA 
Bölge Müdürlüğü, KTÜ Bölüm öğretim 
elemanları ile ortak toplantılar gerçekleş-
tirilerek, meslektaşlarımızın yaşadıkları 
sorunlar hakkında yerinde tespitler yapıl-
dı. Daha sonra Jeogenç üyelerin gerçek-
leştirildiği etkinliğe katılındı.
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4.3 KURUMSAL ZİYARETLER

ODA BAŞKANIMIZ 
KOCAELİ`Yİ ZİYARET ETTİ

Oda Başkanımız Hüseyin ALAN şehrimi-
ze ziyarette bulundu. Kocaeli Üniversite-
si Jeoloji Mühendisliği bölümü öğretim 
görevlileriyle toplantı gerçekleştirdi. Bu 
toplantıda mesleki sorunlar hakkında bil-
gi alıp, yapılması gerekenler konuşuldu. 
Bunun yanında dönem içerisinde yapıla-
bilecek etkinlikler için temsilciliğimiz ve 
üniversitenin ortak çalışması için fikir bir-
liğine varıldı.
Kocaeli İl Temsilciliğinde saat 17.00`de 
Başkanımız üyeler ile toplantı gerçekleş-
tirdi. Yapılan toplantıda ise üyelerimiz ile 
mesleki yeterlilik adına yapılması istenen-
ler dinlendi ve karşılıklı fikir alışverişin-
de bulunuldu. Başkanımıza ziyaretinden, 
meslektaşlarımıza ise katılımlarından do-
layı teşekkürlerimizi sunuyoruz.

MADEN JEOLOGLARI 
DERNEĞİ ODAMIZI 

ZİYARET ETTİ

Maden Jeologları Derneği Yönetim Kuru-
lu Üyeleri 29 Haziran 2018 tarihinde Oda-
mızı ziyaret etti.
Odamızın 27. Dönem Yönetim Kurulu 
üyelerini tebrik ettiğini belirterek konuş-
masına başlayan Maden Jeologları Der-
neği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Şentürk, Maden Kanunu, ruhsatlandırma 
hukuku, maden arama ve işletme süreç-
lerinde yaşanan sıkıntılar ile derneğin 
çözüm önerilerini dile getirerek, mesleki 
hak ve sorumluluklarımızın bilinciyle da-
yanışma birlikteliği içinde birlikte çalış-
manın önemine vurgu yaptı.
Toplanda Maden Jeologları Derneğinin 
Odamızı ziyaretinden dolayı duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Odamız Yöne-
tim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan “ma-
dencilik sektöründe yaşanan sorunlar ile 
teknik düzenlemelerin uluslararası mü-
hendislik sistemine entegrasyonu ama-
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cıyla oluşturulan UMREK Komisyonu 
ve bu komisyon tarafından çıkarılan dü-
zenlemelere ilişkin eleştirel yaklaşımı ve 
henüz kuruluş aşaması tamamlamamış 
olan, Enerji Bakanlığı Bürokrasisinin yön-
lendirmesi ile kurulan bir derneğe (YER-
MAM Derneğe), üyelerimize yetkinlik 
belgesi vererek rapor düzenleme yetkisi 
verileceğine ilişkin yapılan düzenlemele-
rin yanlışlığı üzerindeki Odamız düşün-
celerini aktardı.
Meslek örgütlerinin dışlanarak, Enerji 
Bakanlığı Bürokrasisinin yönlendirilmesi 
ile kurulan “NAYLON DERNEKLERLE” 
madencilik sektöründe yaşanan sorun-
lara çözümler üretilemeyeceğini belirten 
Alan; madencilik sektöründe düzenlene-
cek raporların bilimsel temellere dayalı 
gerçekleştirilmesi gerekirken, buna iliş-
kin düzenlemeleri yapmak için kurulan 
“UMREK KOMİSYONU” tarafından dü-
zenlenen ulusal standarttın ise; meslek 
örgütleri, ilgili kurumlar ve üniversitele-
rin ilgili bölümlerinden görüş alınmak-
sızın çıkarılmasının, mesleki etik davra-
nışlarla bağdaştırılamayacağını, atama 
ile oluşturulan bir komisyonun “bilimsel 
olması gereken standartları” nasıl ama-
cından saptırarak kabul ettiğinin meslek 
camiamızda tartışılması gerektiğine vur-
gu yaparak “Jeoloji Mühendisleri Odası 
ile Maden Jeologları Derneği” arasındaki 
dayanışma birlikteliğinin madencilik sek-
töründe yaşanan sorunların çözümüne 
önemli katkılar sunacağını belirtti.
İyi niyet temennileri ile devam eden top-
lantı daha sık bir araya gelme düşünceleri 
ile son buldu.

ODAMIZDAN MESLEKTAŞ 
MİLLETVEKİLİNE ZİYARET

Yönetim Kurulumuz ve Denetleme Kuru-
lu üyeleri 27. Dönem seçimleri sonucun-
da seçilerek TBMM`de yer alan, meslekta-
şımız CHP Adana Milletvekili Sayın 
Müzeyyen Şevkin’i 18.07.2018 tarihinde 
makamında ziyaret ederek, seçilmelerin-
den dolayı kutladı.
Yapılan görüşmede ülkemizde imar, 
planlama, enerji, madencilik ve çevre ko-
nularında odamızın görüşleri ve beklen-
tileri dile getirilirken, jeoloji mühendisle-
rinin sorunları tartışıldı. Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu üyesi olan Şevkin`den önü-
müzdeki süreçte imar, planlama enerji, 
madencilik ve çevre başta olmak üzere 
komisyonun ve TBMM’ nin gündemine 
gelebilecek düzenlemelerde Odamıza, 
mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip 
çıkmaları talep edildi.
Ziyaretleri için Genel Başkan Hüseyin 
Alan ve Yönetim Kurulu ve Denetleme 
Kurulu üyelerine teşekkür eden Dr. Mü-
zeyyen Şevkin, 2 dönem Jeoloji Mühen-
disleri Odası Adana Şube Başkanlığı gö-
revini onurla gerçekleştirdiğini ifade etti. 
Dr. Şevkin, milletvekili olarak jeoloji bilim 
dalında doktora sahibi olmanın avantajıy-
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la seçildiği komisyonda tüm bilgi ve biri-
kimini milleti için paylaşacağını vurgula-
yarak Türkiye`de depremsellik, şehircilik, 
su havzalarının korunması, sağlıklı çöp 
depolama alanlarının saptanması, jeolojik 
olarak sakıncalı alanlara inşaat yapılma-
ması, ovaların tarım amaçlı kullanılması 
gibi birçok konudaki çalışmalarını komis-
yonda diğer milletvekili arkadaşlarıyla 
birlikte değerlendireceğini dile getirdi. 
Dr. Şevkin, “Ülkemizin Atatürk`ün hedef 
gösterdiği çağdaş ve muasır medeniyetler 
seviyesine, bilim, teknoloji ve sanayi dev-
rimi ışığında ulaşabileceğine inanıyorum. 
Bu bağlamda fikirlerimi, önerilerimi, 
projelerimi milletimiz için dile getirmek-
ten, kamuoyuna sunmaktan çekinmeye-
ceğim” dedi. Yapılacak düzenlemelerde 
ve teknik çalışmalarda karşılıklı istişare 
halinde olunacağı belirtilen görüşme iyi 
niyet temennileriyle son buldu.

ADANA MİLLETVEKİLİ 
MÜZEYYEN ŞEVKİN 

ODAMIZI ZİYARET ETTİ

Meslektaşımız, CHP Adana Milletvekili 
Müzeyyen Şevkin 24.07.2018 tarihinde 
Odamızı ziyaret etti. 18.07.2018 tarihinde 
Odamız Yönetim Kurulu ve Denetleme 

Kurulunun makamına yapmış olduğu 27. 
Dönem Milletvekilli seçilmesinden dolayı 
kutlama ziyaretine karşılık iade-i ziyaret-
te bulunan,  Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
üyesi olan Şevkin’le mesleğe ve meslek-
taşlarımıza yönelik sorunlar görüşülerek 
çözüm önerileri ele alındı. Meslektaşla-
rıyla bir arada olmaktan dolayı duyduğu 
mutluluğu dile getiren Şevkin’le yapılan 
görüşme karşılıklı iyi niyet temennileriyle 
son buldu.

ODA HEYETİMİZ İYİ 
PARTİ’Yİ ZİYARET ETTİ

Odamız tarafından oluşturulan bir heyet 
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 
bir araya gelerek bir görüşme gerçekleş-
tirdi. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 
Alan Başkanlığında Yönetim Kurulu, De-
netleme Kurulu, Onur Kurulu, Odamız 
üyeleri Yavuz Tengiz ile Doç. Dr. Şule Tü-
deş ve Oda çalışanlarından oluşturulan 
heyet 10  Ekim’de saat 18.00’te İyi Parti’yi 
ziyaret etti. Ziyaretin ilk bölümünde Sivil 
Toplum Kuruluşları ve Halkla İlişkiler-
den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 
Ahmet Ersagun Yücel ile görüşen Oda 
Heyetimiz, daha  sonra İyi Parti Genel 
Başkanı Sayın  Meral Akşener ile görüştü.
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Heyet adına söz alan Oda Yönetim Ku-
rulu Başkanımız Hüseyin Alan; Jeoloji 
Mühendisleri Odasının kurumsal kimli-
ği hakkında kısa bir bilgi verdikten son-
ra, Jeoloji Mühendislerinin, madencilik, 
enerji, petrol, kentleşme, yapı üretimi 
ve denetimi, yeraltı suları ve çevre ko-
nularında çalışmalar yürüttüğünü ifade 
ederek bu alanlarda ülkemizde yaşanan 
sorunlar ile odamız tarafından hazırla-
nan ve çalışma alanlarımızı ilgilendiren 
konulara ilişkin düzenlemelerde İyi Par-
tiden destek beklediklerini belirtti. Ayrıca 
bugün çok sayıda genç meslektaşımızın 
işsiz konumda olduğu, özellikle kamu-
da istihdam olanaklarının artırılması ile 
yine gerek kamuda çalışan mühendis ve 
mimarlar, gerekse emekli olan mühendis 
ve mimarların özlük haklarının kötü ko-
numda olduğunu belirterek, İyi Partinin 
bu konularda çalışmalar yaparak TBMM 
gündemine taşımalarını beklediklerini 
ifade etti.
İyi Parti Genel Başkanı Sayın Akşener, 
meslek örgütleri ile sivil toplum kuruluş-
larının yaptığı çalışmalarının çok önemli 
olduğunu, bu çalışmalardan mutlaka ya-
rarlanacaklarını ve Jeoloji Mühendisleri 
Odasının partilerini ziyaret etmesinden 
duyduğu memnuniyeti belirterek, jeolo-
ji mühendislerinin yaşadıkları sorunları 
odanın kendilerine iletmesi durumunda 
bu konuların gündeme taşınması konu-
suna destek vereceklerini, ayrıca özellikle  
jeoloji mühendisliği meslek alanında gün-
deme gelebilecek yasal düzenlemelerde 
oda görüşlerinden mutlaka yararlanacak-
ları ve parti organlarının bu konularda 
gerekli çabayı harcayacağını kaydetti.

Görüşmede söz alan heyet üyeleri meslek 
alanımızla ilgili bazı konular hakkında 
görüşlerini ifade ettiler. Toplantı sonun-
da Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin 
Alan, Akşener’e günün anısına bir plaket 
ve jeolog çekici takdim etti. Görüşme iyi 
niyet temennileri ile son buldu.

UNESCO GLOBAL 
JEOPARK KOMİTESİ 
ÜYESİ DR. ALİREZA 

AMRİ KAZEMİ ODAMIZI 
ZİYARET ETTİ

UNESCO Global Jeopark Komitesi Üyesi 
Dr. Alireza Amri Kazemi Odamızı ziya-
ret etti. İran Jeolojik Araştırmalar Kuru-
mu Doğa Koruma ve Jeoparklar Şubesi 
Müdürlüğü ile Queshm Adası Jeoparkı 
Başkanlığını yürüten Dr. Kazemi Zongul-
dak’ta çalışmaları süren Jeopark Projesi 
ile ilgili olarak geldiği Türkiye’de, görüş 
alışverişinde bulunmak için 10 Ekim Çar-
şamba günü saat 12.30’da Odamızı ziya-
ret etti.

Ziyarette Yönetim Kurulu Başkanımız 
Hüseyin Alan, Yönetim Kurulu Üyele-
rimiz Buket Ecemiş, Faruk İlgün, Emre 
Kıbrıs, Oda Genel Sekreteri Deniz Işık 
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Gündüz’ün yanı sıra Jeolojik Mirası Ko-
ruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Odamız Bilimsel ve Teknik Kurulu 
Jeoturizm, Jeolojik Miras ve Arkeojeoloji 
Üyesi Prof. Dr. Nizamettin Kazancı ile JE-
MİRKO Yönetim Kurulu üyeleri de hazır 
bulundu.
Prof. Dr. Nizamettin Kazancının konuk-
ları tanıtması ile başlayan ziyarette söz 
alan Yönetim Kurulu Başkanımız Hüse-
yin Alan, Dr. Kazemi’nin Odamızı ziya-
retinden duyduğu memnuniyeti dile ge-
tirdi. Alireza Amri Kazemi’nin Queshm 
Adası Jeoparkı deneyimine ilişkin bilgi-
ler vermesini umduklarını belirten Alan, 
Alp-Himalaya kuşağında yeralan İspan-
ya, İtalya, Fransa, Yunanistan, Hindistan 
ve Çin’de UNESCO’ya tescilli çok sayıda 
Global Jeopark bulunmasına rağmen, ol-
dukça zengin jeolojik yapıya sahip Türki-
ye ve İran’da birer adet global jeoparkın 
bulunmasının yetersiz olduğunu, bu ko-
nuda Türkiye ve İran’daki pek çok jeopar-
ka uygun alanın değerlendirilmesi için 
ortak çalışmanın önemine dikkat çekti.
Alireza Amri Kazemi ise konuşmasında, 
Queshm Adası Jeoparkı oluşumunda ya-
şadıkları sorunlara kısaca değinerek ortak 
çalışmanın her iki ülke açısından sağlaya-
cağı yararlara dikkat çekti. Ayrıca İran’da 
iki adet jeopark alanına ilişkin çalışmanın 
ise devam ettiğini belirterek bu konulara 
ilişkin bilgi verdi. Queshm Adası Jeopar-
kının 016 yılında UNESCO Global Jeo-
park ağı listesine girmiş olmasına rağmen 
900.000’i yerli, 700.000 kişi ise yabancı ol-
mak üzere 1.600.000 kişinin yıllık ziyaret-
te bulunduğu belirtti. Bazı ülkelerde yer 
alan global jeoparkların yılda 90 milyon 

ziyaretçi kapasitesine eriştiğini belirte-
rek, bunun ülkelerin ekonomisine önemli 
oranda katkılar sağladığını ifade etti.
Yaklaşık iki buçuk saat süren görüşme es-
nasında; toplantıya katılan üyelerimiz je-
opark ağının genişletilmesi konusundaki 
görüş ve düşünceleri ile bu alanda yaşa-
nan sorunları değerlendirildi. Görüşme-
de, UNESCO Global Jeopark ağı içinde 
yer alan “Kula Jeopark” alanında yaşanan 
sorunlar ile bu sorunların çözülmeme-
si durumunda “Kula Jeopark” alanının 
UNESCO Global Jeopark listesinden çıka-
rılabileceğine ilişkin kaygılar değerlendi-
rildi. Ayrıca ülkelerin kurumsal kapasite-
lerinin önemine vurgu yapılarak özellikle 
ülkemizin Jeolojik Araştırmalar Kurumu 
niteliğindeki MTA Genel Müdürlüğü 
bünyesinde jeopark araştırmalarına iliş-
kin herhangi bir birimin bulunmaması, 
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür-
lüğünün bu ve benzer çalışmalardan bi-
haber olmasının ülke doğal varlıklarının 
ortaya konulması ve korunarak insanlı-
ğın hizmetine açılmasının önündeki en 
önemli sorunlar olduğu tespiti yapıldı.
Ziyaretin sonunda Oda Başkanımız Hü-
seyin Alan tarafından Alireza Amri Kaze-
mi’ye Odamız adına hediye verildi.
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MUĞLA MİLLETVEKİLİ 
SUAT ÖZCAN ODAMIZI 

ZİYARET ETTİ

Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Milli 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyo-
nu üyesi Muğla Milletvekili Suat Özcan 
ve Odamız Yönetim Kurulu eski üyesi 
Mutlu Gürler Odamızı ziyaret ederek Yö-
netim Kurulu Başkanımız Sayın Hüseyin 
Alan ile görüştü. 
Yönetim Kurulu Başkanımız Alan, ziya-
retten duyduğu memnuniyeti dile getire-
rek, meslek örgütleri ve siyasi partilerin 
daha sık bir araya gelerek ülke insanının 
yaşadığı çok sayıdaki sorunun belirlen-
mesi ve çözümü konusunda, iş birliği 
yapmasının önemli olduğunu belirtti. 
Sayın Özcan ziyarette, Muğla’nın daha 
fazla kalkınması, geliştirilebilmesi ve kat-
ma değer yaratması için yaşadığı bazı so-
runları olduğunu, bu sorunların çözümü 
konusunda çaba harcadığını belirterek, 
Oda olarak bazı konulardaki görüş ve de-
ğerlendirmelerimizi almak istediğini ifa-
de etti. 
Muğla’da, turizm sektörünün sadece yaz 
aylarında egemen olduğunu, turizm sek-
törünün 12 aya çıkarılması için bazı çalış-
malar yapılması gerektiğini ifade ederek, 

Kongre turizminin ve termal turizmin ge-
liştirilebilmesi için Muğla’nın termal kay-
naklara sahip olup, olmadığı konularında 
değerlendirmelerimizi almak istediğini 
belirtti. Yine başta yaz ayları olmak üzere 
Muğla’nın farklı yerleşim birimlerinde 
içme ve kullanma suyu sıkıntıları yaşan-
dığını, yeraltı suyu potansiyeli açısından 
Muğla ilinin durumu ile aşırı yeraltı suyu 
kullanımının önümüzdeki yıllardaki etki-
leri konusundaki düşüncelerimizi almak 
istediğini belirtti. 
Görüşmede Alan; Muğla’nın Kongre tu-
rizmi ile tanınan bir kent olmadığını, bu 
nedenle kurulan bazı tesislerin altyapıla-
rının kongre turizmine uygun hale getiril-
mesi gerektiğini, 5686 sayılı Jeotermal 
Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Ka-
nununun çıkmasından sonra, Muğla’da 
çok sayıda yatırımcının özellikle enerji 
amaçlı kaynak arama çalışması kapsa-
mında, ruhsat alarak arama faaliyeti ya-
pacağını taahhüt ettiğini, ancak bu saha-
larda yeterli arama ve araştırma 
yapılmadan bölge genelinde düşük ental-
pili sahaların mevcudiyetini de göz önü-
ne alarak terk ettikleri belirtti. Bölgede 
yerel idarelerin öncülüğünde termal kay-
nak arama ve geliştirme çalışmalarının 
yapılmasının önemli olduğunu belirten 
Alan, Afyon ilinin örnek alınması gerekti-
ğini ifade etti. Düşük entalpili sahaların 
özellikle termal turizm, sağlık turizmi, 
termal seracılık uygulamalarında kullanı-
labileceğini belirten Alan, Oda olarak bu 
konuda yerel idarelere rehberlik yapabi-
leceğimizi ifade etti. Yine Muğla ilimizin 
çok güzel bir coğrafya sahip olduğunu 
belirten Alan, Muğla’da başta yerel idare-
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ler olmak üzere, Üniversitelerin Jeoloji 
Mühendisliği bölümleri ile işbirliği yapa-
rak “ Global Jeopark” olabilme kapasite-
sine sahip alanlarının tespit edilerek de-
ğerlendirilmesi ve doğa turizminin 
geliştirilme ve teşvik edilmesinin önemi-
ne vurgu yaptı.
Muğla kent merkezide dahil olmak üzere, 
Muğla’da bir çok yerleşim birimin karstik 
alan ve yapılar üzerine oturduğu belirten 
Alan, bu alanların yeraltı suyu potansi-
yeli açısından araştırılması gerektiğini 
belirtti. Ancak yeraltısuyu arama, araş-
tırma, koruma ve kullanıma çalışmaların 
sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için 
Muğla Büyükşehir Belediyesi Su yönetim 
birimi (MUSKİ) bünyesinde “Yeraltısuyu 
Dairesi Başkanlığı” kurularak kurum-
sal kapasitenin artırılması ve sorunların 
çözüme kavuşturulması gerektiğini, bu 
konularda Jeoloji Mühendisleri Odası-
nın kamu yararı çerçevesinde kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği yaparak her türlü 
desteği vermeye hazır olduğunu belirtti. 
Yaklaşık iki saati aşkın süren ziyaretin 
son bölümünde, Odamıza ait müzeyi ge-
zen Özcan’a Oda Başkanımız tarafından 
“jeolog çekici” hediye edildi. Ziyaret kar-
şılıklı iyi niyet temennileriyle son buldu.

SÖGÜT İNŞAAT YÖNETİM 
KURULU BAŞKANI 
DURALİ AKPINAR’I 

ZİYARET ETTİK

Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin 
Alan meslektaşımız Söğüt İnşaat Yönetim 
Kurulu Başkanı Durali Akpınar’ı ziyaret 
etti. Ziyarette şirketlerinin yaptığı mü-
hendislik çalışmaları hakkında bilgi akta-
ran Akpınar, Ankara-Sivas arasında ya-
pım çalışmaları devam eden Yüksek Hızlı 
Tren Projesi kapsamında, Ankara- Kırık-
kale arasında yapım çalışmaları devam 
eden tünel çalışmaları hakkında bilgi ver-
di. Oda Başkanımız Alan, jeogenc öğren-
cilerinin söz konusu tünellere götürüle-
rek eğitim çalışmalarına destek sunan 
Akpınar’a  teşekkür ederek,  25 yıl emek 
plaketini sundu.
25 yıl emek plaketi için teşekkür eden Ak-
pınar bundan sonra da gerek Odamıza, 
gerekse jeoloji mühendisliği öğrencilerine 
olanakları çerçevesinde destek olacağını 
belirterek, ziyaretten dolayı teşekkür etti.
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YÖNETİM KURULUMUZ 
YÜKSEL PROJEYİ ZİYARET 

ETTİ

Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın 
sorunlarını dinlemek amacıyla Oda Yöne-
tim Kurulu tarafından başlatılan ziyaret-
ler kapsamında bu hafta Yüksel Projede 
çalışan meslektaşlarımızla bir araya ge-
lindi.
Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin 
Alan ile Yönetim Kurulu Sayman üyemiz 
D. Malik Bakır’ın katıldığı ziyarette önce-
likle, Yüksel Proje Jeolojik-Geoteknik Hiz-
metler Koordinatörü olarak görev yapan 
M. Kemal Akam ziyaret edildi. Ardından 
Jeolojik Hizmetler Gurup Müdürü Ali 
Bayram, Danışman Hasan Özaslan ve Ta-
lip Erbay, Sondaj Gurup Müdürü Türker 
Onur, Münif Çelebi ile toplantı yapıldı.
Toplantıda ülkenin içinde geçmekte ol-
duğu ekonomik krizin başta inşaat sektö-
rü olmak üzere, mühendislik hizmetleri 
üzerinde yarattığı tahribat hakkında kısa 
değerlendirmede bulunan Hüseyin Alan, 
mühendislik hizmeti üreten firmalarının 
bu ekonomik krizden daha az etkilenme-
sinin sağlanması için yurtdışı mühendis-
lik hizmetlerinden daha fazla pay alması 

gerektiğini belirterek, ülkemizdeki mü-
hendislik hizmet kalitesinin geliştirilmesi 
ve yetişmiş insan kaynağının iyi eğitilme-
si gerektiğini belirtti.
Odanın Yönetim Kurulu üyelerinin ziya-
retinden duyduğu memnuniyeti dile ge-
tiren sayın M. Kemal Akman ise Yüksel 
Proje tarafından yurt içi ve yurt dışında 
yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler 
verdi. Ülke mühendislik hizmetlerinin 
uluslararası norm ve standartlara ulaştı-
rılması ile ülkede yetişmiş insan kaynağı-
nın eğitim süreçlerinden başlayarak mut-
laka geliştirilmesi gerektiğini belirterek, 
bu konuda Oda`ya da önemli sorumlu-
luklar düştüğünü belirtti.
Toplantıda tüm üyelerimizi 72. Türkiye 
Jeoloji Kurultayı`na davet eden Hüseyin 
Alan, 72 yıldır aralıksız devam eden bu 
bilimsel şöleninin önemine vurgu yaptı. 
İyi niyet temennileri ile toplantı sona erdi.

MESLEKTAŞIMIZ ASIM 
AYKAN’I ZİYARET ETTİK

Odamız Yönetim  ve Bilimsel Teknik Ku-
rulundan oluşturulan bir heyet, 05.02.2019 
tarihinde Odamız üyesi,  Kamu Görevli-
leri Etik Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı Ye-
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rel Yönetim Politikaları Üyesi Sayın Asım 
Aykan’ı ziyaret etti.
Söz konusu görüşmede, yeni görevlerin-
den dolayı tebrik eden heyet,  odamız ve 
mesleğimizin gelişimi, üniversite eğitimi 
süreçleri ve yaşanan sorunlar  ile meslek-
taşlarımızın yaşadığı sorunlar hakkında 
görüşlerini aktardı. Görüşmede odamızın 
yaptığı ziyaretten dolayı duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Aykan, kamu görev-
lileri etik kurulunun önemine vurgu ya-
parak, ülkemizde yaşanan etik sorunlar 
hakkındaki düşüncelerini dile getirdi.
Jeoloji mühendisliği hizmetlerin yerel 
yönetimlerdeki önemine vurgu yapan 
Aykan, ülke olarak jeoloji mühendisliği 
hizmetlerinden arzu edilir düzeyde kat-
kısının alınmadığını ifade ederek,  ülke 
olarak mesleki şoven anlayışlardan uzak 
konuları ele almamız gerektiğini belirtti. 
Ziyaret meslektaşlarımızın yaşadığı so-
runları içeren bir raporun takdiminden 
sonra, iyi niyet temennileri ile son buldu.

 
YAPI İŞLERİ GENEL 

MÜDÜRÜ BANU ASLAN 
CAN’I ZİYARET ETTİK

Odamız Yönetim ve Bilimsel Teknik 
Kurulundan oluşturulan bir heyet, 
05.02.2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Sayın 
Banu ASLAN CAN’ı ziyaret etti.
Söz konusu ziyarette; Türkiye Deprem 
Tehlike Haritası ve Bina Deprem Yö-
netmeliğine ilişkin yaşanan sorunlar ve 
buna ilişkin değerlendirmelerimizi akta-
ran heyet, kamu kurumlarının açık yargı 

kararları ile belirlenmiş mesleki hak ve 
yetkilere dayalı düzenlemeler çıkarması 
gerektiğini, aksi durumda yani hukukun 
işletilmediği durumlarda kaosun yaşanı-
lacağı belirtildi. Söz konusu görüşmede 
Can, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ola-
rak, bina deprem yönetmeliği çalışması 
içerisinde olmadıklarını, ancak ona bağlı 
yapılan bazı düzenlemelerin genel mü-
dürlükleri tarafından yürütüldüğünü ifa-
de ederek, meslek disiplinlerinin birlikte 
çalışmasının önemine vurgu yaptı.

Söz konusu görüşmede,  zemin ve malze-
me laboratuvarlarının yaşadığı sorunları 
da dile getiren heyet, bu laboratuvarların 
uluslararası norm ve standartlara göre 
işleyen, TÜRKAK tarafından akredite 
edilmiş, Bakanlık tarafından yetkilendi-
rilmesi gerektiğine ilişkin düşüncelerini 
paylaşarak, uluslararası sistemle entegre 
olmuş ve akredite edilmiş zemin labora-
tuvarlarının ülke mühendislik hizmetleri-
ne daha fazla katkı yapacağını belitti. Zi-
yaret iyi niyet temennileri ve mühendislik 
hizmetlerin geliştirilmesi konusunda 
daha fazla işbirliği yapılması temennileri 
ile son buldu.
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YÖNETİM KURULU 
ÜYELERİMİZ 

SAYIŞTAY DENETÇİSİ 
MESLEKTAŞIMIZ ALİ 
İSKENDEROĞLU’NU 

ZİYARET ETTİ

Yönetim Kurulu Üyelerimiz 18 Şubat 
2019 tarihinde Sayıştay Denetçisi, aynı 
zamanda odamız üyesi Ali İskenderoğ-
lu’nu makamında ziyaret etti.
Meslek alanımızda yaşanan çeşitli sorun 
ve sıkıntılar ile Sayıştay’ın TBMM adı-
na yaptığı denetimlerin önemine vurgu 
yapan Yönetim Kurulu üyelerimiz, Sa-
yıştay’da meslektaşlarımızın yer alma-
sının önemli olduğuna vurgu yaptı. Sa-
yın İskenderoğlu’da ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek günümüz 
teknolojilerinin mesleğimizde ve denetim 
hizmetlerinde kullanımı ile özellikle coğ-
rafi bilgi sistemlerinin Sayıştay denetim-
lerinde kullanılması konusunda yapılan 
çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Ziyaret İyi niyet temennileri ile son bul-
du.

YÖNETİM KURULUMUZ 
TARIM VE ORMAN 

BAKANLIĞI PERSONEL 
GENEL MÜDÜRÜNÜ 

ZİYARET ETTİ

Yönetim Kurulu Üyelerimiz Tarım ve Or-
man Bakanlığı Personel Genel Müdürlü-
ğüne atanan meslektaşımız İrfan İçöz’e 
tebrik ziyaretinde bulundu.
Söz konusu ziyarette; Oda Yönetim Ku-
rulu Başkanı Alan; Tarım ve Orman Ba-
kanlığına bağlı olan DSİ Genel Müdürlü-
ğü, Doğa Koruma Genel Müdürlüğü, Su 
Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve 
Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü 
başta olmak üzere bağlı genel müdür-
lüklerde çok sayıda jeoloji mühendisinin 
çalıştığını belirtilerek, meslektaşlarımızın 
yaşadığı sorunları aktardı.
Yine ülke çapında sayıları tam olarak bi-
linmemekle birlikte, 500.000’e varan ka-
çak su kuyusunun bulunduğu, bu kuyu-
ların ruhsat altına alınması için Bakanlığa 
önemli görevler düştüğü ifade edilerek, 
DSİ Genel Müdürlüğü içinde bulunan bir 
şube müdürlüğü (yeraltısuları) vasıtasıy-
la ülke yeraltı sularının yönetilemeyeceği, 
yeraltısuları şube müdürlüğünün mutla-
ka Daire Başkanlığı seviyesine çıkarılma-
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sı gerektiği vurgulandı. Ayrıca ülkemizin 
zengin bir jeolojik yapıya sahip olduğu, 
ancak bundan yeterince yararlanılama-
dığı, “Kapadokya Bölgesi” başta olmak 
üzere, jeolojik miras niteliğinde ögeler 
içeren alanların “jeopark” olarak ilan 
edilmesi konusunda Doğa Koruma Genel 
Müdürlüğüne önemli görevler düştüğü 
belirtilerek, aksi durumda, bu alanların 
geçtiğimiz günlerde basına da yansıdığı 
üzere imar rantına kurban edileceğini ifa-
de ettiler. Görüşmede Sayın İçöz,  Bakan-
lığın 150.000 varan personel sayısı ile ül-
kenin hemen hemen her noktasında, çok 
farklı alanlarda çalışmalar yürüttüğünü, 
yine kurumsal kapasitenin en iyi şekilde 
kullanılması konusunda çalışmalar ya-
pıldığını belirtilerek, bakanlık ile meslek 
örgütlerinin ortak çalışmalar yapmasının 
önemine vurgu yaptı. Görüşme iyi niyet 
temennileri ile son buldu.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ 
GENEL MÜDÜRÜ BANU 

ASLAN CAN ZİYARET EDİLDİ

Söz konusu ziyarette; kendini yenileme 
durumu olmayan enerji kaynaklarının 

hızla tükenmesi, ekolojik dengeye verdi-
ği zarar ve buna rağmen devamlı artan 
enerji ihtiyacının her geçen gün yenile-
nebilir enerjinin önemini artırdığına vur-
gu yapıldı. Bu bağlamda bölgesel konut 
ısıtma-soğutma, seraların enerji giderle-
rinin karşılanması ve telekominikasyon 
merkezlerinin soğutulması gibi çok geniş 
uygulama alanına sahip olan “Sığ Jeoter-
mal Sistemler” başlığı altında uygulanan 
“Yeraltında Isı Enerji Depolama”, “Enerji 
Jeoyapıları” ve “Yer kaynaklı Isı Pompa-
ları” nın kullanımı ve uluslararası geliş-
meler konusunda bilgi verildi.
Söz konusu görüşmede ayrıca zemin ve 
malzeme laboratuvarlarının yaşadığı so-
runlar da dile getirildi. Laboratuvarların 
TÜRKAK vb. kuruluşlar tarafından ak-
redite edilmesi gerektiği, uluslararası sis-
temle entegre olmuş ve akredite edilmiş 
zemin laboratuvarlarının ülke mühendis-
lik hizmetlerine daha fazla katkı yapacağı 
ve bu norm ve standartlara uygun olan 
laboratuvarların Bakanlık tarafından yet-
kilendirilmesi gerektiğine ilişkin düşün-
celerimizi paylaşıldı. Ziyaret mühendis-
lik hizmetlerin geliştirilmesi konusunda 
daha fazla iş birliği yapılması temennileri 
ile son buldu.

YÖNETİM KURULUMUZ 
İLE JEOLOJİK MİRAS 

VE JEOPARK ÇALIŞMA 
GRUBUMUZ TBMM`DE 

ZİYARETLERDE BULUNDU
Yönetim Kurulumuz ve Jeolojik Miras ve 
Jeopark Çalışma Grubu Üyeleri 8 Mayıs 
2019 tarihinde TBMM Çevre Komisyon 
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Başkanı Muhammet Balta ile Milletvekili 
Meslektaşımız Dr. Müzeyyen Şevkin’i zi-
yaret etti.

Ziyarette Yönetim Kurulu Başkanımız 
Hüseyin Alan;  “Jeolojik Açıdan Tabi-
at Varlıkları: Jeolojik Miras’ın Önemi 
ve Türkiye’deki Durum Hakkında Rapo-
ru”  takdim ederek, jeolojik mirasın ve 
jeoparkların ülkemiz için önemine vurgu 
yaparak, zengin bir jeolojik yapıya sahip 
ülkemizde jeolojik varlık ve değerlerimiz 
araştırılması, tespiti, tescili, idaresi,  ko-
runması ve gelecek nesillere aktarılması 
konusunda mevzuat düzenlemesi eksikli-
ği olduğu ifade ederek yasal mevzuattaki 
eksikliğin giderilmesi amacıyla 2863 sayı-
lı yasanın jeolojik miras, jeolojik koruma, 
jeopark, jeoturizm gibi kavramları içere-
cek şekilde gözden geçirilmesi ve  güncel-
lenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Gelişmiş 
ülkelerinin ekonomilerini geliştirmek ve 
doğa turizmi teşvik etmek amacıyla jeo-
turizm olgusunu önemseyerek stratejik 
planlar hazırladıklarını, Çin’in 2030 yılı 
jeoturizm hedefinin 2.3 trilyon dolar gelir 
elde edecek şekilde, en az 90 alanı UNES-
CO Global Jeopark alanı ağı içine alınma-
sı şeklinde planlamalar yaptığını ifade 
ederek TBMM’si çevre komisyonunun 

ülkemizde bu alandaki yasal mevzuat ça-
lışmalarına öncülük etmesini talep etti.
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Sayın 
Muhammet Balta ise ziyaretten duydu-
ğu memnuniyeti dile getirerek bu konu-
da hem kendisinin, hem de komisyonun 
diğer üyelerinin daha ayrıntılı bir şekilde 
bilgilendirilmesi arzu ettiklerini, konun 
önemini bildiklerini ve ortaklaşa belirle-
necek bir günde Odamızı ziyaret ederek 
daha detaylı bilgi almak istediğini belirtti.
Heyet, daha sonra CHP Adana Milletve-
kili meslektaşımız Sayın Dr. Müzeyyen 
Şevkin’i ziyaret etti. Benzer konular ken-
disine iletilen Şevkin, Oda komisyonun 
bu konuda çalışma yapması durumunda 
“yasa tasarısı teklifini” TBMM’sine suna-
bileceğini belirtti.

YÖNETİM KURULU 
ÜYELERİMİZ İLE JEOLOJİK 

MİRAS VE JEOPARK 
ÇALIŞMA GRUBUMUZ 

MTA`DA ZİYARETLERDE 
BULUNDU

Ziyarette “Jeolojik Açıdan Tabiat Varlıkla-
rı” Jeolojik Miras’ın Önemi ve  Türkiye’de-
ki Durum Hakkında Raporu”  takdim 
ederek, jeolojik mirasın ve jeoparkların 
ülkemiz için önemine değinerek, tüm ge-
lişmiş ülkelerde, o ülkelerin Jeolojik Araş-
tırma Kurumlarının bünyesinde bu amaç-
la kurulmuş birimlerin yer aldığını ifade 
ederek, MTA Genel Müdürlüğü bünye-
sinde “Jeolojik Miras ve Jeopark Araştır-
ma” biriminin oluşturmasının önemine 
vurgu yaparak, aksi taktirde zengin bir 
jeolojik yapıya sahip ülkemizde “jeopark 



27. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

96

ağının” geliştirilmesinin olanaklı olmadı-
ğını vurguladı. Yine UNESCO Global Je-
opark Ağı içinde yer alan ülkemizin tek 
jeoparkı niteliğindeki “Kula Jeopark”ının 
UNESCO Jeopark gurubu tarafından 2018 
yılı içinde yapılan denetimlerde sarı kart 
gördüğünü belirterek, kurulacak bu biri-
min yerel idareler başta olmak üzere, bu 
alanda çalışma yürüten diğer kurumların 
çalışmalarına önemli bilimsel destekler 
sunacağını belirtti.

MTA Genel Müdürü Cengiz Atak ise, zi-
yaretten duyulan memnuniyeti ifade ede-
rek, özellikle Bakanlığın stratejik hedefle-
ri çerçevesinde son iki- üç yıldır maden 
aramacılığına yöneldiğini belirterek, bu 
konunun da ülkemiz için oldukça önemli 
olduğunu düşündüklerini ve konuyu de-
ğerlendireceklerini belirtti.
Heyet daha sonra MTA Genel Müdür Yar-
dımcısı Dr. Emrah Ayaz’ı ziyaret etti. Söz 
konusu ziyarette de benzer konular de-
ğerlendirdi. Ziyaret karşılıklı dayanışma 
ve işbirliği konusundaki temenniler ile 
son buldu.

YÖNETİM KURULU 
BAŞKANIMIZ İLE ODA 

JEOLOJİK MİRAS ÇALIŞMA 
GRUBU DOĞA KORUMA 

VE MİLLİ PARKLAR GENEL 
MÜDÜRÜNÜ ZİYARET ETTİ

Yönetim Kurulu Başkanımız ile Hüseyin 
Alan ile Jeolojik Miras ve Jeopark Çalışma 
Grubu Üyeleri 17 Mayıs 2019 tarihinde 
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Mü-
dürü Yusuf Kandazoğlu’nu ziyaret etti.
Söz konusu ziyarette odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüseyin Alan  “Jeolojik 
Açıdan Tabiat Varlıkları, Jeolojik Miras’ın 
Önemi ve Türkiye’deki Durum Hakkında 
Rapor” u takdim ederek, jeolojik mirasın 
ve jeoparkların ülkemiz için önemine de-
ğinerek, zengin bir jeolojik yapıya sahip 
ülkemizde jeolojik miras ve jeopark kav-
ramının henüz yasal mevzuat içerisinde 
tanımlı hale getirilemediğini ifade ede-
rek, Doğa Korum ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü de dahil olmak üzere, bu 
konuda yetkili ve sorumlu olan kurum-
ların bir an önce bir araya gelerek başta 
2863 sayılı yasa olmak üzere ilgili konu-
da yasal mevzuat düzenlemesi yapılması 
gerektiğini belirtti. Yasal mevzuat düzen-
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lemesi olmaksızın ülkemizde “jeopark 
ağının” geliştirilmesinin olanaklı olma-
dığını vurgulayan Alan; UNESCO Global 
Jeopark Ağı içinde yer alan ülkemizin tek 
jeoparkı niteliğindeki “Kula Jeopark”ının 
UNESCO Jeopark gurubu tarafından 2018 
yılı içinde yapılan denetimlerde sarı kart 
gördüğünü belirterek, bu konunun acilen 
gündeme alınarak gerekli eksikliklerinin 
giderilmesi gerektiğini vurguladı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Mü-
dürü Yusuf Kandazoğlu ise, ziyaretten 
duyulan memnuniyeti ifade ederek, ya-
sal mevzuat düzenlemelerinin yetersizli-
ği,  aynı konuda faaliyet gösteren kamu 
kurumu sayısının fazlalığı ve kurumlar 
arası rekabetin süreci olumsuz etkiledi-
ğini vurgulayarak, koruma statülerinin 
yeniden tanımlanması gerektiğini belirtti. 
Söz konusu ziyaret karşılıklı dayanışma 
ve işbirliği konusundaki temenniler ile 
son buldu.

YÖNETİM KURULUMUZ 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR 

BAKAN YARDIMCISI PROF. 
DR. ŞEREF KALAYCI’YI 

ZİYARET ETTİ
Yönetim Kurulu üyelerimiz Enerji ve Ta-
bii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. 
Şeref Kalaycı’yı makamında ziyaret etti. 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi D. Ma-
lik Bakır ve Yönetim Kurulu Yayın Üye-
si Buket Yararbaş Ecemiş’ten oluşan Oda 
heyeti Bakan Yardımcılığına atanan Prof. 
Dr. Şeref Kalaycı’ya tebriklerini ilettikten 
sonra meslek alanımıza ilişkin bazı sorun 

ve çözüm önerilerimizi sundu.

Ziyarette Oda Yönetim Başkanız Hüseyin 
Alan söz alarak Odamızı kısaca tanıttı. 
Alan daha sonra meslek alanımıza ilişkin 
bazı sorunları ve çözüm önerilerini mad-
deler halinde aktardı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yar-
dımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek so-
runları not aldığını ve ilgili genel müdür-
lüklerine ileteceğini kaydetti.

ODAMIZ YÖNETİM 
KURULU MAPEG GENEL 
MÜDÜRÜ CEVAT GENÇ’İ 

ZİYARET ETTİ
Odamız Yönetim Kurulu; MAPEG Ge-
nel Müdürlüğüne atanan Cevat Genç ile 
Genel Müdür Yardımcısı Vedat Yanık’ı 
makamında ziyaret etti. Atanmalarından 
dolayı tebrik edip başarılar dileyen Oda-
mız Yönetim Kurulu adına söz alan Yö-
netim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan; 
madencilik sektöründe önemli sorunlar 
yaşandığını ifade ederek, bu sorunların 
çözümünün sektördeki tüm bileşenle-
rin katılımı ile oluşturulacak ortaklaşmış 
çözüm önerileri ile sağlanabileceğini be-
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lirtti. Yine mevcut maden kanununun so-
runların çözümünü sağlama konusunda 
yetersiz olduğunu, yeni bir bakış açısıyla 
maden kanununun yeniden ele alınması 
gerektiğini, 1a ve 1b, gurubu madenler 
için doğrudan işletme ruhsatının verilme-
sinin yanlış olduğu, gerekli arama faali-
yeti sonucu yeterli kaynak bulunmayan 
alanlara ruhsat verilmemesi gerektiğini, 
mevcut ruhsat hukuku nedeniyle arama 
süreçleri olmaksızın işletme ruhsatı veril-
mesinin ülkedeki her dere yatağının kös-
tebek yuvasına çevirdiğini, benzer şekil-
de madencilikte ülke içinde aşırı rekabet 
ortamına neden olan ve ülkeye de hiçbir 
getirisi olmayan bazı maden gurupları 
için ruhsat sınırlaması getirilmesi gerekti-
ğini,  çevre felaketlerine davetiye çıkaran 
ve bir bölgedeki doğal ve ekolojik yapının 
taşıyamayacağı oranda ruhsat verilmesi-
nin de yanlış olduğunu ifade etti.

Ayrıca YTK firmalarının önemli bir bö-
lümünün Odamıza tescil olmaksızın 
mühendislik hizmeti verdiklerini, bunun 
6235 sayılı yasa ve bu yasaya göre çıka-
rılmış düzenlemelere aykırı olduğunu, bu 
durumun bilinmesine rağmen MAPEG 
Genel Müdürlüğünün gerekli tedbirleri 
almadığını, UMREK’in ülkemiz maden-

cilik sistemine entegrasyonu konusunun 
önemli olduğunu, ancak meslek örgütle-
rinin bu yapının dışında bırakılmasının 
yanlış olduğunu vurguladı. Madenci-
lik faaliyetlerinde çevresel problemlerin 
önemli olduğunu, toplumun talepleri 
çerçevesinde yeni bir yaklaşıma ihtiyaç 
bulunduğunu, bu nedenle başta MAPEG 
Genel Müdürlüğü olmak üzere ruhsat 
veren kurumların doğa kullanma anla-
yışında değişiklik yapması gerektiğini, 
ülkemizin doğa kullanma anlayışında 
“meta ekolojik” bakış açısından, “ biyos-
ferik eşitlikçilik (derin ekoloji)”  bir bakış 
açısına geçmesi gerektiğini belirtti.
Görüşmede MAPEG Genel Müdürü Sa-
yın Genç; meslek örgütlerinin önemi-
ne vurgu yaparak, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti ifade etti. Maden Kanunu 
konusunda gelen eleştirileri de dikkate 
alarak sektördeki tüm bileşenlerin içinde 
olacağı bir yapı ile yeni maden kanunu 
yapım çalışmalarına başlayacaklarını be-
lirtti. Sorunların tek tek masaya yatırılaca-
ğını ve yaşanan sorunların çözümü konu-
sundaki kararlı olduklarını belirtti. YTK 
konusunda hususları araştıracağını, hu-
kuka aykırı bir işlem var ise buna ilişkin 
değişikleri kısa sürede yapacaklarını be-
lirtti. UMREK konusunda yaşanan sıkın-
tıları bildiklerini, kendisinin de komisyon 
başkanlığına yeni atandığını belirterek, 
bu alanda da yaşanan sorunların çözümü 
konusunda gayret göstereceğini belirtti.
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YÖNETİM KURULUMUZ 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

KÜLTÜR VE TABİAT 
VARLIKLARI DAİRE 

BAŞKANLIĞINA ATANAN 
MESLEKTAŞIMIZ BEKİR 
ÖDEMİŞ’İ ZİYARET ETTİ

Yönetim Kurulumuz Ankara Büyükşehir 
Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dai-
re Başkanlığına atanan meslektaşımız Be-
kir Ödemiş’i 11.09.2019 tarihinde maka-
mında ziyaret etti.
Yönetim Kurulumuz adına söz alan Yö-
netim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan 
Bekir Ödemiş`i atanmasından dolayı 
tebrik ederek sözlerine başladı. Alan, ül-
kemizin ilk yarı resmi jeolojik koruma, 
jeoturizm ve doğa eğitim alanlarından 
olan Kızılcahamam-Çamlıdere jeoparkı-
nın korunup, geliştirilmesi, jeopark olma 
potansiyelindeki Nallıhan’ın jeosit alan-
larının tespit edilerek, ortaya çıkarılması 
ve turizme kazandırılması konusunda 
Odamızla birlikte ortak çalışma ve işbirli-
ği yapılmasının önemi ve gerekliliğinden 
bahsetti. Ayrıca Ankara ve çevresinin je-
otermal potansiyelinin ortaya çıkarılarak 
gerek turizm, gerekse kullanım amaçlı 
olarak  işletiminin kente katacağı değere 

vurgu yaptıktan sonra Odamızın Munzur 
Vadisi`nin jeopark potansiyelinin otaya 
çıkarılması için 24-25 Eylül tarihinde Tun-
celi Belediyesi ile birlikte gerçekleştirece-
ği çalıştaya davet etti.
Görüşmede Büyükşehir Belediyesi Kültür 
ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir 
Ödemiş meslek örgütlerinin önemine vur-
gu yaparak, ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti ifade etti. Ödemiş, Odamızın “Je-
olojik Miras ve Jeopark Çalışma Grubu” 
ile en kısa sürede bir araya gelerek ortak 
çalışma yürütülmesi ve kentin jeotermal 
potansiyelinin ortaya çıkarılması konu-
sunda gerekli altyapının oluşturulmasına 
yönelik çalışmaların başlatılması için ge-
rekli talimatları vereceğini ifade etti. Gö-
rüşme iyi niyet temennileri ile son buldu.

YÖNETİM KURULUMUZ 
MAPEG GENEL MÜDÜR 

YARDIMCILIĞINA 
ATANAN MURAT HALİT 

DURCEYLAN İLE MUSTAFA 
SEVER’İ ZİYARET ETTİ

Yönetim Kurulumuz; MAPEG Genel Mü-
dür Yardımcılığına atanan meslektaşımız 
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Murat Halit Durceylan’ı 12 Kasım 2019 
tarihinde makamında ziyaret etti.
Söz konusu ziyarette Yönetim Kurulu 
Başkanımız Hüseyin Alan atanmaların-
dan dolayı tebrik edip başarılar diledik-
ten sonra, madencilik sektöründe yaşa-
nan sorunları dile getirerek, bu sorunların 
çözümünün sektördeki tüm bileşenlerin 
katılımı ile oluşturulacak ortak çözümler 
çerçevesinde sağlanabileceğini belirtti. 
Ülkeye hiçbir getirisi olmayan, madenci-
likte ülke içinde aşırı rekabete neden olup 
ülke kaynaklarının heba edilmesine ne-
den olan bazı alanlarda, maden gurupları 
için ruhsat sınırlaması getirilmesi gerek-
tiğini belirtti. Toplumun çevresel kaygı-
larını anlamak gerektiğini, çevre felaket-
lerine davetiye çıkaran ve bir bölgedeki 
doğal ve ekolojik yapının taşıyamayacağı 
oranda ruhsat verilerek işletilmesinin de 
yanlış olduğunu ifade etti. 
Bazı gurup madenlerde, herhangi bir ara-
ma süreci işletilmeden doğrudan işletme 
ruhsatı verilmesinin yanlış olduğunu, 
arama süreçleri sonucunda belirlenmiş ve 
işletmeye değer bir rezerv tespit edilme-
den doğrudan işletme ruhsatı verilmesi-
nin madencilik sektörüne zarar verdiğini 
gibi,  bu alanlarda açılan maden işletme-
lerinin de çevresel sorunların yaratılması-
na neden olduğunu ifade etti.
Ayrıca işletme ruhsatı verilmiş jeotermal 
kaynak ruhsat alanlarının merkezi idare-
ler tarafından denetlenmediğini, işletme 
süreçlerinde uygun olmayan teknik ve 
aşırı üretim, deşarj ve reenjeksiyon aşa-
malarında yaşanan sorunların yeraltı ve 
yüzey suları ile tarımsal üretim alanlarını 

etkilediğini, bunun sonucunda yöre hal-
kının gittikçe daha tepkisel hale geldiğini 
ve bu durumun sürdürülebilirliğinin ol-
madığını belirtti.  
YTK firmalarının önemli bir bölümünün 
Odamıza tescil olmaksızın mühendislik 
hizmeti verdiklerini, bunun 6235 sayılı 
yasa ve bu yasaya göre çıkarılmış düzen-
lemelere aykırı olduğunu, bu durumun 
bilinmesine rağmen MAPEG Genel Mü-
dürlüğünün gerekli tedbirleri almadığını, 
UMREK’in ülkemiz madencilik sistemine 
entegrasyonu konusunun önemli olduğu-
nu, ancak meslek örgütlerinin bu yapının 
dışında bırakılmasının yanlış olduğunu 
vurguladı.
Görüşmede MAPEG Genel Müdür Yar-
dımcısı Sayın Durceylan; meslek örgütle-
rinin önemine vurgu yaparak, ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti ifade etti. 
Maden Kanunu konusunda sektördeki 
tüm bileşenlerin içinde olacağı bir yapı ile 
yeni maden kanunu yapım çalışmalarına 
başlayacaklarını belirtti. Görüşme iyi ni-
yet temennileri ile son buldu.

YÖNETİM KURULUMUZ 
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL 

HİZMETLER BAKANLIĞI
 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

GENEL MÜDÜRÜ SEDAT 
YENİDÜNYA’YI ZİYARET 

ETTİ
Yönetim Kurulumuz Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı Ve 
Güvenliği Genel Müdürü Sayın Sedat 
Yenidünya’yı 14.11.2019 tarihinde maka-
mında ziyaret etti.
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Söz konusu ziyarette Yönetim Kurulu 
Başkanımız Hüseyin Alan 6331 sayılı 
“İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” gere-
ği mühendislerin “iş güvenliği uzmanı” 
olabildiklerini belirttikten sonra 6235 sa-
yılı TMMOB Kanunun 33’üncü maddesi 
gereğince mühendislerin mesleklerini 
yapabilmeleri için ilgili oldukları meslek 
odalarına kayıtlı olmaları gerektiğini; Bu 
Kanun hükmünün açık gereği olarak da 
jeoloji mühendisi olup, 6331 sayılı yasa 
gereğince İş Güvenliği uzmanlığı bel-
gesine sahip jeoloji mühendislerinin “iş 
sağlığı ve güvenliği” konusunda hizmet 
üretebilmeleri veya bu hizmeti veren ku-
ruluşlarda çalışabilmeleri için TMMOB 
Jeoloji Mühendisleri Odası’na kayıtlı ol-
maları ve üyeliklerini korumalarının ya-
sal bir zorunluluk olduğunu ifade etti.
İş güvenliği uzmanlığı yapan bazı mes-
lektaşlarımızın Odamıza üye olmadığı; 
bu duruma neden olan temel sorunun 
iş güvenliği mevzuatında “serbest ola-
rak veya bu konuda kurulmuş bulunan 
kurum ve kuruluşlarda çalışan mühen-
dislerin” oda üyesi olmalarının zorunlu 
tutulmamasından kaynaklandığını belirt-

ti. 6235 sayılı kanuna aykırı olan bu du-
rumun mesleki denetimi ve etik ilkelere 
aykırı yapılan uygulamaların önüne ge-
çilmesini engellediği, dolayısıyla meslek 
disiplininin sağlanamadığı; daha sağlıklı 
ve işlevsel bir iş güvenliği uzmanlığının 
gelişmesinin önünde engel teşkil ettiğini 
ifade etti.
Bu olumsuz tablonun kısmen düzeltile-
bilmesi için iş güvenliğiyle ilgili yönetme-
lik ve uygulamalarda değişiklik yapılma-
sın gerekli olduğunu “iş güvenliği belgesi 
alma ve sürdürebilme” koşulları arasına 
“herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı 
olmak zorunda olanlar için, meslek kuru-
luşuna üye olduğuna dair son altı ay için-
de alınmış oda kayıt belgesi ile disiplin 
yönünden meslekten veya memuriyetten 
çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya 
mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli 
olarak yasaklanmamış olmak” koşulunun 
da getirilmesi gerektiğini belirtti.
Görüşmede İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 
Müdürü Sedat Yenidünya birlikte çalış-
manın ve meslek örgütlerinin önemine 
vurgu yaptı. Ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti belirttikten sonra belirlenecek 
bir program çerçevesinde, ortak yürütü-
lecek bir çalışmanın başlatılabileceğini 
ifade etti. Görüşme iyi niyet temennileri 
ile son buldu.
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PALEONTOLOJİ-STRATİG-
RAFİ ÇALIŞMA GRUBU YÖ-
NETİM KURULU BAŞKAN-

LIĞINA SEÇİLEN PROF. DR. 
GÜLDEMİN DERBAŞ ODA-

MIZI ZİYARET ETTİ
21. Paleontoloji-Stratigrafi Çalışma Gru-
bu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığına 
seçilen Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni-
versitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğ-
retim üyesi Prof. Dr. Güldemin Darbaş, 
PÇG Yönetmeliğine göre 21.PÇG için Yö-
netim Kurulu’ndaki eksik üyeleri belirle-
yebilmek, 21. PÇG için ön hazırlıkları baş-
latmak ve görüş alışverişinde bulunmak 
için 15 Kasım 2019’da Ankara’da MTA Ge-
nel Müdürlüğü ile Yönetim Kurulumuzu 
ziyaret etti.

Görüşmeye Yönetim Kurulu Başkanımız 
Hüseyin ALAN, Yazman üye Faruk İL-
GİN, Yönetim Kurulu Üyesi Elvan DE-
MİRCİ ve 21. PÇG TPAO Temsilcisi Jeolo-
ji Y. Müh. Berkin OKTAY katıldı.
Görüşme esnasında, Yönetim Kurulu 
Başkanımız Hüseyin Alan; önceki yıllar-
da PÇG Yönetiminin çok iyi işlere imza 
attığını, ancak son zamanlarda özellikle 
yapılan çalıştaylara yönelik ilginin üyeler 

ve kurumlar bazında giderek azaldığını, 
bu ilginin yeniden arttırılması ve mes-
lektaşlarımızın bu çalışmalara katılımı 
ile guruptan beklentilerinin karşılanma-
sı amacıyla farklı bir çalışma anlayışı ve 
yönetiminin benimsenmesi gerektiğini 
belirtti. ALAN ayrıca, PÇG’nun sorum-
luluğunun sadece çalıştaylar düzenlemek 
olmaması gerektiğinin altını çizerek, ge-
rek paleontoloji ve stratigrafi konularında 
gündeme gelen konular, gerekse toplu-
mun jeolojiye olan ilgisinin arttırılması 
amacıyla Büyükşehir belediyeleri olan 
kentlerimiz başta olmak üzere, ilgili bi-
rimlerle irtibata geçerek doğa tarihi mü-
zelerinin kurulmasına öncülük etmeleri 
gerektiğini, yine  çalışma gurubu üyeleri-
nin ülkenin farklı noktalarında ilk ve orta 
öğrenim kurumlarımda  dünyanın olu-
şum ve gelişimine ait konularda konfe-
ranslar vererek jeolojin tanıtımına ve ge-
lişime katkı vermeleri gerektiğini belirtti.
Alan, toplantıda, Oda tarafından çıkarılan 
popüler bilim dergisi niteliğindeki  Mavi 
Gezegen dergisinde de zaman zaman 
Paleontolojinin popüler konularıyla ilgili 
makalelerin yayımlanmasını arzu ettiğini 
ve bu konuda Çalışma Gurubu Başka-
nının, Mavi Gezegen Dergisi Editörü ile 
görüşerek konu başlık ve içeriklerini be-
lirleyebileceğini ifade etti.
21. PÇG Yönetim Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Güldemin DARBAŞ, toplantı sırasın-
da çalıştaya getirilen eleştiri ve önerileri 
not ederek, Yönetim Kurulunun tamamı-
nın oluşmasından sonraki ilk toplantıda 
bu önerileri dikkate alacağını ve diğer 
PÇG üyeleri ile paylaşıp, onların görüşle-
rini de dahil ederek, 21. PÇG için çalışma-
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larını hem PÇG üyelerini, hem de JMO, 
MTA ve TPAO kurumlarını mümkün ola-
bildiği kadar memnun edecek ve istekle-
rini karşılayacak bir eksende sürdüreceği-
ni bildirdi. Toplantı karşılıklı iyi dilek ve 
başarı temennileri ile sona erdi.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ İMAR VE 

ŞEHİRCİLİK DAİRE 
BAŞKANLIĞINA ATANAN 

ERTUĞRUL CANDAŞ’I 
MAKAMINDA ZİYARET 

ETTİK

Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şe-
hircilik Daire Başkanlığına atanan Ertuğ-
rul CANDAŞ’ı Odamız heyeti 26.11.2019 
tarihinde makamında ziyaret ederek ba-
şarılar diledi.
Söz konusu ziyarette Odamızın adına söz 
alan Yönetim Kurulu Başkanımız Hüse-
yin ALAN, imar, planlama, kentleşme ve 
altyapı çalışmalarında jeoloji mühendis-
liği hizmetlerinin önemine vurgu yapa-
rak özellikle Ankara’nın Jeopark olmaya 
aday alanları ile jeolojik miras niteliğin-
deki alanların Ankara Çevre Düzeni Planı 
ile Nazım ve Uygulama İmar Planlarına 

işlenmesi gerektiğini, bu konuda yapıla-
cak çalışmalara destek verebileceğimizi 
belirtti.
Yine başta Başkent Ankara olmak üzere, 
İstanbul, İzmir, Antalya, Adana gibi bü-
yükşehirlerimizde “Doğa Tarihi Müzele-
rinin” kurulmasının hem eğitim öğretim 
süreçlerine, hem de toplumda doğa ko-
ruma bilincinin geliştirilmesine önemli 
katkıları olacağını ifade etti. Ayrıca Anka-
ra’nın zengin jeotermal kaynaklara sahip 
olduğunu, ancak bu zenginlikten yete-
rince yararlanamadığını, jeotermal kay-
naklara bağlı, sağlık ve kaplıca turizmi, 
jeotermal seracılık, uygun ısılarda ısıtma 
ve enerji üretimi için kullanılabileceğini, 
Ankara’nın jeotermal kaynakları doğru 
kullanabilmesi durumunda, hem kap-
lıca ve sağlık turizmi, hem de jeotermal 
seracılık konusunda da Türkiye’nin baş-
kenti olabileceğini, bu kaynak alanların 
korunumun bugünden imar ve planlama 
çalışmalarına monte edilmesi gerektiğini 
belirtti.
Odamızın ziyaretinden duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Ertuğrul Candaş ise, 
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ola-
rak meslek odaları ile ortaklaşa çalışma-
lar yapmaya gayret edeceklerini, Anka-
ra’nın sahip olduğu kaynakların, Ankara 
halkının hizmetine ve gelişmesine katkı 
sağlayacak şekilde planlama çalışmaları-
nı yürüteceklerini ifade etti. Görüşme iyi 
niyet temennileri ile son buldu. Söz ko-
nusu ziyaretten sonra imar ve şehircilik 
dairesinde çalışan jeoloji mühendisleri ile 
değerlendirme toplantısı yapıldı.
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DSİ GENEL MÜDÜR 
YARDIMCISI KAYA YILDIZ’I 
MAKAMINDA ZİYARET ETTİK. 
DSİ Genel Müdür Yardımcısı Kaya Yıl-
dız’ı 05.02.2020 tarihinde makamında 
ziyaret ettik. Ziyarete, Yönetim Kurulu 
Başkanımız Hüseyin Alan ile Yönetim 
Kurulu Üyemiz Seçkin Gülbudak katıldı.

Konuşmasına göreve atanmasından do-
layı tebrik ederek başlayan Oda Başkanı-
mız Hüseyin Alan, DSİ Genel Müdürlüğü 
kapsamında üretilen hizmetlerin önemi-
ne vurgu yaparak, ulusal servet niteliğin-
de olan yeraltı sularının önemi ile özellik-
le yeraltı suyu seviyesinin düşümünden 
kaynaklanan ve birçok kentimizde görül-
meye başlanan obruk oluşumlarına dik-
kat çekti. Ayrıca sayıları bugün 500.000 
ile 1.000.000 arasında olduğu ifade edilen 
ruhsatsız yeraltısuyu kuyularının duru-
mu ve bu konuda yapılması gerekenleri 
ifade ederek Oda olarak DSİ Genel Mü-
dürlüğü ile işbirliğine hazır olduğumuzu 
belirtti. Bu kapsamda;  tehlikeli ve çok 
tehlikeli iş niteliğinde olan sondaj hiz-
metleri konusunda sondörlere  eğitim 

ve belge verilmesi, sondaj makinalarının 
kayıt altına alınarak kaçak suyu kuyusu 
açımının önlenmesi ile yeraltısuyu ara-
ma ve kullanma hizmetlerinin nitelikli 
mühendislik hizmetleri haline getirilmesi 
konusundaki çözüm önerileri belirtti.
DSİ Genel Müdür Yardımcısı Kaya Yıldız 
ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek kurum olarak meslek örgütle-
rinin çalışmalarına önem verdiklerini, 
özellikle jeoloji mühendisliği hizmet ala-
nı niteliğinde olan yeraltısularına ilişkin 
önerilerimizi değerlendireceklerini belirt-
ti. Görüşme iyi niyet temennileri ile son 
buldu.

DEVLET DEMİRYOLLARI 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARGE 
DAİRE BAŞKANI VE GENEL 

MÜDÜRÜNÜ ZİYARET 
ETTİK

T.C. DDY Genel Müdürlüğü ARGE Da-
ire Başkanlığına atanan meslektaşımız 
Ahmet Şirin ve DDY Genel Müdürünü 
05.02.2020 tarihinde makamında ziyaret 
ettik.
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Ziyarete Yönetim Kurulu Başkanımız 
Hüseyin Alan ile Yönetim Kurulu Üye-
miz Düzgün Esina katıldı. Konuşmasına 
ARGE Daire Başkanlığına atanan Ah-
met Şirin’i tebrik ederek başlayan Oda 
Başkanımız Hüseyin Alan, DDY Genel 
Müdürlüğü gibi Cumhuriyetin kurulu-
şundan daha eski bir kurumsal yapıya 
sahip olan genel müdürlüğün, ülkemiz 
için öneminden bahsederek, özellikle son 
yıllarda güzergah seçimleri başta olmak 
üzere yaşanan teknik sorunları dile geti-
rilerek, bu sorunların aşılması için Genel 
Müdürlük bünyesinde ARGE Daire Baş-
kanlığının kurulması, başkanlığına bir 
jeoloji mühendisinin atamasının yapılma-
sının önemine vurgu yaptı. Konuşması-
na “Ülkemizin jeolojik yapısı gereğince, 
demiryolları gibi çizgisel mühendislik 
yapılarının güzergah etütleri kapsamında 
yapılması gereken jeoloji, jeoteknik, mü-
hendislik jeoloji amaçlı çalışmaların çok 
önemli olduğunu, günümüzde bu etütle-
rin istenen nitelikte ve kalitede yapılma-
sının önemli eleştiri konusu olduğunu, 
yeni kurulan ARGE Daire Başkanlığının 
kurumun bu eksikliğini gidermesini arzu 
ettiğini belirtti.
ARGE Daire Başkanı Ahmet Şirin ise oda-
mızın ziyaretinden duyduğu memnu-
niyeti dile getirerek, yeni kurulan daire 
başkanlığının kurumsal faaliyetleri konu-
sunda bilgi verdi. Ayrıca kurumun yap-
tığı çalışmalarda oda ile işbirliği yapmak 
istediklerini belirtti. DDY Genel Müdürü 
ise odanın ziyaretinden duyduğu mem-
nuniyeti dile getirerek, Ankara-İzmir 
hattı kapsamında odanın düzenlediği ob-
ruklara ilişkin uyarıcı nitelikteki raporun 

önemli olduğu, gerekli araştırmalara baş-
ladıklarını ve sonucuna göre gerekli ted-
birleri alacaklarını ifade etti. Görüşme iyi 
niyet temennileri ile son buldu.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 
İLE GÖRÜŞME YAPILDI

18 Ocak 2020 tarihinde Odamız tara-
fından düzenlenen 3. Eğitim Eşgüdüm 
Kurulu toplantısında alınan karar çerçe-
vesinde 24.02.2020 tarihinde YÖK Baş-
kanlığı ile görüşme gerçekleştirildi.
Toplantıya; Yükseköğretim Kurulu adına 
Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer 
Açıkgöz, Odamız adına ise Yönetim Ku-
rulu Başkanımız Hüseyin Alan, Yönetim 
Kurulu Üyemiz Buket Yararbaş Ecemiş, 
Bilimsel ve Teknik Kurul Başkanı Prof. 
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Dr. Erdin Bozkurt ve Prof. Dr. Cüneyt Şen 
katıldı.
18 Ocak 2020 tarihinde yapılan III. Eğitim 
ve Eşgüdüm toplantısında da ele alınan,  
YÖK’ün Uluslararası Standart Sınıflama 
Sistemine göre eğitim-öğretim alanında 
yaptığı düzenlemede jeoloji mühendisli-
ğinin sınıflandırıldığı alan ile ilgili çekin-
celer ile III. Eğitim ve Eşgüdüm Toplan-
tısı sonuç bildirgesi kararları sunularak, 
bu toplantıda ele alınan konular aktarıl-
mıştır. Bu kapsamda; Jeoloji Mühendis-
liği Bölümlerinin tercih edilmemesi ve 
kontenjan sıkıntıları konusundaki yak-
laşımlarımız dile getirilerek çözümü ko-
nusunda ki düşünceler paylaşıldı. Yine 
İstihdam konusunda yaşanan olumsuz-
lukların bölümlerin tercihinde belirleyici 
unsurlardan olduğu, istihdam imkânla-
rının artırılması ve planlanan istihdam-
la orantılı olarak bölüm kontenjanların 
belirlenmesinin önemine karşılıklı vurgu 
yapıldı.           
Görüşme bundan sonraki süreçte de kar-
şılıklı bilgi ve görüş alışverişinin yapıla-
rak çözüm önerilerinin üretilmesi temen-
nileri ile son buldu.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR 
BAKAN YARDIMCISI ZİYARET 

EDİLDİ
73.Türkiye Jeoloji Kurultayı kapsamında 
73. Türkiye Jeoloji Kurultayı Düzenleme 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Parlak 
ile Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Hü-
seyin Alan 09.03.2020 tarihinde Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. 
Dr. Şeref Kalaycı’yı makamında ziyaret 

ederek kurultay açılışına davet etti.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ GENEL 

SEKRETERİ ZİYARET EDİLDİ

73. Türkiye Jeoloji Kurultayı kapsamında, 
73. Türkiye Jeoloji Kurultayı Düzenleme 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Parlak 
ile Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Hü-
seyin Alan 10.03.2020 tarihinde Ankara 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Vekili Baki Kerimoğlu’nu makamında zi-
yaret ederek kurultay açılışına davet ede-
rek, destek istedi.
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ANKARA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ DEPREM RİSK 

YONETİMİ VE KENTSEL 
IYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANI 

ZİYARET EDİLDİ

73. Türkiye Jeoloji Kurultayı kapsa-
mında, 73. Türkiye Jeoloji Kurultayı Dü-
zenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman 
Parlak ile Odamız Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hüseyin Alan 10.03.2020 tarihinde 
Ankara Büyükşehir Belediyesi Deprem 
Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dai-
re Başkanlığına Atanan Meslektaşımız ve 
Odamız eski Genel Sekreteri Mutlu Gür-
ler’i makamında ziyaret ederek başarılar 
diledi. Ayrıca kurultay hazırlıkları hak-
kında bilgiler aktarıldı.

TKİ GENEL MÜDÜRÜ ZİYA-
RET EDİLDİ

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Ge-
nel Müdürlüğüne atanan Hasan Hüseyin 
Erdoğan Yönetim Kurulu üyelerimiz ta-
rafından makamında ziyaret edildi.

Görüşmede, TKİ Genel Müdürlüğü-
nün ülkemiz ve mesleğimiz açısından 
önemine vurgu yapılarak odamız ile 
kurum arasında geçmişten günümüze 

kadar devam eden işbirliğinin önemine 
vurgu yapıldı. Ziyaretten dolayı duydu-
ğu memnuniyeti ifade eden Genel Müdür 
Sayın Hasan Hüseyin Erdoğan meslek 
örgütleri ile kurumlar arasındaki işbir-
liğinin önemli olduğunu, bu çerçevede 
madencilik alanında faaliyet gösteren 
Jeoloji Mühendisleri Odası ile TKİ Genel 
Müdürlüğün işbirliğinin geliştirilmesine 
katkı koyacağını ve odanın yapacağı ça-
lışmalara katılmaktan onur duyacağını 
belirtti. Toplantı iyi niyet temennileri ile 
son buldu.

MAPEG GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET 

EDİLDİ

3213 sayılı Maden Kanunu çerçeve-
sinde, maden işletmeleri için Yetkilendi-
rilmiş Tüzel Kişiler tarafından Maden ve 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne vermek-
le zorunlu oldukları faaliyet raporu, tek-
nik belge ve bilgiler ile ruhsat sahipleri-
nin ödemeleri gerekli harç ve bedellerin, 
içinde geçmekte olduğumuz COVİT-19 
Pandemisi nedeniyle ülke genelinde sos-
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yal ve fiziksel izolasyonun sağlanması 
amacıyla uygulanan tedbirler kapmasın-
da mümkün olmadığı, bu alanda çalışan 
meslektaşlarımız ile ruhsat sahiplerinin 
kanunun zorlayıcı yaptırımlarından et-
kilenmesinin önlenmesi amacıyla gerekli 
kolaylıkların sağlanması konusunda  ça-
lışmaların yürütülmesi  konusunda Oda-
mız tarafından  yapılan yazılı başvuru-
dan sonra,  Yönetim Kurulu Başkanımız 
Hüseyin Alan tarafından MAPEG Genel 
Müdürlüğü ziyaret edildi.

 21.04.2020 tarihinde MAPEG Genel 
Müdürlüğüne gerçekleştirilen ziyaret-
te, Genel Müdür Yardımcısı Murat Halit 
Durceylan ile Genel Müdür Yardımcı-
sı Sami Sarıyıldız’ı ziyeret eden Alan, 
Maden işletmeleri ile YTK’larda çalışan 
meslektaşlarımızın konuya ilişkin talep-
leri aktarılarak Genel Müdürlüğün bir 
an önce bu konularda çalışma yaparak 
kamuoyu ve meslektaşlarımızla paylaşıl-
ması istenilmiştir. Söz konusu görüşmede 
Genel Müdür Yardımcısı Sayın Durcey-
lan, konuya ilişkin tüm sektör bileşenleri 
ile ilgili kamu kurumları ile istişare halin-
de olduklarını, gelen görüşler ile Odamı-
zın da talepte bulunduğu konulara ilişkin 
çalışmalarının tamamlanmak üzere ol-
duğunu ve en kısa süre içinde kamuoyu 
paylaşacaklarını ifade etti.

Söz konusu görüşmeden sonra MA-
PEG Genel Müdür Yardımcılığına atanan 
meslektaşımız Sayın Sami Sarıyıldız’ı zi-
yaret eden Oda Yönetim Kurulu Başkanı-
mız Hüseyin Alan, göreve atanmasından 
dolayı tebrik ederek, özellikle son günler-
de düşen petrol fiyatlarının sektör ve bu 
sektörde çalışanlar üzerinde oluşturacağı 

olumsuz yansımaların neler olabileceği 
konusunda görüş alışverişinde bulunul-
du. Görüşme iyi niyet temennileri ile son 
buldu.
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4.4 ODA YÖNETMELİKLERİ 

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK ETİĞİ 
YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI

Uluslararası Jeoetik Bildirgesi, 35. 
Dünya Jeoloji Kongresi sırasında hazır-
lanmış (Cape Town, Güney Afrika, 27 
Ağustos - 4 Eylül 2016) ve Uluslararası 
Jeoetik Teşvik Birliği tarafından 26 Ekim 
2016`da onaylanmıştır. Bildirge, yerbi-
limcilerin çalışmalarında etik davranış-
ları bilinçli olarak benimsemelerini, bu 
amaçla ortak politikaların, yönergelerin, 
stratejilerin ve araçların geliştirilmesini 
teşvik etmekte; toplumun bütününün ve 
tek tek fertlerinin doğaya karşı sorumlu-
luğunu da hatırlatmakta, uygun mesleki 
davranış biçiminin bilimsel sonuçlara ve 
sürdürülebilirlik ilkesine göre geliştiril-
mesini öğütlemektedir.

Genel olarak Mühendislik, özel olarak 
da insanın doğayla ilgili her türlü girişi-
minde en temel meslek disiplini olan ve 
çok geniş bir uygulama alanı bulunan je-
oloji mühendisliği hizmetleri, gerek tek 

tek bireylerin, gerekse toplumun günlük 
yaşamının her noktasını giderek daha 
çok etkilemekte, bu etki günümüzle sı-
nırlı kalmayıp geleceğimizi ve kaynak-
larımızın kullanımını da kapsamaktadır. 
Bu nedenle de, jeoloji mühendislerinin 
topluma, yaşadıkları çağa, doğaya karşı 
sorumlulukları da hizmetlerinin kapsa-
mıyla aynı oranda artmakta, bu toplum-
sal sorumluluk ülkemizde daha da önem-
li hale gelmiş bulunmaktadır.

Bu kapsamda, yaşamsal konularda 
faaliyet gösteren jeoloji mühendislerinin 
mesleki çalışmalarının niteliğini ve güve-
nilirliğini arttırmak, jeoloji mühendisliği 
uygulamalarında kabul edilmiş/edilebilir 
davranışları belirlemek ve mükemmelliği 
teşvik etmek, mesleki hizmet uygulama-
larının standartlarını yükseltmek, mesle-
ki etkinliklerinde topluma, doğaya, mes-
leğe, meslektaşlarına, hizmet verdikleri 

Gerek oda isleyişimizin düzenlenmesi, gerekse odamızın hukuksal varlığının 
güçlendirilmesi kapsamında, oda genel kurulumuz da kabul edilen önergeler kap-
samında; TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Meslek Etiği Yönetmeliği (JEOETİK), 
03.08.2019 tarih ve 30851 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Yine 26. Dönem Oda Genel Kurulunda kabul edilen önerge kapsamında görev-
lendirilen Yönetim Kurulumuzun yaptığı çalışma sonucunda, tüm örgüt birimlerinin 
katılımcı görüşleri çerçevesinde “Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mü-
hendisleri Odası Fotoğraf, Film ve Karikatür Arşivi, Sergisi ve Eğitimi Yönetmeliği ile 
Altın Çekiç Bilim ve Araştırma/Makale Ödül Yönetmeliği yayınlanmak üzere Cum-
hurbaşkanlığına gönderilmiştir. Yine üye kayıt ve kayıt yenileme ile SMM yönetme-
liklerinin gözden geçirilerek Resmi Gazetede yayınlanması konusunda da çalışmalar 
başlatılmıştır 
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gerçek ya da tüzel kişilere, Jeoloji Mühendisleri Odasına ve birey olarak kendilerine 
karşı mesleki davranış ve sorumlulukları için bir çerçeve oluşturmak amacıyla meslek 
mensuplarının uymaları gereken asgari etik ilkelerin belirlenerek yayınlanması bir ge-
reklilik haline gelmiştir.

Bu amaçla hazırlanan, TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK ETİĞİ 
YÖNETMELİĞİ 3 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe gir-
miş bulunmaktadır. Yönetmelik, jeoloji mühendislerinin, toplumu ve gezegeni etkile-
yen rolleri bağlamında; insanın her türlü faaliyeti ile dünya sistemiyle etkileşime gir-
diği her yerde, uygun davranışları ve uygulamaları destekleyen değerler bütünü olan 
jeoetik temel ilkelerini ortaya koyarken; meslektaşlarımızın topluma, doğaya, mesle-
ğe, meslektaşlarına, hizmet verdikleri kişilere, Odaya ve kendilerine karşı sorumlu ol-
dukları mesleki davranış ilkelerini de ayrıntılı olarak tanımlayarak uygulamaya koyan 
ülkemizdeki ilk yazılı kurallar bütünü olma özelliğini de taşımaktadır.

TASARRUF GENELGESİ YAYIMLANDI

Odamızın mali durumu göz önüne alınarak 27. DÖnem Tasarruf Genelgesi yayın-
landı. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum, Odamızın mevcut gelir-gider-
ler durumu göz önünde alındığında, gelirleri azalmasına karşın, giderleri sürekli artış 
göstermektedir. 2018 yılında birçok Oda biriminin gelirleri, giderlerini karşılayamaz 
duruma düşmüştür. 26. Dönem Genel Kurulunda alınan kararlar çerçevesinde; denk 
bütçe oluşturulabilmesi için tüm oda birimlerinin gelir arttırıcı çalışmalar yapması, 
giderlerini ise azaltılmasına yönelik ciddi tasarruf tedbirlerini titizlikle uygulanması 
gerekmektedir.

Odamız tarafından yayımlanan Tasarruf Genelgesi’ne EKLER bölümünden ulaşa-
bilirsiniz.


