14. TMMOB/ODALAR, SENDİKALAR VE DİĞER
DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE
İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER
Ülkemiz ve Odamız açısından yoğun bir dönemi geride bırakıyoruz. Uzun süredir etkilerini derinden yaşadığımız siyasi ve ekonomik kriz, Koronavirüs salgınının da etkisiyle
daha da katlanarak içinden çıkılmaz bir hale gelmiştir.
16 Nisan 2017 Referandumu ve 24 Haziran 2018 seçimleri ile Parlamenter sistem ortadan kaldırılmış, referandum değişiklikleri yürürlüğe girmiş ve partili cumhurbaşkanı ya
da başka bir söyleyişle başkanlık sistemi ile tek adam rejimi kurulmuştur. Meclis’in yetkilerinin yok edildiği, iktidar üzerinde denetimin ortadan kaldırıldığı, kontrolsüz bir gücün
tek adam eline bırakıldığı bir düzene geçilmiştir. Çıkartılan KHK’larla da kamu idari yapısı
yeniden biçimlendirilmiştir. Siyasal iktidar, kurulan yeni rejimde de toplumu kutuplaştırma
politikalarına devam etmiş, tüm muhalif sesler susturulmaya çalışılmış seçmenlerin seçme
iradesi yok sayılarak seçimle gelen belediye başkanlarının yerine kayyumlar atanmıştır.
Getirilen bu düzenlemelere karşı ODA’mız emekten, demokrasiden, adaletten, hukukun üstünlüğünden, özgürlüklerden, laik ve çağdaş bir yaşamdan yana olan tavrını belirtmiş, bu çerçevede mücadele yürüten diğer bileşenlerle ortak tavır almıştır.
Üst örgütümüz olan TMMOB’a bağlı odalar ile olan ilişkilerde temel ilke işbirliği ve dayanışma içerisinde kamu yararının savunulması olmuştur. TMMOB çatısı altında birlik ve
bütünlüğün gözetilmesi, TMMOB örgütlülüğünün daha ileriye taşıma arayışı ve Odamızın
üzerine düşen görev ve sorumluluklar bu çerçevede yürütülmüştür.
Ayrıca, Örgütlü ve birlik olmanın bilincinde olan Odamız toplumsal yararları gözeterek
kendi meslek alanlarının savunmasından ödün vermeksizin diğer meslek odaları ile sürekli
işbirliği arayışı içerisinde olmuştur.
Üst örgütümüz TMMOB ile ilişkilerimiz örgütsel sorumluluklarımızı aksatmadan yürütülmüştür. TMMOB’de oluşturulan meslek alanlarımızla ilgili çalışma gruplarının faaliyetlerine düzenli olarak katılım sağlanmış ve gerekli katkılar sunulmuştur. Dönem içinde
gerçekleştirilen Oda başkanları ve Oda yazmanları ile Oda sayman üye toplantılarına katılım sağlanarak görüş ve önerilerimiz dile getirilmiştir. Ayrıca aylık aidat ödentilerimizde
de aynı titizlik gösterilmiştir. TMMOB’nin düzenlediği basın açıklamaları ve mitinglerine
kitlesel katılım sağlanmıştır. TMMOB’nin düzenlediği Kongre ve Sempozyumların Düzenleme ve Yürütme Kurullarında yer alarak ve meslektaşlarımızın hazırladığı bilimsel sunumlarla etkinliklerin gerçekleştirilmesinde önemli katkı sağlanmıştır.
Çalışma Programımızda da belirttiğimiz gibi, TMMOB’nin yerel/yatay örgütleri olan
İKK’larda olabildiğince güçlü bir şekilde yer aldık ve yerellerde gerçekleştirilen Kent Sem-
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pozyumlarına aktif olarak katılım ve katkı sağladık. Kamuda çalışan üyelerimizin üye olduğu sendikalar ile eylem etkinliklere katıldık destek verdik. Nükleer Karşıtı Platformun
(NKP) organlar düzeyinde toplantıları ile eylemliliklerine katılım sağladık.
Ayrıca; Odamız ; TMMOB Genel Kurul hazırlıkları kapsamında Başkanlar, saymanlar
ve yazmanlar toplantıları ile genel kurulda oluşturulan komisyonlara katılım, TMMOB
Yönetim Kurulu Toplantılarına düzenli katılım ve gündeme ilişkin görüşlerin bildirilmesi,
TMMOB Bazında Ortak uygulamaların oluşturulması kapsamında başkanlar toplantısına
katılınması, Bazı hukuki düzenlemelere ilişkin( mesleğimizi ilgilendiren) görüşlerin bildirilmesi, İKK Toplantılarına ve TMMOB Çalışma Guruplarına düzenli katılım sağlanması,
Toplumsal ve sosyal alanda yapılan çalışmalara ve basın açıklamalarına destek verilmesi
konularına özel önem vermiştir.
Yine, plansız HES’lerin ve termik santrallerin yarattığı tahribatlar başta olmak üzere
yapılan eylem ve etkinliklere katılım ve destek sağlanmıştır.
Emekten ve Halktan yana Demokratik Kitle Örgütleri ve Sendikalarla olan ilişkilerin
geliştirilmesine bu dönem daha fazla çaba harcanmıştır. Kamu çalışanlarının sendikal mücadelelerine destek olunarak; bu konudaki girişim ve çalışmaların üyelere duyurulması ile
birlikte dayanışma çağrısı yapılarak; siyasal ya da başka nedenlerle haksızlığa uğrayan kamu
çalışanı meslektaşlarımızın haklarının savunulmasında kendilerine yardımcı olunmuştur.
Özelde meslek alanlarımızla ilgili Disk’e bağlı sosyal-iş, T.Maden İş ve ESM ile genelde sendikalarla, Barolar, TTB vb. örgütlerle birlikte özelleştirmelere, taşeronlaştırmaya, , kuralsızlaştırmaya ve denetimsizleştirmeye karşı, bizlere dayatılan ve kamunun talanı anlamına
gelen yasal düzenlemelere, ekonomik ,demokratik ve üyelerimizin özlük haklarımızın daraltılmasına karşı ortak etkinlikler yapılmıştır
NÜKLEER KARŞITI PLATFORM ÇALIŞMALARI İÇİNDE YER ALDIK
Türkiye’nin veya dünyanın neresinde
olursa olsun nükleer enerji üretimine ve
nükleer silahlara karşı çalışmalar yürüten
kurum, kuruluş ve kişilerin bir buluşma zemini olan Nükleer Karşıtı Platform (NKP)
bünyesinde yer alarak; nükleer güç santralleri konusunda kamuoyunu doğru bilgilendirerek toplumsal bilinç ve refleks yaratma, nükleer karşıtı mücadelenin içinde yer
alma, nükleer karşıtı hukuki süreçlere katkı
koyma ve nükleer silah ve denemelerinin
tamamen ortadan kaldırılması ve yasaklanması için yürütülen faaliyetlerin içinde bulunmaya gayret ettik, mesleki alanımızdan
görüş ve öneriler üreterek Akkuyu ve Sinop
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NGS ile ilgili davalara taraf olduk, ortak çalışmalar içinde olduk.
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1 MAYIS COŞKUYLA KUTLANDI

1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü yurdun dörtbir yanında on binlerin katılımıyla kutlandı. 1 mayıs’ın ortak mesajı OHAL`siz bir ortamda, eşit, özgür, adil, laik ve
demokratik bir Türkiye için mücade olurken, meydanlarda sağlanan birliğin seçimlerde de
devam etmesinin önemine dikkat çekildi.
Ankara’da Tandoğan’da
Ankara`da DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve ASMMMO`nun "Güzel Günler Göreceğiz"
temasıyla düzenlediği kutlamalar için saat 12.00`de AKM önünde toplanılmaya başlandı.
Emekçiler buradan sloganlar eşliğinde Tandoğan Meydanı`na yürüdü. Kortejin en önünde
10 Ekim`de Ankara`daki canlı bombalı saldırıda yaşamını yitirenlerin fotoğrafları taşındı.
Yürüyüş sırasında "İnsanca bir yaşam, emek demokrasi ve özgürlük için yaşasın 1 Mayıs" ve
"Güzel günler göreceğiz" yazılı pankartlar açılırken, "Yaşasın iş, ekmek, özgürlük mücadelemiz", "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek" sloganları atıldı.
Yoğun güvenlik önlemleri alan polis alana girecek pankartları tek tek inceledi. Mimarlar
Odası`nın üzerinde "Kaçak Saraylı Cumhurbaşkanı İstemiyoruz" ifadesi bulunan pankartına izin verilmemesi üzerine arbede yaşandı.
Odamız da yüürüyüşe Yönetim, Denetim, Onur Kurulu ve üyelerle birlikte TMMOB
kortejinde yerini aldı.
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KURULUŞUNUN 50. YIL DONÜMÜNDE HACETTEPELİLERLE
BİRLİKTEYDİK

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nün kuruluşunun 50. Yılını, Hacettepeliler ile birlikte, büyük bir çoşku ile kutladık.
Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nün kuruluşunun 50. Yılını, Hacettepe Üniversitesi mezunları, öğrenciler, davetliler, emekli ve çalışan öğretim üyelerinin katılımı ile kutlandı. Etkinlik Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet
Konservetuarı öğrencilerinin verdiği resitalle başladı. Daha sonra Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Mehmet Ekmekçi, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu ve Hacettepe
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Haluk Özen birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Eski MTA Genel Müdürü ve Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nün
kuruluş çalışmalarında görev alarak uzun yıllar ders de veren Doç. Dr. Sadrettin Alphan bir
konferans verdi.
Odamız adına Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, Faruk İlgün, Malik Bakır ile çok
sayıda kurul ve komisyonlarda görev alan üyelerimiz katılım gösterdiği kutlama töreninde,
ayrıca oda olarak bir stant açarak üyelerimizle bir araya gelindi. Açılış konuşmalarının ardından verilen bir koktey ile 50. Yıl kutlamalarının ilk günü tamamladı.
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ODTÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BOLÜMÜ 7. KARİYER GÜNÜNE
KATILDIK
ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığı tarafından 7.’si düzenlenen etkinlik; jeoloji ve maden firmalarının yanı sıra
MTA, DSİ, TKİ, Türkiye Petrolleri, TPIC ve
Eti Maden İşletmeleri gibi ülkemizin önemli kurum ve kuruluşları ile öğrenci ve sektör çalışanlarını bir araya getirdi. 40’ı aşkın
firma ve kurumun katıldığı etkinlikte TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak biz
de bulunduk ve stant açtık. Kurduğumuz
stantta öğrenci arkadaşlarımızın ve genç
meslektaşlarımızın sorularını yanıtladık,
ücretsiz yayınlarımızı dağıttık.
Katılanlara; şirket temsilcileri ile görüşme, staj ve iş başvurusu yapma fırsatı sunan
etkinlik, ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Erdin BOZKURT’un
açılış konuşması ile başladı ve Akademik
Başarı Ödülleri Töreni ve kurum tanıtımları
ile devam etti

I. LÜLETAŞI FESTİVALİ’NE KATILDIK
Eskişehir Odunpazarı Belediyesi’nin,
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubelerinin destekleri ile Alpu’ya yapılmak istenen kömürlü
termik santral ile yok olma tehlikesi kaşı
karşıya kalan lületaşı ile ilgili farkındalık
yaratmak için 13-16 Eylül 2018 tarihinde
düzenlediği I. Lületaşı Festivali’ne Yönetim
Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan ve Eskişehir Şubemiz katıldı. ‘Deniz Köpüğü’ sloganı
ile gerçekleştirilen ‘Lületaşı Festivali’ kapsamında, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılan ‘Lületaşı Yaşamalı’ panele
Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım

Kurt, Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin
Alan, CHP Eskişehir İl Başkanı Rabia Akman, Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Eskişehir Şube Başkanımız Prof. Dr. Can
Ayday’ın konuşmacı olduğu panelde ayrıca
TMMOB Maden Mühendisleri Odası Eskişehir İl Temsilcisi Ümit Yıldırım, TMMOB
Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube
Başkanı Levent Özbunar ile lületaşı maden
işçileri Süleyman Özsak ve Ümit Kara da konuşmacı olarak yer aldı. Lületaşı Paneli’nin
moderatörlüğünü ise Sezgin Sönmez yaptı.
Lületaşının her yönüyle tartışıldığı panelin
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sonunda konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, lületaşının yaşayabilmesi için birinci şartın termik santral yaptırmamak olduğunu vurguladı. Lületaşının
kullanım alanlarının genişletilmesi gerektiğini de belirten Başkan Kurt, Odunpazarı
Belediyesi olarak lületaşı ile ilgili yapılacak
tüm bilimsel araştırmalara destek vereceklerini taahhüt etti.

Panelde açılışında konuşan Yönetim
Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan, mask
kültürünün geliştiği birçok ülkede taş işletmeciliğinin önemli bir hizmet sektörü olduğunu belirtti. Taş işletmeciliğinin birçok
ülkede ekonomiye önemli katkılar sağladığını söyleyen Alan, Türkiye’de ise Eskişehir
ve Erzurum dışında geleneksel taş işçiliğinin
gelişmediğini kaydetti. Özellikle değerli ve
yarı değerli taşları işleme konusunda Türkiye önemli bir rol aldığını ifade eden Alan,
“Bugün Türkiye’de bunun büyüklüğü değerli, yarı değerli taşlara ilişkin yapılan işletmecilik sonucunda 3.5-4 milyar dolara ulaşmış
boyutta, ama değerli ve yarı değerli taşlar dışındaki taş işletmeciliğinde maalesef iyi bir
noktada değiliz. Bu açıdan bakıldığında eskiden beri Eskişehir lületaşı işletmeciliği konusunda Türkiye’nin tek ve belki de taş işletmeciliği konusunda Türkiye’nin gözbebeği
kentlerden biri. Eskişehir’in gelişmesine ve
kalkınmasına da önemli katkıları olduğunu
biliyoruz” dedi.
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Alpu’ya yapılmak istenen kömürlü termik santrale de değinen Alan, lületaşının
kaynak alanlarından bir tanesinin de termik
santral yapılmak istenen bölgenin altında
kalacağını vurguladı. Lületaşı kaynaklarının
tükenmemesi için bu alanın korunması gerektiğinin altını çizen Alan, “Aksi takdirde
Eskişehir’in tanıtımına önemli katkısı bulunan lületaşı işletmeciliği yeterli kaynak
bulamaması nedeniyle yok olacaktır. Bu panelin lületaşı kaynaklarının korunmasına,
Eskişehir’in tanıtılmasına öznel olarak da
Türkiye’nin en azından taş işletmeciliğinin
gelişmesine katkı sunacağını düşünüyorum.
Bu festival burada kalmamalı, geleneksel
hale getirilip; geliştirilmeli” diye konuştu.
Unutulan bir cevheri yeniden yaşatmak
için yapılan bu festival hem Eskişehir hem
de Türkiye için çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Can Ayday, Dünyada tek ve Eskişehir’de bulunan lületaşının yok edilmek
istendiğini söyledi Lületaşı kaynaklarının
üstüne 20, 25 hatta 50 metre yükseklikte
kül depolanmaya çalışıldığını dile getiren
Ayday, bu duruma “herhalde burada akıl
duruyor” diyerek tepki gösterdi. Lületaşının oluşumunu anlatan Ayday, Lületaşının
dünya rezervlerinin yüzde 75’nin Eskişehir’de olduğunu kaydeden Ayday, geri kalan
rezervlerini ise Eskişehir’de çıkan lületaşı
kadar kaliteli olmadığını vurguladı. Eskişehir’de bulunan lületaşı rezevlerinin ‘burada
lületaşı yok’ denilerek görmezden geldiğine
dikkat çeken Ayday, lülataşının sanayide de
kullanıldığının her zaman unutulduğunu
dile getirdi. Ayday “Günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle birlikte lületaşının sanayide kullanımı da ön plana geçti. Kimya sanayinde birçok yerde, nano teknolojide, kanser
ilaçlarının yapımında, boya yapımında lületaşı kili kullanılmaya başlandı. Çıkartılmış
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ama o zaman kullanılmamış ancak şuanda
istenildiği takdirde kullanılabilecek binlerce
metreküp pasa mevcut. Onlarda yok olacak.
Hiçbir araştırma yapılmadan, hiç kimse düşünülmeden burada onlar yok olacak” dedi.
Lületaşı Madenleri ve lületaşı hakkında
bilgi veren Ümit Yıldırım, lületaşının elektrik ve ısı yalıtımının sıfıra yakın olduğunu
söyledi. Lületaşının ergime ısısının çok yüksek olduğunu belirten Yıldırım, lületaşının
bu özelliğinin çok fazla vurgulanmadığını
dile getirdi. Yıldırım, “Lületaşı havzalarına
ve çevresine termik santral yapılmasına ve
atıklarını bu oluşumların üzerine dökülmesine engel olmalıyız. Lületaşına sahip çıkmalıyız. Lületaşı yaşamalı ve yaşatılmalıdır”
dedi.
Geçimlerini lületaşı ile sağlayan lületaşı
maden işçileri Süleyman Sak, lületaşını topraktan nasıl çıkardıklarını anlattı. Devletin
kendilerine destek vermesini isteyen Sak,
“Devlet bize yardım ederse daha iyi şartlarda çalışırız” dedi.
Termik santralin Eskişehir için çok
önemli bir konu olduğunu vurgulayan
Levent Özbunar, canlı yaşamının devam
edebilmesi için pek çok bileşenin gerekli
olduğunu söyledi. Bu bileşenlerin en önemlilerinin ise hava, su ve toprak olduğunu kaydeden Özbunar, “Havadaki oksijen olmazsa
biz yaşamımızı sürdüremiyoruz. Su olmazsa
yaşayamıyoruz. Toprak olmazsa canlıların
beslenmesini sağlayamıyoruz. Her şey birbiri ile bağlantılı. Hava, su ve toprak olmadan
dünya üzerinde canlı varlığından söz edilemez” dedi.
Panelin sonunda konuşan Odunpazarı
Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, lületaşı ile
ilgili bilinmeyenlerin öğrenilmeye devam
edildiğini söyledi. Lületaşının ihmal edildi-

ğine dikkat çeken Başkan Kurt, “Bu ihmali
gidermenin yollarını arıyoruz. Panelist arkadaşlarımızın somut olarak vurguladıkları
bence çok önemli. Biz, Odunpazarı Belediyesi olarak gereken dersleri çıkarıyoruz.
Yapılması gerek işleri; madenin çıkarılması,
madenin pazarlanması ile ilgili ve madenin
sanata dönüşmesi ile ilgili olarak algılıyorum. Ortak bir çalışmayı hem üreticiler hem
sanatçılar birlikte gerçekleştirebiliriz. Odunpazarı Belediyesi olarak bizim üstümüze görev düştüğünü biliyoruz ve üzerimize düşen
görevi de yapmaya hazırız. Yeter ki Eskişehir
Taşı, dünyadaki önemine uygun bir yer alsın. Bütün Eskişehir, her alanda bunu değerlendirsin” dedi.
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KATLİAMIN 3. YILINDA ANKARA GARI ONÜNDE BULUŞTUK!

Türkiye`nin en kanlı saldırısı 10 Ekim
2015 Ankara Gar Katliamı üçüncü yılında
TMMOB, DİSK, KESK, TTB ve 10 EKİM
Barış ve Dayanışma Derneği çağrısıyla Gar
önünde anıldı.
Yüzlerce kişinin katıldığı anmada Emek,
Barış, Demokrasi Bileşenleri adına ortak
açıklamayı DİSK Yönetim Kurulu Genel
Başkanı Arzu Çerkezoğlu okudu. Açıklama
şöyle:
Değerli Basın Emekçileri,
10 Ekim 2015’te Ankara Garı önünde
gerçekleşen katliamın üçüncü yıldönümünde, kaybettiğimiz bütün arkadaşlarımızı
saygı ve özlemle anıyoruz.
Bundan üç yıl önce, ülkemizin içinden
geçtiği şiddet ve çatışma ortamının sona
erdirilmesi için “Savaşa inat, barış hemen
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şimdi” şiarıyla Türkiye’nin dört bir yanından gelen on binlerce kişinin katılımıyla
gerçekleşen Emek, Barış ve Demokrasi Mitingimize savaştan beslenen karanlık odaklar katliamla cevap verdiler.
Yüreği insan sevgisiyle ve barış özlemiyle
dolu 103 arkadaşımız yaşamını yitirdi. Yaklaşık 500 arkadaşımız yaralandı. Halen çok
sayıda arkadaşımız farklı organ kayıplarına
uğrayarak hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor.
Yaşanan bu büyük katliamın acısı yüreklerimizi yakmaya devam ediyor. Acımız
kadar öfkemiz de tazeliğini koruyor. Gerçek
katiller dışarıda gezdiği için isyanımız her
gün biraz daha büyüyor.
Değerli Basın Emekçileri,
Acımızı ve öfkemizi büyüten en büyük
nedenlerden birisi de, katliam öncesinden
bugüne kadar siyasi iktidarın ve idarecilerin
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takındıkları tutum ve yargı sürecidir.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi 3 Ağustos günü 10 Ekim Ankara katliamı davasında kararını açıkladı. Yargı süreci hızla bitirilmek istendi. Yargının tutumu ve açıklanan
karar katliamın gerçek faillerinin kimler
olduğuna dair kuşkumuzu daha da büyüttü.
Duruşmalarda yaşananlara, siyasi iktidarın ve mahkemenin tavrına bakıldığında
davanın birkaç tetikçinin, yardım ve yataklı
edenlerin çeşitli cezalarla sonuçlandırılması
üzerine kurgulandığı anlaşılmaktadır. Karar
da buna uygun olarak verilmiştir.
Mülkiye müfettişlerinin hazırladığı raporda adeta katillere Ankara’ya kadar bir
koridor açıldığı anlaşılmasına rağmen Mahkeme heyeti raporu ciddiye almadığı gibi
avukatlarımızın ısrarlı talebine rağmen raporda kastı/ihmali yazılı olan kamu görevlilerini ne sanık olarak yargılamış, ne de tanık
olarak dinlemiştir!
Değerli Basın Emekçileri,
7 Haziran-1 Kasım 2015 sürecinde arka
arkaya patlayan bombaların, yaşanan katliamların “ya biz ya kaos” tehdidi ile ilişkisi
sorgulanmadığı sürece adalet sağlanmamış,
gerçek failler ortaya çıkarılmamış olacaktır.
Katliam sonrası anket yapıp oylarının
ne kadar arttığını araştıran ve büyük bir aymazlıkla TV’lerde açıklayanlar, halklarımıza hesap vermedikçe öfkemiz de, acımız da
dinmeyecektir.
Katillere adeta koridor açan, yol kontrollerini kaldıran, saldırı olacağı istihbaratını
tertip komitesinden gizleyenler, patlamaların ardından birçok kişinin yaşamını yitirmesine neden olan gaz sıkma emri verenler,
ambulansların geç gelmesinin sorumlusu
olanlar, güvenlik tedbiri almayanlar yargı-

lanmadıkça gerçek adalet mücadelemiz sürecektir.
“Kokteyl örgüt” diyerek davayı sulandıranlar, katliamın IŞİD tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen mahkeme kararı sonrası
hala koltuklarında oturmaya devam ediyorlarsa dava dosyasının daha başındayız demektir.
Katliamın tüm sorumluları yargılanana
ve hak ettikleri cezayı alana kadar öfkemizi
diri tutacağız. Katliamın unutturulmak istenmesine izin vermeyeceğiz. Arkadaşlarımızın hesabını mutlaka soracağız.
Değerli Basın Emekçileri,
Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış
mücadelesi yitirdiğimiz arkadaşlarımızın en
büyük emanetidir. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu doğrultuda
kararlı mücadelemizi sürdürmeye devam
edeceğiz.
Barış karanfillerimize ve ailelerine verdiğimiz sözü 3. Yıldönümü vesilesiyle bir
kez daha yineliyoruz: Barış özleminiz yerine gelinceye kadar mücadelemiz bedeli ne
olursa olsun devam edecektir. Gerçek katiller ortaya çıkarılıncaya ve gerçek adalet
yerini buluncaya kadar and olsun ki durup
dinlenmeyeceğiz, geri çekilmeyeceğiz, yılmayacağız. Affetmeyeceğiz, unutmayacağız,
unutturmayacağız.
DİSK-KESK-TMMOB-TTB10 EKİM BARIŞ VE DAYANIŞMA
DERNEĞİ
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YAŞANABİLİR BİR DÜNYA IÇİN BULUŞTUK

Ankara Kadın Platformu üyeleri ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde Ankara’da Sakarya Meydanı’nda toplandı. TMMOB`nin de bileşenlerinden biri
olarak katkı koyduğu, eylemde JMO Kadın
Komisyonu üyeleri de Sakarya Meydanı’nda
yerini aldı.
Yoğun güvenlik önlemi alınan meydana, kadınlar polis armasının ardından girdi.
“Kadın, yaşam, özgürlük”, “Korkmuyoruz,
susmuyoruz, itaat etmiyoruz” sloganları eşliğinde eylemlerine başlayan kadınlar, “Yaşanabilir Bir Dünya İçin Kadınlar Eyleme
Özgürleşmeye”, “Şiddete Karşı Eyleme Geç”,
“Krizin Faturasını Kadınlar Değil Krizi Yaratanlar Ödesin” pankartlarını taşıdılar.
“Kadın, yaşam, özgürlük”, “Korkmuyoruz, susmuyoruz itaat etmiyoruz” sloganları eşliğinde eyleme devam eden kadınlar,
eylemde; “Şiddete karşı mücadeleye güç
verecek olan dayanışmadır. Şiddet her yerde meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Artık yeter.

Ankaralı kadınlar bugün sokakta. Şiddete
hayır” diyen platform üyeleri, Cumartesi
Annelerine ve Flormar eylemini sürdüren
işçilere selam göndererek bir basın açıklaması yaptı.

HÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BOLÜMÜ 1. SINIF OĞRENCİLERİ ILE BİR
ARAYA GELDİK
HÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü ile
Odamız arasında yapılan işbirliği sonucunda 24.12.2018 tarihinde Jeoloji Mühendisliği
1. Sınıf öğrencilerine “Jeolojiye Giriş Dersinde” “ Jeoloji Mühendisliği Hizmet Alanları,
Yasal Mevzuat ve Sorumluklar” konusunda
Oda Yönetim Kurulu Başkanımız tarafından
bir sunum gerçekleştirildi.
Sunumdan sonra öğrenciler, melek odanın görevleri, öğrencilere sağladıkları olanak ve destekler konusunda sorular sordular. Bu konulara ilişkin bilgiler aktaran Alan,
daha fazla öğrencileri, oda etkinliklerine
katılmasını beklediğini ifade etti.
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1 MAYIS BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜNDE
ALANLARDAYDIK!
1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma
Günü`nde emeğin hakları ve bayramı için
TMMOB çatısı altında, bütün illerde 1 Mayıs kortejlerinde yerimizi aldık.
Meslektaşlarımız dahil bütün emekçilerle; savaşsız, sömürüsüz, eşit, özgür, adil, başka bir Türkiye ve dünya özlemi ile alanlarda
buluştuk. Ankara dahil birçok ilde coşkuyla
gerçekleştirilen etkinliklere Genel Merkez,
Şube ve Temsilcilik Yönetim Kurullarımız
üyelerimizle birlikte katıldı.

TUNCELİ BELEDİYESİ`NDE MUNZUR VADİSİNİN JEOPARK
POTANSİYELİ KONULU SUNUM VE TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Fatih
Maçoğlu’nu 18 Haziran’da ziyaret eden Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan ile
İl Temsilcimiz Anıl Murat Naz, ziyaretten
sonra Belediye Başkanlığının talebi üzerine;
Munzur Vadisinin Jeopark Potansiyeli konulu sunum gerçekleştirdi.

Yönetim Kurulu Başkanımız Alan; Munzur Vadisi`nin "jeopark" potansiyelinin ortaya çıkarılması konusunda Odamızın bu
güne kadar yaptığı çalışmaları anlatarak
başladığı sunumunda; “Munzur Vadisi`nin
içerdiği jeolojik, jeomorfolojik, yapısal, tektonik, hidrojeolojik ögelerin yanında, yine
471
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bölgenin sahip olduğu mağaralar, buzul çökelleri, vadiler, kanyonlar ve buzul göllerinin önemli jeolojik unsurlar olduğuna dikkat çekti. Alan, Munzur Vadisi`nin jeopark
olma konusunda önemli jeolojik varlıklara
sahip olduğunu kaydederek, bu varlıkların
korunarak gelecek nesillere aktarılmasının,
günümüzde de jeoturizme açılarak başta
kırsal bölgelerde yaşayan yurttaşlar olmak
üzere, ilin kalkınmasına önemli katkılar
sunacağını ifade etti. Alan sunumunun son
bölümünde Munzur Vadisinin jeopark olabilmesi için Tunceli Belediye Başkanlığının yapması gereken çalışmalar ile vadinin

“UNESCO Global Jeopark Ağına” alınması
konusundaki düşüncelerini ifade etti.
Tunceli Belediyesi Meclis Toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Tunceli
Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu,
Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, belediyede çalışan teknik elamanlar ile TMMOB
İKK`ya bağlı odalarımızın Tunceli il temsilcileri katıldı. Yaklaşık üç saat süren toplantı sonucunda Odamız ile Tunceli Belediye
Başkanlığı öncülüğünde “Munzur Vadisi
Jeopark Potansiyeli ve Jeoturizm” olanakları
konusunda çalıştay yapılması kararı alındı.

TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ(TMD) TARAFINDAN DÜZENLENEN
MADENCİLİKTE ATIK UYGULAMALARI SEMİNERİNE KATILDIK

Türkiye Madenciler Derneği(TMD) tarafından 26 Haziran 2019 tarihinde, Ankara
Mövenpick Otel’de gerçekleştirilen “Madencilikte Atık Yönetimi Seminerine” Odamız
adına Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan ile Odamız Madencilik Komisyonu Başkanı Yavuz Ulutürk katıldı.
Madencilik sektöründe yer alan çok sayı472

da kişi, kurum ve sivil toplum kuruluş temsilcisinin yer aldığı seminerde, Madencilik
faaliyetlerinin önemli bileşenlerinden biri
olan maden atıklarının yönetimi konusunda
ülkemizde ve dünyadaki uygulamalar ışığında yapılan çalışmalar hakkında sunumlar gerçekleştirildi.
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MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİNDE MUNZUR VADİSİNİN
JEOPARK POTANSİYELİ SUNUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Kent İzleme Merkezi çalışmaları kapsamında; Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan, 28.08.2019 tarihinde Mimarlar
Odası Konferans Salonu’nda Munzur Vadisi
üzerine inşa edilmesi planlanan barajlar ile
yine vadi ve mücavirinde verilen maden
arama ruhsat sahalarının Munzur Vadisi
üzerine etkilerini değerlendiren bir sunum
yaptı. Sunumda Munzur Vadisinin içerdiği
flora ve faunanın yanı sıra vadinin içerdiği
jeolojik, jeomorfolojik, karstik ögelerle birlikte çok sayıda ören yeri ile ziyaret alanının
bulunduğunu belirterek, bölgenin içerdiği
bu doğal ve kültürel zenginliğin jeopark sınırları içine alınarak koruma statüsüne kavuşturulması, korunarak gelecek nesillere
aktarılması, bugün ise jeoturizm yoluyla insanlığın hizmetine sunarak yerel kalkınmaya destek vermesi gerektiğini belirtti.
Farklı kesimlerden çok sayıda kişinin katıldığı sunumdan sonra, toplantı katılımcı-

ların soru ve cevaplarla devam etti. Yaklaşık
iki saat süren toplantıda Munzur Vadisinin
Kaz Dağları`na dönmemesi için gerekli çalışmaların bir an önce başlatılması temennilerinde bulunuldu.
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ANKARA`NIN JEOPARK POTANSİYELİ ILE ILGİLİ TOPLANTI YAPILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür
ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığında 1
Ekim 2019 Salı günü, Odamız Yönetim Kurulu ve Jeolojik Miras ve Jeopark Çalışma
Grubu üyeleri ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi
Başkanı Sayın Bekir Ödemiş’in Başkanlığında “Ankara’nın Jeopark Potansiyeli” konulu
toplantı gerçekleştirildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve
Tabiat Varlıkları Daire Başkanı, Bekir ÖDEMİŞ’ in makamında gerçekleşen toplantıda;
Ankara İli sınırları içerisinde bulunan jeolojik miras niteliğindeki tabiat varlıklarının
belirlenerek, tescil edilmesi, korunarak gelecek nesillere aktarılması ile günümüzde
de insanlığın ortak değeri haline getirilerek
jeoturizm yoluyla halkın ziyaretine açılması
konularında çalışmaların yürütülmesi kararları alındı.
Yapılan toplantıda jeopark ve jeolojik
miras konularında çalışma başlatılması
amacıyla;
Ankara’nın jeolojik miras niteliğindeki
ögelerinin belirlenmesi için ortak çalışma
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başlatılması,
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Odamız arasında bu konuda çalışmaların işbirliği içinde yürütülmesi amacıyla bir protokol
yapılması,
Konun sahiplenilmesi ve farkındalığın
artırılması amacıyla, konunun Büyükşehir
Belediyesi Meclisine taşınarak tartışılması
ve belediye meclis kararı alınması konusunda çalışma yürütülmesi,
Büyükşehir belediye başkanlığın tüm ilgili kurum ve kuruluşlar ile ilçe belediyeleri
ile işbirliği kurarak Ankara’nın jeolojik miras niteliğindeki ögelerin tespiti amacıyla bir
envanter çalışması yürütmesi,
Ankara ili sınırları içinde bulunan ve jeolojik miras niteliğindeki ögelerin tanıtılması
amacıyla kitapçık ve broşürlerin hazırlanması, sosyal medyada tanıtımın yapılması,
Konularında çalışma yürütmek üzere kararlar alınmış olup, oluşturulan çalışma gurubunun gerekli çalışmaları kısa süre içinde
tamamlaması kararlaştırılmıştır. Toplantı iyi
niyet temennileriyle son buldu.
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TÜRKİYE DEPREM VAKFI 24. MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISINA
KATILDIK

Odamızın da mütevelli heyetinde yer aldığı Türkiye Deprem Vakfı`nın “24. Mütevelli Heyet Toplantısı” 23.12.2019 tarihinde
yapıldı. Toplantıya Odamız adına Yönetim
Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan ile İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Yüksel Örgün Tutay katıldı.
Toplantı, divan başkanı ve divan heyetin oluşturulması ile başladı. 2018 ve 2019
yılına ilişkin faaliyet raporu ile mali durum
sunumları Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Mustafa Erdik tarafındanyapıldı.
Dönem faaliyet raporlarının okunması
ve faaliyet raporlarının ayrı ayrı ibra edilmesinden sonra, vakıf senedinde değişiklik öngören düzenlemeler görüşüldü. Vakıf
Yönetim Kurulu tarafından vakıf senedinde öngörülen düzenlemeler madde madde

görüşülerek oylandı. Yapılan düzenleme ile
mütevelli heyet listesinde yer alan ancak
uzun zamandır mütevelli heyet toplantılarına isim bildirmeyen ve katılmayan bazı
kurum ve kişilerin çıkarılması, TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Harita
Mühendisleri Odası ile bazı kişi ve kuruluşların ise vakıfa üye olmaları konusunda çağrı yapılması konusunda yönetim kuruluna
yetki verildi.
Vakıf senedin de yapılan düzenlemelerin
ardından, boş bulunan vakıf yedek yönetim
kurulu yedek üyeleri seçimleri gerçekleştirildi. Yapılan seçimde Üyemiz Prof.Dr. Nihat Sinan Işık, Vakıf Yönetim Kurulu Yedek
Üyesi seçildi. Toplandı dilek ve temenniler
ile son buldu.
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6. KADIN KURULTAYI’NA
KATILDIK
16-17 Kasım 2019 tarihinde TMMOB 6. Kadın Kurultayı gerçekleştirildi. “Kadınlar Her
Yerde” ana temasıyla gerçekleştirilen Kurultaya TMMOB’ye bağlı Oda ve Şube bileşenlerinden 244 mühendis katıldı.
TMMOB Kadın Çalışma Grubu adına M.
Işık Gürbulak’ın ve TMMOB Yönetim Kurulu adına Ayşegül İbici Oruçkaptan’ın açılış konuşması ile başlayan Kurultay Divan,
Sonuç Bildirgesi Komisyon ve Önergeler
Komisyonu seçimi ile devam etti. 6. Kadın
Kurultayı’nın altlığını oluşturmak üzere
daha önce çeşitli il ve tarihlerde İKK Kadın
Çalışma Kurulları aracılığı ile gerçekleştirilmiş bulunan Yerel Kadın Kurultaylarında
yapılan çalışmaların sunumuna geçildi.
“TMMOB’de Kadın Örgütlenmesi”, “Kadına
Yönelik Şiddet”, “Güncele Ve Gündeme Dair
Konular”, “Türkiye Kadın Grevi Örgütlenmesi” başlıkları altında yapılan sunumlarda
özetle, kadınların demokratik kitle örgütü
olan TMMOB’de, odaların yönetim kadrolarında yeterince temsil edilemediği, genel
kurul salonlarında çoğu zaman azınlık olarak dahi yer bulamadığı, toplumsal yaşamda
kadınların önündeki cam tavanların, cam
duvarların burada da kendini gösterdiği,
TMMOB’nin kadın üye, genç üye ve öğrenci üyeyi de kapsayacak bir yapıyı yaratması
gerektiği, gerek kadın kurultayları, gerekse
diğer yapılacak etkinlikler için TMMOB
ve Odaların bir “kadın bütçesi” ayırmaları gerektiği, önceki Kadın Kurultaylarının
bir çıktısı olarak hayata geçirilmiş bulunan
“cinsiyet eşitliği takip sekretaryasına” henüz
bir işlerlik kazandırılamadığı, kadın üyeye yönelik mobing, taciz vb konularla ilgili
dosyaların karar merciinin Onur Kurulları
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olmasına karşılık bu organda kadın üyelerin
yer alamadığını, tarihin tüm dönemlerinde,
tüm coğrafyalarda evrensel ve toplumsal
bir sorun olan “toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin” etkilerinin eğitim, siyasi temsil, ekonomik yaşam gibi her alanda görüldüğü;
çözüm sürecinin sancılı ve uzun soluklu
olmasıyla birlikte kadınların kamusal alandaki konumlarının güçlendirilmesi ile karşılıksız ev emeğinin ortadan kalkması, işgücü
piyasasındaki eşitsizliklerin aşılması, kadınların nitelikli işlerin gerektirdiği özeliklere
ulaşabilmesi, eğitim olanaklarından yararlanma düzeyinin arttırılmasının mümkün
olabileceği, konularına değinildi.
Ortaklaşa hazırlanarak, sunulan “Kadınlar
Her Yerde Basın Açıklaması”nın ardından
önergelerin görüşülüp karara bağlanmasına
geçildi. Müzik dinletisi, kısa film gösterilerinin de yer aldığı Kurultay “Sonuç Bildirgesinin” okunması ile kapandı.

