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TARAF
Danıştay’ın kentsel dönüşüm kararı Erdoğan’ı kızdıracak!
5 Şubat 2015 

Danıştay İdari Dava Daireleri 
Kurulu, kentsel dönüşüm yasa-
sının yönetmeliği için yürütme-
yi durdurma kararı verdi. Buna 
göre kanunda yer almamasına 
rağmen Toplu Konut İdaresi’ne 
(TOKİ) kentsel dönüşüm pro-
jesi uygulama yetkisi veren yö-
netmeliğin ilgili maddesi dur-
duruldu. Jeoloji Mühendisleri 
Odası Başkanı Hüseyin Alan, 
kentsel dönüşüm görüntüsü al-
tında ‘rantsal dönüşüm’ yapıldı-
ğını söyledi. Alan, söz konusu 
karar ile TOKİ Başkanı’nın artık 
dilediği gibi ‘burası çok güzel-
miş, kentsel dönüşüm uygulaya-
yım’ diyemeyeceğini söyledi.

ULUSAL
Jeoloji Mühendisleri 
Odası’ndan Elvan’a yanıt 
26 Aralık 2014

Bakan Elvan'ın açıklamaları-
na Jeoloji Mühendisleri Odası'n-
dan yanıt geldi. Genel Başkan 
Hüseyin Alan, Bakanın açıkla-
malarını gülerek dinledi, "Bakan 
bizi anlamamış" dedi. Çalışma-
larının bilimsel olduğunu vur-
gulayan Alan, "Geleceğimizden, 
cebimizden çalıp bataklık üzeri-
ne milyon dolarlar yatırıyorlar" 
dedi.

13. 3 BASINDA ODAMIZ 
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HÜRRİYET
Alp Gürkan Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan ihraç edildi
19 Mayıs 2015 

SOMA'da 301 madencinin 
yaşamını yitirdiği madenin sa-
hibi Alp Gürkan, “meslek şeref 
ve haysiyetine zarar verdiği” ge-
rekçesiyle Jeoloji Mühendisliği 
Odası'ndan ihraç edildi. İhraç 
gerekçesinde 301 madencinin 
hayatını kaybettiği Soma facia-
sında Alp Gürkan’ın asli sorum-
lu olduğuna dikkat çekildi.

TMMOB Jeoloji Mühen-
disleri Odası Başkanı Hüseyin 
Alan, Hürriyet’in sorularını ya-
nıtlarken, Gürkan’ın mesleğin 
şeref ve haysiyetine zarar verdi-
ğini belirterek, “Alp Gürkan Soma’nın doğrudan sorumlularından birisidir” dedi.

 
MİLLİYET
19 yıllık haritaya göre bina yapılıyor
22.08.2015 

Uzmanlar 1996 yılında hazır-
lanan ve aradan geçen 19 yıllık 
sürede henüz revize edilmeyen 
“Türkiye Deprem Bölgeleri Ha-
ritası”nın ivedilikle yenilenme-
si gerektiğini dile getiriyorlar. 
‘Bu büyük bir hata’Hüseyin Alan 
(Jeoloji Mühendisleri Odası Baş-
kanı): “Söz konusu haritanın bu-
güne kadar revize edilmemesi 
büyük bir hata. Aradan 19 yıl 
geçmesine bu süre içerisinde 
birçok büyük deprem felaketi 
yaşanması karşın ‘Türkiye Dep-
rem Bölgeleri Haritası’ halen 
revize edilmedi. MTA 2012 de 
Türkiye Diri Fay Haritası’nı gün-
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celledi ancak bu harita sadece karasal alanlar için hazırlandı. Oysaki Ege, Akdeniz ve Ka-
radeniz için yeterli araştırmalar yapılmadı. Akdeniz ve Ege açıklarında neredeyse hergün 
deprem oluyor. 

Biz henüz nerede,   hangi mekanizmaların deprem ürettiğini bilmiyo-
ruz. 1996’da hazırlanan ‘Deprem Bölgeleri Haritası’nda nükleer santral yapılma-
sı düşünülen Doğu Akdeniz kıyıları 3.derece deprem kuşağı olarak yeralıyor. Oysa 
ki, geçtiğimiz günlerde bu bölgelerde 4 ve 5 büyüklüğünde depremler meydana geldi. 
Deprem haritasının hazırlanması sırasında jeolojik çöküntüler ile kayalar incelenmedi. Pa-
leosismolojik çalışmalar yapılmıyor. afad ve MTA’nın bu konuda çalışmalar yürütmesi gere-
kir. Deprem çalışmaları öteleniyor. 

Türkiye’deki inşaat projeleri ‘Deprem Yönetmeliği’ne göre yapılıyor. Yönetmeliğin teme-
lini 1996’da hazırlanan Deprem Bölgeleri Haritası oluşturuyor. 19 yıllık sürede 4 veya 5. 
derece deprem kuşağı olarak bilinen birçok bölgenin 1’inci veya 2’inci derece deprem kuşa-
ğında olduğu anlaşıldı. binaların taşıyıcı sistemleri, demir, kolon ve beton oranlarının nasıl 
olması gerektiği aslında 19 yıl öncesinin haritasına göre şekillendi.

Örneğin haritaya göre  İstanbul’un  Marmara  kıyıları 1. derece deprem kuşa-
ğı olarak kabul ediliyor. Ancak bugün itibarıyla İstanbul tümü 1. derece deprem ris-
ki altında. 1996’da hazırlanan mevcut harita AB standartlarına da uygun değil.” 
 
HÜRRİYET
Meğer Ermenek’in patronu oymuş
02 Kasım 2014 

Ermenek kazasından son-
ra bölgede inceleme yapan 
Jeoloji Mühendisleri Odası 
, Has Şekerler’in de arala-
rında bulunduğu 1260 sayılı 
sahadaki Özkar, Özmerkez, 
Turab, Uyarlar adlı diğer 4 
ocakta üretimin ‘derhal’ dur-
durulması gerektiği uyarısı 
yaptı. 

Jeoloji Mühendisleri 
Odası başkanı Hüseyin Alan 
facianın yaşandığı Has Şe-
kerler madeninin sahibi Saf-
fet Uyar’ın Ermenek Cenne 
Linyit Kömür işletmeleri şir-
keti aracılığıyla kazanın yaşandığı kömür havzasındaki diğer madenlere de ruhsat verdiğini 
açıkladı.
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ONEDİO.COM
Hızlı Tren Tüneli Üstüne TOKİ Kondu
16 Nisan 2015 

Toplu Konut İdaresi, Bo-
züyük’te hızlı tren tüneli-
nin üstüne 724 konut yaptı. 
TOKİ, hiçbir etüt çalışması 
yapmadı. Uzmanlara göre bu, 
hem konutlar hem de hızlı 
tren için riskli.

Jeoloji Mühendisi Hüse-
yin Alan: Zorunlu olmadıkça 
konut yapılmaz.

 

RADİKAL
Danıştay: TOKİ istediği gibi kentsel dönüşüm yapamaz
05/02/2015

Danıştay, kentsel dönü-
şüm yasasının yönetmeliği 
için yürütmeyi durdurma 
kararı verdi. Jeoloji Mühen-
disleri Odası Başkanı Hüse-
yin Alan, söz konusu karar ile 
TOKİ Başkanı'nın artık dile-
diği gibi 'burası çok güzelmiş, 
kentsel dönüşüm uygulaya-
yım' diyemeyeceğini söyledi.

 
HÜRRİYET
Has Şekerler Madencilik’ten açıklama: Doğal bir afet
30 Ekim 2014 

KARAMAN’ın Ermenek İlçesi’ne bağlı Pamuklu Köyü yakınlarındaki Has Şekerler Ma-
dencilik Limited Şirketi’ne ait linyit özel şirkete ait kömür ocağında salı günü meydana ge-
len su baskınıyla yerin 350 metre altında mahsur kalan 18 işçiyi kurtarma çalışmalarından 
henüz sonuç alınamadı.  Bölgede bu sabah saat 06.00’da başlayan yağmur aralıklarla devam 
ediyor. Bu arada maden şirketinden de açıklama geldi. Açıklamada ‘’Gerekli tüm tedbirler 
alınmış ve bu zamana kadar gerekli denetimlerin tamamı yapılmıştır. Ocak hukukun em-
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rettiği şekilde işletilmiştir. Kazanın oluş 
nedeninin şu anda tespit edilmesi im-
kansız olmakla birlikte, içeriden kurtu-
lan kardeşlerimizin bize verdiği bilgeye 
göre doğal bir afetten bahsedilmekte-
dir’’ denildi.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Oda-
sı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 
Alan, işletmenin üst kotlarda bulunan 
eski galerilerinde biriken suların, ga-
leri duvarlarının incelerek zayıflaması 
ve sonuçta yıkılmasıyla halen faaliyette 
bulunan alt kotlardaki galerilere doğru 
ani boşaldığını, eski galerilerde biriken 
suların alt kotlardaki galerilere boşa-
lımının halen devam ettiğini söyledi. 
Ocakta eski ve halen faaliyet gösterilen galerilerin boyutları (hacimleri) ile ilgili henüz bilgi 
edinilemediğini anlatan Alan, eski galerilerde su seviyesi gözlemi yapılabilecek bir olanak 
olup olmadığı, bu tür bir gözlem için bir girişimde bulunulup bulunulmadığı konusunda da 
bir bilgi bulunmadığını ifade etti. 

 
EVRENSEL
Deprem rantın gerekçesi yapıldı
17 Ağustos 2014 

Marmara depremi olarak adlandırılan 17 Ağustos 199 Gölcük merkezli 7.4 büyüklüğün-
deki depremin üzerinden 15 yıl geçti. Binlerce cana mal olan depremin ardından yapılan 
çalışmalar ve çıkartılan yasalar insanları korumak için değil rant için yeni alanlar açılması 
için kullanıldı. Mühendis odaları 
depremin 15. yılını değerlendirdik-
leri açıklamalarında hükümetin çı-
kardığı yasaların depremi önlemek 
için değil rant alanı açmak için ol-
duğu vurgusu yapıldı. Jeoloji Mü-
hendisleri Odası (JMO) depremin 
yıl dönümü ile ilgili açıklama yaptı. 
JMO Yönetim Kurulu Başkanı Hü-
seyin Alan, 15 yıl  boyunca yürütü-
len “yara sarma” odaklı afet yöne-
tim sistemini eleştirerek devletin 
yeterli denetimi ve önlemi alması 
gerektiğini hatırlattı. 
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HÜRRİYET
Vatandaş ‘Bir sey olmaz’ diye düşünmüş
27 Ağustos 2014

Siirt’teki Alkumru Bara-
jı’nda kapakların açılmasıyla 
yaşanan taşkında 6 kişinin 
yaşamını yitirmesini değer-
lendiren Orman ve Su İşleri 
Bakanı Veysel Eroğlu, “Işık-
lı ve sesli uyarı yapılmış. Bir 
kısım vatandaşımız dereden 
çıkmamış. Herhalde ‘Bana 
bir şey olmaz’ diye düşündü-
ler” dedi.

ALKURMU Barajı’nda 
yaşanan facia HES projeleri-
nin güvenlik risklerini gün-
deme getirdi. Barajlardaki 
kuraklığa dikkat çeken TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Başkanı Hüseyin Alan, 
“Kapaklar bir anda açılıyor ve ani su baskınları oluyor. Diğer barajlarda da aynı riskler var” 
dedi. 

 
MİLLİYET
18 maden işçisi 4 bin TL kurbanı
14.11.2014 

Ermenek’te 18 işçinin 
mahsur kaldığı madenin sa-
hibi Uyar’ın ‘Ekonomik du-
rumum yoktu almadım’ de-
diği sondaj aleti kiralansaydı 
facia yaşanmayacaktı Uz-
manlar, aylık 4 bin 200 TL’ye 
kiralanabilen makinenin su 
baskını tehlikesini tespit etti-
ğini söylüyor.

Jeoloji Mühendisleri Oda-
sı Başkanı Hüseyin Alan da, 
Ermenek’te işçilerin sıkışıp 
kaldığı üretim panolarında 
gaz ve su var mı diye önceden mutlaka araştırma sondajı yapılması gerektiğine dikkati çekti. 


