
4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME 
ÇALIŞMALARI

25. Çalışma döneminde Oda Ana yönetmeliğimizdeki amaçlar doğrultusunda örgütlen-
me çalışmaların bütünlüklü olarak yürütülebilmesi amacıyla, bütün örgüt birimlerinin, 
mesleki demokratik kitle örgütü olmanın gereklerini yerine getirmek, örgütlenmenin asıl 
bileşeninin üye olduğu gerçeğinden yola çıkarak tüm üyelerle etkileşim içinde olmayı ve 
üye olmayan meslektaşlarımızı Oda üyeliğine kazandırılması yönünde yoğun çalışmalar 
yürütülmüş, örgütlenme çalışmaları kapsamında alınan kararların tüm örgüt birimlerince 
değerlendirilerek alınmasına özen gösterilmiştir. 

Bu kapsamda; Genel Merkez ve Şube Danışma toplantılarının gerçekleştirilmesi, düzenli 
olarak şube başkanları ile toplantılar yapılması, il ve işyeri üye ziyaretleri, üyelerimizin yo-
ğun olarak çalıştığı işyerlerinde iş yeri temsilcilerinin belirlenmesi ve iş yeri temsilcileri ile 
her iki ayda bir düzenli toplantılar gerçekleştirerek iş yerlerinde yaşanan sorunlar hakkında 
bilgi edinilmesi ve buna ilişkin çözümlerin gerçekleştirilmesi, işsiz ve öğrenci üyelerimizin 
mesleki bilgi birikimlerini artırmaları için ücretsiz eğitim olanaklarının sunulması, kamuda 
daha fazla jeoloji mühendisinin istihdamının sağlanması için kurum yöneticileri, TBMM 
ve Bakanlıkların ziyaret edilmesi, yazılar yazılması ve bunun kamuoyuna mal olması ama-
cıyla mecliste bazı milletvekillerinin araştırma önergeleri vermeleri için çaba sarf edilmiş-
tir.Yine emekli ve kamuda çalışan mühendislerin özlük haklarının geliştirilmesi için tüm 
bakanlıklar dahil 550 milletvekiline yazılar yazılarak konunUN öneminin belirtilmesi ve 
TBMM’de kamuda çalışan ve emekli mühendis ve mimarların özlük haklarının düzeltilmesi 
için Kanun tasarısı teklifinin hazırlanması süreçlerine katkı verilerek TBMM ‘sine sunul-
ması gerçekleştirilmiştir.

 25. dönem çalışmaları kapsamında odamızın gerçekleştirdiği çok sayıdaki kurultay, 
sempozyum, çalıştay, meslek içi eğitim seminerleri, konferanslar, paneller gibi mesleki ve 
toplumsal çalışmalar yüzlerce meslektaşımızın katkısı ile gerçekleştirilmiş, 10.000 ‘e yakın 
meslektaşımız da bu etkinliklere katılmıştır. 

Yine Odamızın 24. Dönem Genel kurulunda alınan karar çerçevesinde önümüzdeki 
yirmi yıllık süreçlerde jeoloji mühendisliği hizmetlerin kapasitesinin geliştirilmesinin, yet-
kinlik ve bununda toplumun yaşam kalitesinin artırılması üzerindeki etkilerinin değerlen-
dirildiği “Jeolojide Öngörü” çalışması tamamlanarak rapor tüm kamuoyu ile paylaşılmıştır. 

 Jeoloji Mühendisleri Odasının sağlıklı bir örgütsel işleyişe kavuşması, örgütlülüğünün 
geliştirilmesi ve en geniş tabana yayılması için; bir çalışma gurubu oluşturulacak, her dü-
zeyde örgütsel yapıdan gelen sorunlar değerlendirilerek,  2015 yılının ilk yarısında “JMO 
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Sorunlar ve Çözümler” başlıklı bir çalıştay hazırlıkları yapılmış, ancak AKP iktidarının 
TMMOB ve meslek odalarını işlevsizleştirme amacıyla düzenlediği yasa tasarısının 2014 
yılı sonralarında Bakanlar Kuruluna sevk etmesi ve buna karşı TMMOB ve bağlı Odaların 
gerçekleştirdiği eylemliliklerden sonra tasarının askıya alınması sonrasında gerek TMMOB, 
gerekse Yönetim Kurulunda yapılan değerlendirmeler sonucunda, içinden geçilmekte olan 
süreçte böyle bir çalışma yapılmasının örgütsel işleyişe bir katkısı olmayacağı düşüncesi ile 
ertelenmiştir. 

Yine meslektaşlarımızın yoğun olarak çalıştığı kurumlar başta olmak üzere, tüm merke-
zi ve yerel idarelerde çalışan jeoloji mühendislerinin sayılarının belirlenmesi, oda ile olan 
ilişkileri ile önümüzdeki dönem çalışmaları kapsamında istifa veya üye olmayan meslektaş-
larımız üye yapılması konusunda çalışma yürütülmüş, 1500 yakın idari birimle yazışmalar 
yapılarak meslektaş envanteri oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu çalışma halen devam etmek-
tedir.Ayrıca bu çalışma kapsamında meslektaşlarımızın yoğun olarak çalıştığı kurumların 
kurumsal altyapı ve mevzuatlarının incelenerek meslek alanımıza ilişkin eksiklikler ve ya-
pılması gereken çalışmalara ilişkin olarak gerekli görevlendirilmeler yapılmış olup, gelecek 
dönem içerisinde bu çalışmaların olgunlaşması sağlanarak raporlar hazırlanması yararlı 
olacaktır.

Oda üye ilişkilerin geliştirilmesi oda ile üye arasında canlı bağların sağlanması amacıyla, 
yapılan etkinlik ve çalışmaların düzenli ve günlük olarak üyeler ile paylaşılması, oda JMO-
BİS sistemi üzerinden üye bilgileri ile işlemlerin gerçekleştirilmesi konusunda da çalışmalar 
yürütülmüştür. Bu kapsamda öncelikle üye sicil dosyaları gözden geçirilmiş, üye bilgile-
ri eksik olan üyelerimiz tespit edilmiştir. Ayrıca tüm üyelerimizin güncel adres bilgilerine 
ulaşmak için TMMOB ile Nüfus idaresi arasında yapılan anlaşma çerçevesinde TC Kimlik 
nosu bulunan yaklaşık 18.000’e yakın üyemizin adres bilgileri AKS veri sistemi üzerinden 
güncellenmiştir. Üye memnuniyetinin arttırılması amacıyla tüm şube ve temsilciliklerimiz 
ile birlikte üyeye erişim çalışması başlatılmış, uzun yıllardır erişilemeyen üyelerimize erişim 
sağlanarak üye bilgileri güncellenmiş, oda çalışmalarına ilişkin düşünceleri alınmıştır. An-
cak bu işlemin tek seferde yapılarak tamamlanması mümkün olmayıp, oda üye ilişkisinin 
temel basamağı olan üyeye erişim çalışmaları sürekli hale getirilmeli ve her dönem en bir 
kez üyenin telefonla aranarak odaya ilişkin öneri ve düşüncelerinin alınması sağlanmalıdır.

Üyelerin odaya olan ilgilerin artırılması amacıyla geçen dönem başlatılan ferdi kaza si-
gortası uygulaması bu dönemde geliştirilerek devam ettirilmiş, ayrıca üyelerimizin çeşitli 
sağlık kuruluşları ile tatil vb. hizmetlerden indirimli olarak yararlanmaları kapsamındaki 
hizmetler çeşitlendirilmiştir. 

 
4.1 DANIŞMA KURULLLARI
25. dönem çalışmaları kapsamında, Odamız çalışma programında belirtilen esaslar çerçe-
vesinde Genel Merkez Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu ile Şube Yönetim 
Kurulu Başkan, Yazman, Sayman Üyeleri ve İl Temsilcilerimizin katılımı ile iki kez danışma 
kurulu toplantısı düzenlenmiş, danışma kurulunda alınan kararlar tüm örgüt birimlerine 
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dağıtımı yapılarak yurt genelinde  tüm örgüt birimlerinde alınan kararların  uygulamaya 
geçirilmesi sağlanmıştır. 

25. DÖNEM 1. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

25. Dönem 1. Danışma Kurulu Toplantısı 01 Kasım 2014 tarihinde genel merkez binamızın 
konferans salonunda gerçekleştirildi. Genel Merkez Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denet-
leme Kurulu ile Şube Yönetim Kurulu Başkan, Yazman, Sayman Üyeleri ve İl Temsilcileri-
miz olmak üzere 53 kişi katıldı. Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan’ın 
açılış konuşması ve tanışma ile başlayan toplantıda;  Genel Merkez, şubelerimiz ve temsilci-
liklerimiz tarafından 25. Dönem Çalışma Programı kapsamında geçen altı aylık süre zarfın-
da örgütsel, idari, mali işleyişe ilişkin yapılan çalışmalar ile önümüzdeki süreçte yapılması 
planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirme ve görüş alış-verişinde bulunuldu. 
Danışma Kurulu toplantısına katılan Genel Merkez Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, 
Onur Kurulu ile toplantıya katılan Şube Kurulu, Şube Yönetim Kurulu Başkan, Sayman ve 
Yazman üyeleri ile İl Temsilcilerimize tek tek söz verilerek konular değerlendirilmiş ve aşa-
ğıda belirlenen kararlar alınmıştır.
•	 2012 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerek 3194 sayılı İmar Kanunu, 

gerekse Planlı Alanlar Tip İmar ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliklerinde yapılan 
değişiklikler sonucu özellikle imar, planlama, kentleşme konusunda üretilen mesleki 



25. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

50

hizmetlerde yaşanan deformasyonun önlenmesi amacıyla, tüm örgüt birimlerin İKK`-
lar veya Oda olarak belediyelerle görüşerek protokol yapılması konusunda girişimlerde 
bulunulması, bu konuda Genel Merkez tarafından hazırlanan protokolün yeniden tüm 
örgüt birimlerine gönderilmesi gerektiği, 

•	 17 Aralık 2013 tarihinde yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı nedeniyle Odamızın da 
içinde bulunduğu TMMOB’ye bağlı 11 odanın idari ve mali denetiminin Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı ile ilişkilendirildiği, bazı bakanlıklar tarafından başlatılan incele-
melerde üye aidat borcu konusunda hassasiyetler gösterildiği belirtilerek,   üye aidat 
borçlarının tahsili konusunda tüm örgüt birimlerin borçlu üye listelerini çıkarmaları, 
üye aidat borcu olan üyelere telefonla bildirimde bulunulması, Genel Merkezin her ay 
üyelere gönderilen borç bildirim yazısını güncelleyerek 15 günde bir üyelere e-mail yo-
luyla duyuru yapması, Ocak ayında ise; tüm duyuru ve bilgilendirmelere rağmen yanıt 
vermeyen veya üye aidat borcunu ödemeyen üyelere yönelik İcra Kanunu hükümlerine 
göre üye aidat borçlarının tahsil edilmesi çalışmalarına başlanılması,

•	 Oda mali işleyişin yeniden yapılandırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamın-
da; tüm örgüt birimlerince, dönem başında yayınlanan bütçe uygulama amaç ve ilkele-
rine uygun olarak mali yapılarını gözden geçirmeleri, gelir-gider dengesi bozulan tüm 
örgüt birimlerinde, Genel Merkez Yönetim Kurulunun her türlü tasarrufunun yanında,  
personel ve kiralık mekan durumlarını da yeniden değerlendirilmesi gerektiği,

•	 25. Dönem Çalışma Programı kapsamında planlanan etkinliklerin belirlenen zaman 
dilimleri içinde gerçekleştirilebilmesi için, örgüt adına etkinlik görevi verilen birimle-
rin en kısa sürede Genel Merkezle de irtibata geçerek etkinlik düzenleme kurullarını 
oluşturması ve çalışmalara başlanması,

•	 Planlanan etkinliklerin mali yapı üzerine yük bindirmemesi amacıyla olabildiğince 
Oda öz kaynakları yerine, Odanın amaç ve ilkeleri göz önünde bulundurularak spon-
sorluk desteği alınmasına, 

•	 Örgütün sahip olduğu insan kaynağının iyi kullanılması amacıyla, örgüt birimlerince 
oluşturulan kurul ve komisyonların diyalog içinde olmaları, kurul ve komisyonların 
birbirini besler nitelikte hareket etmeleri gerektiği vurgulanarak, Genel Merkezde oluş-
turulan komisyonlar ile şube ve temsilciliklerde oluşturulan komisyonların bağ kurma-
sı konusunda yönetim kurullarının çaba harcamasına,

•	 Denetleme Kurulu tarafından tespit edilen ve şubelere bildirilen konulardaki eksiklik-
lerin hızlı bir şekilde giderilmesi gerektiği,

•	 Mesleki ve toplumsal alanda yaşanan sorunlara taraf olunması, mesleki bilgi zenginliği-
mizle çevremizde yaşanan olaylara duyarlılık gösterilmesi, bu konularda gerekli incele-
me ve raporlar hazırlanarak tüm kamuoyu ve meslektaşlarımızla paylaşılması,

•	 Meslek alanımıza ilişkin yapılan çeşitli düzenlemeler ile Oda tarafından yürütülen çe-
şitli çalışmalar için gönderilen yazılara yanıt verilmediği veya zamanında gerekli geri 
dönüşümlerin sağlanmadığı, bunun yönetim kurullarınca değerlendirilerek giderilme-
si gerektiği,
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•	 Şube ve temsilciliklerin, üye-oda ilişkilerini sağlamada ilk basamak olması nedeniyle, 
üye-oda ilişkisinin geliştirilmesi amacıyla işsiz üye, çalışan üye, SMM`ler ile düzenli 
toplantılar yapılması, kurum ve iş yeri ziyaretlerin gerçekleştirilmesi,

•	 Suriye ve Irak`tan göç edenler için oluşturulması düşünülen konteyner kent için Di-
yarbakır İKK tarafından başlatılan ve TMMOB Yönetim Kurulunca da kabul edilen 
yardım kampanyasına tüm örgüt birimlerince üyelere duyurulması ve üyelerimizin gö-
nüllülük temelinde verecekleri yardımla “konteyner kente” destek olunması,

Konularında çalışmalar yapmak üzere kararlar alınmıştır.

25. DÖNEM İKİNCİ DANIŞMA KURULU TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
25. Dönem 2. Danışma Kurulu Toplantısı 13 Haziran 2015 tarihinde Genel Merkez bina-
mızın konferans salonunda gerçekleştirildi. Genel Merkez Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, 
Denetleme Kurulu ile Şube Yönetim Kurulu Başkan, Yazman, Sayman Üyeleri ve İl Temsil-
cilerimizin katıldığı II. Danışma Kurulu toplantısı Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Alan’ın açılış konuşması ile başlayan toplantıda;   Genel Merkez, şubelerimiz ve 
temsilciliklerimiz tarafından 25. Dönem Çalışma Programı kapsamında geçen 1 yılı aşkın 
süre zarfında örgütsel, idari, mali işleyişe ilişkin yapılan çalışmalar ile önümüzdeki süreçte 
yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirme, değerlendirme ve önümüzdeki sü-
reçte  yaşanan sorunlara ilişkin kararlar alınmıştır.
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Buna göre;
1. 25. Dönem Çalışma Programımızda yer aldığı şekilde Şube Yönetim Kurullarının fa-

aliyet alanı içinde bulunduğu temsilcilikleri ziyaret etmeleri, ortak toplantılar yaparak 
yerellerde yaşanan sorunlara çözümler üretmeleri,

2. Şube ve temsilciliklerde yapılacak etkinlik bilgilerinin ilgili mevzuatımız ve Genel Ku-
rul Kararları çerçevesinde gelir gider dengesi gözetilecek şekilde planlanması, önceden 
tahmini bütçelerinin hazırlanarak Genel Merkeze bildirilmeleri, 

3. Odamız Ana yönetmeliği çerçevesinde yapılması zorunlu olan Şube Danışma Kurulları 
ile ilgili Şube Yönetim Kurulu kararı alınmasının hemen ardından, şubeye bağlı üyelere 
bilgi verilirken Genel Merkeze Yönetim Kuruluna da önceden bilgi verilmesi,

4. Mali işleyişte şube ve temsilcilikler tarafından hazırlanan mizanların zamanında gönde-
rilmemesinden kaynaklanan sıkıntıların aşılması için çalışanı bulunmayan temsilcilik-
lerimizin mizanlarının JMOBİS’e işlenmesi konusunda şube çalışanlarının destek ver-
mesi, temsilcilikler tarafından düzenlenen mizanların Şube Saymanı tarafından kontrol 
edilerek imzalanması ve genel merkeze zamanında gönderilmesinin sağlanması,

5. Denetleme Kurulu raporları kapsamında eksikliklerin en kısa sürede bitirilmesi, eksik-
likleri gidermeyen temsilciliklerin görevden alınması,

6. Şubelerde oluşturulan komisyonların Genel Merkezde yer alan komisyonlarla koordi-
neli olarak çalıştırılması için gerekli çabanın gösterilmesi,

7. Şube veya temsilcilikler tarafından yapılması planlanan tüm protokollerde odanın son-
raki süreçlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması ve idari veya mali yaptırım-
la karşılaşmaması için hazırlanan protokollerin önceden Genel Merkeze gönderilerek 
Hukuk Müşavirliğimizin görüşü alındıktan ve varsa gerekli revizyonlar yapıldıktan 
sonra protokollerin imzalanması, Şube ve temsilciliklerin bugüne kadar yapmış olduk-
ları protokollerin bir örneğinin Genel Merkeze göndermeleri,

8. Çalışma programı çerçevesinde Şubeler tarafından hazırlanması zorunlu olan faaliyet 
raporlarının zamanında Genel Merkeze gönderilmesi,

9. Odamıza gönderilmesi gereken demirbaş sayımlarının 30 Temmuz 2015 tarihine kadar 
Genel Merkeze gönderilmesi

10. 10- Personel izin dosyalarının Genel Merkeze iletilmesi ve personel izinlerinin son iki 
yıldan fazla izin kalmayacak şekilde TİS kapsamında kullandırılması,

11. Danıştay İdare Dava Daireleri Kurulu kararı kapsamında Odamız SMM yönetmeliği 
18/ç maddesinin uygulanması ile ilgili olarak 1 Temmuz 2015 tarihi itibariyle yapıla-
cak tüm hizmetlerin Odamız kayıtlarına on-line veya şube/temsilciliklere üyelerimizin 
başvurarak işlenmesi, üretilen hizmetlerin Odamız kayıtlarına işlenmemesi durumun-
da SMM yönetmeliği 18/ç kapsamında ilgili üye ve şirketle ilgili soruşturma sürecinin 
başlatılmasına, Şubeler tarafında 1 Haziran 2015 tarihine kadar TMMOB Disiplin Yö-
netmeliğinde tanımlanan niteliklere sahip soruşturmacı ismi bildirmeyen birimlerin en 
kısa süre içinde bu isimleri bildirmeleri gerektiği,
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12. Odamız tarafından 6306 sayılı kanunun  uygulama yönetmeliğine “Afet Riski Altındaki 
Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişik-
lik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” “karşı açılan dava sonucu alınan kararların tüm 
kurum ve kuruluşlara yazı yazılarak bildirilmesine,

13. 25. Dönem çalışmaları kapsamında odamız adına etkinlik düzenleme görevi verilen 
tüm şubelerin yaptıkları çalışmalar ile ilgili genel merkeze bilgi vermelerine, afiş basım 
işlemleri tamamlanan tüm etkinliklerin etkin bir şekilde duyurusunun yapılmasına,

14. Mesleki alanımız içinde yer alan ve toplumu etkileyen veya basın-yayın yolu ile gün-
deme gelen konularda tüm şube ve temsilciliklerin duyarlı olması, komisyonlar oluş-
turarak olayı incelemeleri, düzenlenecek raporlar veya basın açıklamaları ile konulara 
açıklık getirilmesi konusunda örgüt birimlerin daha çok çaba sarf etmesi gerektiği,

15. Merkezi ve yerel idarelerde mesleki alanın genişletilmesi, uygulamada birlikteliğin sağ-
lanması, meslektaşların meslek içi eğitim veya konferanslarla bilgilendirilmesi ile pay-
daş kurumlarla ilişkilerin geliştirilmesi için tüm örgüt birimlerinin daha çok çaba sarf 
etmesi, sektörel olarak üye toplantılarının yapılması, 

16. Şube ve temsilciliklerde yapılan meslek içi eğitimlerde etkinlik gelir-gider durumu da 
gözetilerek işsiz ve öğrenci üyelerimize kontenjan ayrılması,

kararları verilmiştir.

25. ÇALIŞMA DÖNEMİ KAPSAMINDA ODA MERKEZ YÖNETİM KURULU 
İLE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISININ I.’Sİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
Odamız 25. dönem çalışmaları kapsamın-
da ilk şube başkanları toplantısı 26.06.2014 
tarihinde gerçekleştirildi. 25. dönem çalış-
ma programı ile idari ve mali işleyişteki son 
durum ile yaşanan sorunların ele alındığı 
toplantıda. 25. dönem çalışma programının 
gelen öneriler çerçevesinde zenginleştirilerek 
yayınlanması kararlaştırılmıştır.

II. ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI ANKARA’DA YAPILDI 
25 Nisan 2015 tarihinde Oda Genel Merke-
zimizde 2. Şube Başkanları toplantısı yapıldı.  
Toplantı kapsamında Genel merkez ve şube 
başkanlıklarımız tek tek geçen bir yıllık sü-
reç içerisindeki faaliyetlerini takdim etmiş, 
yaşanan mesleki, idari, mali sorunlar ile çö-
zümlere ilişkin değerlendirilmelerde bulu-
nulmuştur.
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GENEL MERKEZE BAĞLI İL TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI YAPILDI
Genel Merkeze bağlı İl temsilcileri 7 Şubat 
2015  Cumartesi günü Genel Merkez Toplantı 
salonunda bir araya geldi. AKP’nin TMMOB 
Yasası’nda yapamaya hazırlandığı değişikliğe 
karşı TMMOB’nin ve Odamızın çalışmala-
rının ele alındığı toplantıda il temsilcileri-
miz illerinde yaşadıkları sorunları ve çözüm 
önerileri dile getirdi. Toplantının ardından il 
temsilcilerimize yönelik idari ve mali işleyiş 
ile ‘JMOBİS’ altyapısının kullanılması konu-
sunda eğitim verilmiştir.

GENEL MERKEZDE ANKARA ÜYE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Ankara’da bulunan üyelerimiz ile 08 Ocak 2015 Cuma günü Genel Merkez Konferans 
Salonu’nda genel üye toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Alan, Yönetim Kurulu II. Başkanı Faruk İlgün, Yönetim Kurulu yazman 
Üyesi Murat Ateşoğulları, Yönetim Kurulu sayman üye Halil İbrahim Yiğit ile Mesleki 
Uygulamalar üyesi Ümit Uzunhasanoğlu ile Üyelerimiz katıldı. Toplantı, Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Alan’ın açılış konuşması ile başladı. Konuşmasına ülkenin içinden 
geçtiği toplumsal süreçleri kısaca değerlendirerek başlayan Alan, hükümetin TMMOB’ye 
ve Odalara yönelik baskı, sindirme ve işlevsizleştirme politikalarının sürdüğünü, ülkenin 
bir bölümünde ‘sokağa çıkma yasakları’ ile ifadesini bulan savaş ve güvenlik politikalarına 
dikkat çekti. Tüm bu saldırılara karşı birlikte ve dayanışma ile karşı konulabileceğini 
kaydetti. Oda çalışmalarına da kısaca değinen Alan, yapılan çalışmaların başarıya ulaşması 
için Oda-üye ilişkilerini canlandırmak, güçlendirmek ve yeni üyeler kazanma çabalarının 
hızlandırılması gerekliliğine dikkat çekti. 

Alan’ın konuşmasının ardın-
dan Yönetim Kurulu Yazman 
Üyesi Murat Ateşoğulları Odanın 
25. Dönem çalışmaları hakkında 
hazırladığı sunumu gerçekleştir-
di. Sunumda Odanın üyelerine ve 
meslek alanımıza ilişkin yaptığı 
çalışmalar hakkında da ayrıntılı 
bilgiler verildi. Ateşoğulları’nın 
sunumunun ardından söz alan 
üyeler yaşanan sorunlara dikkat 
çekerek Oda çalışmalarının bu 
konulara yoğunlaştırılması tale-
binde bulundular.  
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4.1.2. ŞUBE DANIŞMA KURULLARI
Şubelerimizin yaptığı çalışmaların değerlendirilmesi, etkin şube-temsilcilik-üye ilişkisi-
nin oluşturulması kapsamında, olanakların elverdiği çerçevede katılım sağlanarak bölgesel 
bazda üyelerimizin yaşadıkları sorunlar yerinde irdelenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda; 
Diyarbakır, Adana, Antalya şubelerinin gerçekleştirdiği  danışma kurullarında katılım sağ-
lanmıştır.

4.2 ANKARA İŞYERİ TEMSİLCİLER TOPLANTILARI

ANKARA’DA İŞYERİ TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI YAPILDI 
Yönetim Kurulumuz 7 Şubat 2015 tarihinde 
Ankara’daki işyeri temsilcileri ile bir araya 
geldi. Toplantı Yönetim Kurulu başkanı Hü-
seyin Alan’ın açılış konuşmasında AKP’nin 
Torba Yasası ile TMMOB ve Odaları işlevsiz-
leştirmeye yönelik bir çaba içine girdiğinin 
hatırlatarak, Odaların buna karşı üyeleri ile 
bağlarını güçlendirmek için daha çok çalış-
ması gerektiğine dikkat çekti. Alan, bu an-
lamda işyeri temsilcilerine önemli görevler 
düştüğünü söyleyerek, işyeri temsilcileri ile 
toplantıların süreklileştirileceğini söyledi. 
Alan’ın konuşmasının ardından Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Faruk İlgün, Halil İbrahim 
Yiğit ve Ümit Uzunhasanoğlu da söz alarak görüşlerini dile getirdi. Daha sonra işyeri tem-
silcileri söz alarak işyerlerinde yaşadıkları sorunlar hakkında bilgileri paylaştıktan sonra, 
Oda başkanımız Alan iş yeri temsilcilerinden kurumlarda üyelerimiz yaşadıkları sorunlar 
hakkında raporlar düzenlemelerini, daha etkili iletişimin sağlanması için gurup e-mail ad-
resi oluşturulması ve bir sonraki toplantının 14 mart 2015 tarihinde hazırlanan raporların 
değerlendirilmesi kararlaştırıldı. 

ANKARA İŞYERİ TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI YAPILDI 
Yönetim Kurulumuz 16 Mayıs 2015 tarihin-
de Ankara’daki işyeri temsilcileri ile bir araya 
geldi. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Hü-
seyin Alan konuşmasında Maden Kanunu 
Uygulama Yönetmeliği, Su Yapıları Denetim 
Yönetimi Yönetmeliği ve Tip İmar Yönetme-
liği ve MTA Kanun Tasarısı hazırlık çalışma-
ları hakkında iş yeri temsilcilerimize bilgiler 
vererek Oda görüşlerinin oluşturulması, gö-
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rüşlerin ilgili kuruluşlara ve kamuoyuna açıklanmasının önemine değindi. İşyeri temsilci-
leri ile kurumlarda meslektaşlarımızın yaşadığı sıkıntılar ve çözüm önerilerinin tartışıldı-
ğı toplantıda işyerlerinde üye profili değerlendirilerek, yapılacak etkinliklere ilişkin görüş 
alışverişinde bulunuldu. Toplantıda ayrıca 68. TJK değerlendirilerek bir sonraki kurultaya 
yönelik öneriler ele alındı. 

Toplantı, bir sonraki İşyeri Temsilciler toplantısının 27 Haziran 2015 tarihinde yapılma-
sı kararı alınarak sona erdi. 

ANKARA’DA İŞYERİ TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI YAPILDI 
Yönetim Kurulumuz 7 Şubat 2015 tarihinde 
Ankara’daki işyeri temsilcileri ile bir araya 
geldi. Çalışma Programı kapsamında yapılan 
Oda çalışmaları hakkında bilgilerin verildiği 
toplantıda kamuda çalışan jeoloji mühendis-
lerinin oda ile ilişkileri, kamu kurumlarında 
jeoloji mühendisliğinin durumu konusunda 
bir sunum gerçekleştirdi. işyeri temsilcileri-
nin kurumları ile ilgili gelişmeleri paylaşma-
sından sonra Toplantı işyeri temsilcilerinin 
kurumlarında üyelerimizin durumuna ilişkin 
raporlar düzenlemeleri, daha etkili iletişimin 
sağlanması için gurup e-mail adresi oluşturulması kararının alınması ile sona erdi.

4.3 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK ZİYARETLERİ

ORDU İL TEMSİLCİLİĞİ`NDE TOPLANTI YAPILDI
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Alan, 
20 Mayıs 2014’te Ordu İl Temsilciliğini ziyaret 
ederek temsilci ve üyelerimizle toplantı yaptı. 
Alan toplantıda hükümetin meslek odaları 
üzerinde kurmak istediği idari ve mali vesayet 
sisteminin etkileri, 25. Genel Kurul süreçleri 
ile önümüzdeki dönem yapılması planlanan 
çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ayrıca Ordu ilinin “ bütün şehir” olma-
sından kaynaklı olarak mesleğimizin yerel 
idarelerde daha iyi temsil edilebilmesi için 
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde “Jeoloji-jeoteknik ve Yeraltısuları Daire Başkanlığının” 
kurulmasının önemine vurgu yapan Alan, bu kapsamda tüm üyelerimizin dayanışma bir-
likteliği çerçevesinde temsilciliğe destek vermesi gerektiğini söyledi. Toplantıda Ordu İl 
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Temsilciliği’nin bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ile görüşmeler yapması kararlaştırıldı.
Toplantıya katılan yaklaşık 15 üyemiz ise Ordu`da meslektaşlarımızın “mesleki hizmet-

lerde yaşanan aşınma, mesleki denetimin önemi ile aşırı fiyat kırımlarının mesleğe olumsuz 
etkileri” konusunda yaşadıkları sorunları paylaştı. 

KIRIKKALE VE KIRŞEHİR İL TEMSİLCİLİKLERİNDE TOPLANTI YAPILDI 
Yönetim Kurulu üyelerimiz Faruk İlgün ve 
Ümit Uzunhasanoğlu 2 Haziran Pazartesi 
günü Kırıkkale ve Kırşehir il temsilciliklerini 
ziyaret ederek üye toplantıları yaptı. 

Kırıkkale’deki üye toplantısına 12 üye ka-
tıldı. Oda-Temsilcilik, Oda-Üye ilişkilerinin 
tartışıldığı toplantıda önümüzdeki döneme 
ilişkin yapılması planlar çalışmalar aktarıldı. 
Ayrıca temsilcilik için eğilim yoklaması ya-
pıldı.  

Kırşehir’de ise İl Temsilcisi ve yardımcıla-
rının katılımı ile toplantı yapıldı,  toplantıda 
temsilci belirlenmesi içinde eğilim yoklaması yapıldı. 

KOCAELİ İL TEMSİLCİLİĞİ ZİYARET EDİLDİ 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan ile II. 
Başkanı Faruk İlgün Kocaeli İl Temsilciliği’ni 
ziyaret etti.

25. Dönem Oda çalışmaları kapsamında, 
Kocaeli İl Temsilciliği’nin oluşturulması ama-
cıyla üyelerle toplantı gerçekleştirildi. Yapılan 
toplantıda; Genel Kurulumuzun gerçekleş-
tirilmesinden günümüze kadar geçen süre 
içinde yapılan çalışmalar ele alındı. Önümüz-
deki dönem hedefleri ile oda-üye dayanışma-
sının önemine vurgu yapılan konuşmaların 
ardından, üyelerimizin yaşadıkları sorunlara 
ilişkin görüş alışveşinde bulunuldu. 

Üye toplantısından önce; Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendis-
liği Bölüm Başkanı ve öğretim üyeleri de görüşen yönetim kurulumuz, oda-üniversite daya-
nışmasının önemi, özellikle son dönem içerisinde temsilcilik ile bölümün gerçekleştirdikle-
ri, ortak “Jeoloji Haftası” etkinliklerinin üyeler  ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğrencileri 
arasında yarattığı  dayanışmanın önemine vurgu yapılarak, bu olumlu gelişmelerin devam 
ettirilmesine ilişkin düşünceler paylaşıldı. 
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ZONGULDAK İL TEMSİLCİLİĞİ ZİYARET EDİLDİ 
Yönetim Kurulu II. Başkanı Faruk İlgün, Yö-
netim Kurulu Mesleki Uygulamalar Üyesi 
Ümit Uzunhasanoğlu ve Onur Kurulu Baş-
kanı Dündar Çağlan 11 Haziran 2014’te Zon-
guldak İl Temsilciliği’ni ziyaret etti.

25. Dönem Oda çalışmaları kapsamında, 
Zonguldak İl Temsilciliği’nin yenilenmesi 
amacıyla  gerçekleştirilen toplantıya yaklaşık 
26 üyemiz katıldı. Önümüzdeki dönem he-
defleri ile Genel Kurulumuzun ardından ya-
pılan çalışmaları anlatıldığı toplantıda tem-
silci seçimi için eğilim yoklaması da yapıldı. 
Toplantıda ayrıca üyelerimizin yaşadıkları sorunlara ilişkin görüş alışveşinde de bulunuldu. 

BOLU VE DÜZCE TEMSİLCİLİKLERİ ZİYARET EDİLDİ
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Halil İbrahim Yiğit ve Sosyal İlişkiler Üyesi Rengin Konuk 
14 Haziran 2014’te Bolu ve Düzce İl Temsilciliklerini ziyaret etti.

25. Dönem Oda çalışmaları kapsamında, Bolu ve Düzce İl Temsilciliklerinin yenilenme-
si amacıyla gerçekleştirilen toplantılarda önümüzdeki dönem hedefleri, yapılan çalışmalar 
ve üyelerin yaşadıkları sorunlara ilişkin görüşmeler yapıldı.

HATAY İL TEMSİLCİLİĞİ`NDE GENİŞ KATILIMLI TOPLANTI YAPILDI
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 
Alan ile II. Başkan Faruk İlgün 07 
Haziran 2014`te Hatay İl Temsilci-
liği`ni ziyaret etti. 25. Dönem Oda 
çalışmaları kapsamında, Hatay İl 
Temsilciliği’nin yenilenmesi amacıyla 
gerçekleştirilen toplantıya yaklaşık 60 
üyemiz katıldı. 

Önümüzdeki dönem hedefleri ile 
oda-üye dayanışmasının önemine 
vurgu yapılan toplantıda; Genel Ku-
rulumuzun gerçekleştirilmesinden 
günümüze kadar geçen süre içinde 
yapılan çalışmalar ele alındı. Önü-
müzdeki dönem hedefleri, birlik ve dayanışmanın önemi, tüm üyeleri kapsayan  temsilcilik 
yönetiminin  oluşturulmasının önemi ile üyelerimizin yaşadıkları sorunlara ilişkin görüş 
alışveşinde de bulunuldu. 
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 MERSİN İL TEMSİLCİLİĞİ`NDE TOPLANTI YAPILDI 
Yönetim Kurulu II. Başkanı Faruk İlgün 14 
Haziran 2014’te Mersin İl Temsilciliği’ni zi-
yaret etti.

25. Dönem Oda çalışmaları kapsamın-
da, Mersin İl Temsilciliği’nin yenilenmesi 
amacıyla gerçekleştirilen toplantıya yakla-
şık 28 üyemiz katıldı. Önümüzdeki dönem 
hedefleri ile Genel Kurulumuzun ardından 
yapılan çalışmaları anlatıldığı toplantıda 
temsilci seçimi için eğilim yoklaması da ya-
pıldı. Toplantıda ayrıca üyelerimizin yaşa-
dıkları sorunlara ilişkin görüş alışverişinde 
de bulunuldu. 

KAYSERİ İL TEMSİLCİLİĞİ ZİYARET EDİLDİ 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan 12 
Haziran 2014’te Kayseri İl Temsilciliği’ni 
ziyaret etti.

25. Dönem Oda çalışmaları kapsamın-
da, Kayseri İl Temsilciliği’nin yenilenmesi 
amacıyla gerçekleştirilen toplantıya yakla-
şık 40 üyemiz katıldı. 

Önümüzdeki dönem hedefleri ile 
oda-üye dayanışmasına vurgu yapılan top-
lantıda; Genel Kurulumuzun gerçekleşti-
rilmesinden günümüze kadar geçen süre 
içinde yapılan çalışmalar ele alındı. 

Önümüzdeki dönem hedefleri ile temsilci seçimi için eğilim yoklamasının yapıldığı top-
lantıda üyelerimizin yaşadıkları sorunlara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

ÇORUM İL TEMSİLCİLİĞİ ZİYARET EDİLDİ
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Halil İbrahim Yiğit 16 Haziran 2014’te Çorum İl Temsilci-
liğini ziyaret etti.

25. Dönem Oda çalışmaları kapsamında, Çorum İl Temsilci seçimlerinin de gerçekleşti-
rildiği toplantıda, önümüzdeki dönem hedefleri, yapılan çalışmalar ve üyelerin yaşadıkları 
sorunlara ilişkin görüşmeler yapıldı.
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İSTANBUL ŞUBE YÖNETİM KURULU İLE ORTAK TOPLANTI YAPILDI
Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan, 
16 Haziran 2014 tarihinde İstanbul Şube Yö-
netim Kurulu toplantısına katıldı.

Toplantıda;
•	 İstanbul Şube Genel Kurulu’ndan 

günümüze kadar yapılan çalışmalar, 
şube mekânlarının taşınması ve mev-
cut mekansal durumda gelinen aşa-
malar,

•	 Temsilcilik ziyaretleri, eğilim yok-
lamaları ve sonuçları, toplantılarda 
meslektaşlarımızın aktardıkları so-
runlar,

•	 4. İstanbul Jeoloji Sempozyumu kapsamında yapılan çalışmalar,
•	 Şube olarak toplumsal, sosyal ve mesleki alanlarda yaşanan sorunlara ilişkin yaptık-

ları çalışmalar aktarıldı.
Oda Başkanı Hüseyin Alan ise; Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun İstanbul Şube’den 

beklentileri ile önümüzdeki dönem yapılması gereken çalışmalar hakkındaki görüş ve dü-
şüncelerini paylaştı. 

ALANYA’DA ÜYE TOPLANTISI YAPILDI
22.08.2014 tarihinde Oda Başkanımız Hüseyin Alan, Antalya Şube Yönetim Kurulu II. Baş-
kanı Hüseyin Akkaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Tahir Avcı, Bayram Ali Çeltik ile Mustafa 
Kanık ve Alanyada’da çalışan meslektaşlarımızla toplantı yaptıktan sonra, meslektaşlarımı-
zın yaşadığı sorunların çözümü konusunda  Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yüce ve 
İmar Müdürü’nü ziyaret ettiler, yapılan ziyarette zemin etütleri konusunda meslektaşlarımız 
yaşadığı sıkıntılar aktarılarak, bunların çözümü konusunda belediyeden destek istenildi.

Toplantı sonrasında; Alanya`da yer alan ve ülkemizin önemli jeolojik sitlerinden biri 
olan DİM Mağarası ile jeoturizm amaçlı kullanılan bu mağarada çalışan dört meslektaşımız 
22.08.2014 tarihinde ziyaret edilerek bu alanda yaşanan sorunlar değerlendirildi. 

Yapılan değerlendirmede, 644 sayılı KKK ile getirilen düzenlemeler sonucunda kurum-
lar arasında yaşanan yetki tartışması sorunun  jeoturizm işletmeleri üzerinde olumsuzluk-
lara sebebiyet verdiği, bu konuda oda olarak çalışmalar yapılması gerektiği belirtildi.

MANAVGAT`TA ÜYE TOPLANTISI YAPILDI
Manavgat`ta çalışan üyelerimiz ile 22.08.2014 tarihinde toplantı yapılarak Manavgat öze-
linde meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlar irdelendi. Yapılan değerlendirmelerde özellikle 
mesleğimizin yapı denetim süreci içinde açık bir biçimde tanımlanmaması, Manavgat`a 
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bağlı belde belediyelerinin 30 Mart yerel seçimlerinden sonra ilçe merkez belediyesine 
bağlanmasının yarattığı sıkıntılar, belediye bünyesinde jeoloji mühendisi bulunmaması ne-
deniyle yaşanan denetimsizlik konusunda düşünceler paylaşıldı. Toplantıda Şube Yönetim 
Kurulu’nun en kısa sürede belediye başkanlığını ziyaret etmesi ve yaşanan sorunlara müda-
hil olması kararlaştırıldı. 

ANTALYA ŞUBE`DE TOPLANTI YAPILDI
Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan 
ile Odamız Onur Kurulu üyesi Kutlu Taner  
21 Ağustos 2014 tarihinde  Antalya Şube Yö-
netim Kurulu toplantısına katıldı.

Toplantıda Şube  Başkanı Ömer Pınar 
Avşar; Antalya Şube Genel Kurulu’ndan gü-
nümüze kadar yapılan çalışmalar, hakkında 
bilgi vererek önümüzdeki süreçte yapacakla-
rı çalışmalara değindi Avşar çalışmalardaki 
eksiklikleri değerlendirdiği konuşmasında 
üye –oda ilişkisinin geliştirilmesin önemine 
vurgu yaptı.

Toplantıda yapılan görüşme ve değerlendirmelerden sonra;
•	 30 Mart yerel seçimlerinden sonra tam şehir yasası ile etki alanı genişleyen büyük-

şehir belediyesi başta olmak üzere, diğer ilçe belediyeler ile ilişkilerin geliştirilmesi 
ve ziyaret edilmesi,

•	 Şube etki alanı içerisinde yer alan Akdeniz Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üni-
versitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümleri ile ilişkilerin daha da derinleştirilerek, ortak 
etkinlikler yapılması ve üniversitenin şube yönetim kuruluna daha fazla destek ver-
mesi için görüşmelerin gerçekleştirilmesi,

•	 Odamız 25. Çalışma dönemi içerisinde Antalya Şube tarafından gerçekleştirilecek 
etkinliklerde şube etki alanındaki üniversite ve il temsilcilerinin de düzenleme ku-
rullarında yer alacak şekilde planlamalarının yapılması ve düzenlenecek etkinlikle-
rin düzenleme kurullarının hızlı bir şekilde oluşturularak çalışmalara başlanılması,

•	 Üye ile etkileşimin geliştirilmesi için eğitim seminerleri, üye toplantıları ile üyelerin 
yerinde ziyaret edilmesi uygulamalarının geçekleştirilmesi, jeogenç üye örgütlülü-
ğünün geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması,

•	 Şube olarak toplumsal, sosyal ve mesleki alanlarda yaşanan sorunlara ilişkin çalış-
malar yaparak bunun kamuoyu ile paylaşılması

kararlaştırıldı.
Oda Başkanı Hüseyin Alan ise yaptığı konuşmada Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun 

Antalya Şube’den beklentileri ile genel Merkez Yönetim kurulunun bu güne kadar yaptığı 
çalışmalar hakkında bilgi verdi. Toplantı sonucu alınan karar çerçevesinde; 21.08.2014 tari-
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hinde Oda Başkanımız Hüseyin Alan İle Şube yönetim kurulu üyeleri Akdeniz Üniversitesi 
Jeoloji Bölüm Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaret toplantı şeklinde gerçekleştirilmiş olup, bu 
toplantıda, jeoloji mühendisliği eğitiminde yaşanan sorunlar, Şube –Üniversite arasındaki 
diyaloğ ve bu diyaloğun geliştirilmesi için yapılması gerekenler ve üyelerimizin yaşadıkları 
sorunlar ile odamızdan beklentileri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

 
NEVŞEHİR İL TEMSİLCİLİĞİ ZİYARET EDİLDİ 
Nevşehir İl Temsilciliğimiz Yönetim Ku-
rulu II. Başkanı Faruk İlgün, Yönetim Ku-
rulu Sayman Üyesi Halil İbrahim Yiğit ve 
Mali Müşavir Suzan Angı tarafından ziya-
ret edildi. 

25. Dönem Oda çalışmaları kapsa-
mında, Nevşahir İl Temsilciliği’nin yeni-
lenmesi amacıyla  üyelerle toplantı ger-
çekleştirildi. Yapılan toplantıda; Genel 
Kurulumuzun gerçekleştirilmesinden gü-
nümüze kadar geçen süre içinde yapılan 
çalışmalar ele alındı. Önümüzdeki dönem 
hedefleri ile oda-üye dayanışmasının öne-
mine vurgu yapılan konuşmaların ardından, üyelerimizin yaşadıkları sorunlara ilişkin gö-
rüş alışveşinde bulunuldu. Üyelerimiz, DSİ ile YAS konusunda sorun yaşandığını belirterek 
bazı ilçelerde de zemin etüt raporu istenmediğini dile getirdi. Üyelerimiz yeni atanacak 
temsilcinin öncelikle il ve ilçelerde kamu kurumlarını ziyaret etmesi gerektiğine dikkat çek-
tiler.   

Toplantının son bölümünde yapılan eğilim yoklaması sonucu İl Temsilcisi ve yardımcı-
ları belirlenmiştir. 

SİVAS ŞUBE İLE CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ JEOLOLOJİ 
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ZİYARET EDİLDİ 
Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan, 10 Arlık 2014 tarihinde Sivas Şube Yönetim 
Kurulu Başkan ve üyeleri ile bir araya geldi. Sivas ve çevresinde mesleğimizin yaşadığı so-
runların değerlendirildiği toplantıdan sonra, Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Bölüm Baş-
kanlığı ziyaret edildi. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yalçın, Teknoloji Fakültesi Dekanı 
ve Odamız TJK Bülteni Editörü Prof. Dr. Orhan Tatar ile Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz`ın da 
hazır bulunduğu toplantıda, son yıllarda jeoloji mühendisliği eğitimi ve bölümlerinin ya-
şadığı sorunlar, oda tarafından düzenlenen etkinlikler ile oda ve bölümlerimiz arasındaki 
ilişkilerin geliştirilmesi konuları üzerinde görüş alış-verişinde bulunuldu. Yapılan değerlen-
dirmeler sonucunda ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiği temenni ile  son buldu.
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EDİRNE’DE ÜYE TOPLANTISI YAPILDI 
Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin 
Alan`ın katılımı ile 10 Şubat saat 16:00’da 
Edirne İl temsilciliğinde üye toplantısı 
gerçekleştirildi. 20’ye yakın üyemizin katı-
lı ile gerçekleşen toplantıda Oda Başkanı-
mız Alan, Odamız 24. Dönem çalışmaları 
kapsamında bugüne kadar yapılan çalış-
malar hakkında bilgi aktardıktan sonra, 
TMMOB Ankara Yürüyüşü ve AKP’nin 
TMMOB ve Odaları işlevsizleştirmeye yö-
nelik ‘Torba Yasası’nın ele alındığı toplan-
tıda üyelerimiz de yaşadıkları sorunları ve 
çözüm önerilerini dile getirdi. 

DİYARBAKIR ŞUBE’DE TOPLANTI YAPILDI 
Yönetim Kurulumuz Diyarbakır Şube ve 
bağlı temsilciliklerle toplantı yaptı. Genel 
Merkez Yönetim Kurulumuzdan  II. Baş-
kan Faruk İlgün, Sayman H. İbrahim Yi-
ğit, Yazman Murat Ateşoğulları ve Mesleki 
İlişkiler Üyesi Ümit Uzunhasanoğlu’nun 
katıldığı toplantıya Diyarbakır Şube Baş-
kanı Harun Yalçınkaya ile Yönetim Kuru-
lu Üyesi Barış Bilmez’in yanısıra Batman 
Temsilciliğinden Abdulkadir Yılmaz, 
Van Temsilciliğinden Murat Yaşar, Urfa 
Temsilciliğinden Ali Doğanoğlu ve Ru-
ken Sarıtenür katıldı. Diyarbakır Şubemizin çalışma ve örgütlenmelerinin değerlendirildi-
ği toplantıda güncel, bölgesel sorunlar da ele alındı.  TMMOB ve Odalar üzerindeki idari 
baskının bu dönem çok yoğunlaştığı değerlendirmesini yapıldığı toplantıda bölgede hiçbir 
odanın üye işlemleri ve danışma dışında, mesleki-sosyal etkinlik yapamadıkları kaydedildi. 

Diyarbakır Şubesi çalışmalarını değerlendiren Harun Yalçınkaya, belediyelerin zemin 
etütleri ve Diyarbakır DSİ’nin arama kullanma belgesinde Oda onayını istemesi sonucu oda-
ya gelir sağlayabildiklerini ve mali açıdan kendilerine yeterli olduklarını kaydetti. Yalçınkaya 
Genel Merkez’den; Jeoteknik, Madencilik ve Bilgisayar programları eğitimleri talep ettikleri-
ni dile getirdi. Yalçınkaya ayrıca Diyarbakır şube olarak ‘jeolojik miras’ ile ilgili bir sempoz-
yum yapmak istediklerini kaydetti.

Batman, Urfa ve Van temsilciliklerinin sorunların dile getirdiği toplantıda Genel Merkez 
Yönetim Kurulu üyeleri tarafından sorunlara çözüm önerileri ele alındı. 
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ANTAKYA’DA ÜYE TOPLANTISI YAPILDI 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, 
Yönetim Kurulu II. Başkanı Faruk İlgün, 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat 
Ateşoğulları, Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi Halil İbrahim Yiğit, Yönetim Kuru-
lu Mesleki Uygulamalar Ümit Uzunhasa-
noğlu’nun katılımıyla Antakya İl temsilci-
liğinde üye toplantısı gerçekleştirildi. 

DENİZLİ, İZMİR, GÜNEY MARMARA ŞUBE ZİYARETLERİ
Oda Yönetim Kurulumuz, 16-20 Kasım 
2015 tarihleri arasında 5 gün süren şube 
toplantılar dizisini gerçekleştirdi. 16 Ka-
sım 2015 tarihinde Antalya Şube ile başla-
yan  toplantılar dizisi, 17 Kasım 2015 tari-
hinde Denizli Şube ve bağlı temsilcilikleri, 
18 Kasım 2015  tarihinde İzmir Şube ve 
bağlı temsilcilikleri, 19 Kasım 2015 tari-
hinde ise Balıkesir İl Temsilciliği ve Güney 
Marmara Şube toplantıları ile son buldu. 
Bu süre içinde Akdeniz Üniversitesi  ile 
Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Mühendis-
liği Bölümleri de ziyaret kapsamına alına-
rak üniversite bölüm akademik persone-
liyle de toplantılar gerçekleştirildi.

Genel Merkez Yönetim Kurulumuzdan 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, 
II. Başkan Faruk İlgün, Sayman H.İbra-
him Yiğit, Yazman Murat Ateşoğulları ve 
Mesleki İlişkiler Üyesi Ümit Uzunhasa-
noğlu’nun katıldığı toplantılarda, Şube ve 
bağlı temsilciliklerinde yönetim kurulları 
ile İl temsilcilerimiz de hazır bulundu.

25. Dönem çalışma programı kapsa-
mında Şubelerimiz tarafından  gerçekleş-
tirilen çalışmalar, idari ve mali işleyiş ve 
yaşanan sorunlar ile gelecek döneme iliş-
kin değerlendirmelerin ele alındığı toplan-
tılarda bütünlüklü ve dinamik bir örgütün 
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yaratılması içine neler yapılabileceği 
değerlendirildi.

Akdeniz  ve Pamukkale Üni-
versiteleri Jeoloji Mühendisliği bö-
lümleri ile yapılan toplantılarda ise, 
Odamızın 25. dönem çalışmaları 
kapsamındaki faaliyetleri anlatıla-
rak özellikle bölümlerimizin bulun-
dukları ildeki şube veya temsilci-
liklere daha fazla destek vermeleri, 
ayrıca jeogenç öğrenci örgütlülüğü-
nün önemi anlatılarak, örgütlü bir 
yapılanmanın  gerekliliği vurgula-
narak öğretim üyelerinden destek 
istendi. Üniversite öğretim üyeleri 
de ziyaretten duyulan memnuniye-
ti dile getirerek, özellikle Oda ça-
lışmalarında veya etkinliklerinde 
düzenleme kurularında Ankara dı-
şındaki üniversitelerden daha fazla 
katılımın sağlanmasının önemi, oda 
yayınlarının ulaştırılması konusun-
da  yaşanan sorunlar ve bu konuda daha titiz davranılması ile oda yayın kurullarının daha 
geniş kesimlere açılması yönündeki düşüncelerini ifade ettiler. 

NİĞDE İL TEMSİLCİLİĞİ ZİYARET EDİLDİ
Nevşehir İl Temsilciliğimiz Yönetim Kurulu II. Başkanı Faruk İlgün, Denetleme Kurulu 
Başkanı Kazım Altaylı, Onur Kurulu Başkanı Dündar Çağlan ve Genel Merkez çalışanı İl-
han Esim tarafından ziyaret edildi. Ziyarettte temsilcilik idari ve mali konular ele alındı. 

YÖNETİM KURULUMUZ SAMSUN ŞUBEMİZ İLE TOPLANTI YAPTI
Yönetim Kurulumuz Samsun Şubemizi ziyaret ederek toplantı gerçekleştirdi. 19 Aralık 2015 
tarihinde gerçekleştirilen toplantıya Genel Merkez Yönetim Kurulu II. Başkanı Faruk İlgün, 
Yönetim Kurulu yazman Üyesi Ateşoğulları, Yönetim Kurulu Mesleki Uygulamalar Üyesi 
Ümit Uzunhasanoğlu ile  Samsun Şube Başkanımız Gül Yüzüncü Yılmaz’ın yanı sıra Şube 
Yönetim Kurulu ve üyelerimiz katıldı. 2014-2015 arasını kapsayan 6. Dönem Şube faaliyet-
lerinin ele alındığı toplantı gündeme ilişkin Şube sunumu ile başladı. 25. Dönem Çalışma 
Raporu ve mali işleyişin değerlendirildiği toplantının son gündemi ise gelecek döneme iliş-
kin planlamalar oldu. Toplantının son bölümünde ise üyelerimizin yaşadığı sorunlar ve 
çözüm önerileri ele alındı. 
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YÖNETİM KURULUMUZ ADANA ŞUBE İLE TOPLANTI YAPTI
25. Çalışma Programı kapsamında 
26.12.2015 tarihinde Adana Şubemizde 
Genel Merkez Yönetim Kurulu Başka-
nı Hüseyin Alan ve  Yazman Üye Murat 
Ateşoğulları’nın katıldığı bir toplantı ya-
pıldı. 

Toplantıda Adana Şubemizin çalışma 
programı kapsamındaki faaliyetleri değer-
lendirilmiş, idari ve mali işleyişte yaşanan 
sorunlar tartışılmış ve gelecek döneme 
ilişkin düşünceler, beklentiler ve genel ku-
rul hazırlıkları kapsamında görüş alışveri-
şi yapılmıştır. 

4.4 ANKARA İŞYERİ ÜYE TOPLANTILARI
Oda üye ilişkisinin geliştirilmesi, üyelerimizin işyerinde yaşadıkları sorunların tespiti ve 
odaya olan ilgilerinin artırılması ve oluşturulan komisyonlarda aktif görevler almalarının 
sağlanması amacıyla Ankara’da meslektaşlarımızın yoğun olarak çalıştıkları kurumlar ziya-
ret edilerek hem iş yeri temsilci atamamaları gerçekleştirilmiş, hemde üyelerimizin işyele-
rinde yaşadıkları sorunlar yerinde dinlenmiştir. 

Bu kapsamda çoğunluğu yılda en az bir kez olmak üzere; MTA, DSİ, TPAO, İLBANK, 
AFAD, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Bağlı Genel Müdürlükler, MİGEM, TKİ, ETİBANK, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, DLH, Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara Ünv., Hacetepe 
Ünv. İle ODTÜ ziyaret edilmiştir. 

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ`NDE ÜYE TOPLANTISI YAPILDI
Oda Yönetim Kurulu üyelerimiz  8 Mayıs Perşembe günü MTA Genel Müdürlüğü’nde işyeri 
toplantısı düzenledi.  Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, Yönetim Kurulu II. Başkanı 
Faruk İlgün, Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Murat Ateşoğulları, Yönetim Kurulu Mesleki 
Uygulamalar Üyesi Ümit Uzunhasanoğlu ve Yönetim Kurulu Sosyal İlişkiler Üyesi Rengin 
Konuk ile MTA’da çalışan üyelerimizin katıldığı toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Hüse-
yin Alan’ın açılış konuşması ile başladı. Konuşmasına, hükümetin TMMOB’ye ve Odalara 
yönelik baskı, sindirme ve işlevsizleştirme politikalarına dikkat çekerek başlayan Alan, bu 
saldırılara karşı birlikte ve dayanışma ile karşı konulabileceğini söyledi. Bu nedenle Yöne-
tim Kurulu olarak üye-Oda ilişkilerini canlandırmak, güçlendirmek ve yeni üyeler kazanma 
çabalarını çalışmalarının önemli bir yönü olarak belirlediklerini kaydeden Alan, “Yönetim 
Kurulu olarak bütün işyerlerinde Oda-üye ilişkilerini, örgütlenmemizi  güçlendirmek için 
işyeri temsilcilikleri oluşturulması için özel bir çaba harcanacağını, kurduğumuz çalışma 
komisyonları ile mesleğimize ve meslek alanımıza ilişkin çalışmaların üyelerimizle birlikte 
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yürütüleceği, toplumsal sorunlara ilişkin sorumluluklarımızın, TMMOB ve diğer demokra-
tik kuruluşlarla dayanışma içinde yerine getirileceğini vurgulamıştır. 

MTA’da 600’ün üzerinde jeoloji mühendisi çalıştığını hatırlatan Alan,  “Ülkemiz açısın-
dan maden ve enerji kaynaklarını arama, veri altyapısı oluşturma konusunda önemli bir 
kurum olan MTA’da çalışan meslektaşlarımızla meslekiçi eğitimden, çalışma sorunlarına, 
arazide çalışma ve kamp koşullarının düzeltilmesine kadar pek çok konuda birlikte çalışma-
lar yürüteceğiz” vurgusunu yaptı.

Toplantının bir amacının da  25. Dönem Çalışma Programı için üyelerin eleştiri ve öne-
rileri almak olduğunun belirtildiği toplantıda söz alan üyeler, ana başlık olarak şu konular-
da önerilerde bulundular.

    Öğrencilere staj imkanı yaratılarak Oda-Üye ilişkisi öğrencilik sırasında başlatılmalı
•	 Odaya üyelik için özendirici tedbirler düşünülmeli,
•	 Jeoloji mühendisliği eğitiminin niteliğin geliştirilmesi için çalışma yürütülmeli,
•	 Jeoloji mühendisliğinin istihdam alanının genişletilmesi için çalışmalar yürütülmeli,
•	 Kamuda çalışan jeoloji mühendislerine yönelik çalışmalar artırılmalı,
•	 Bilimsel etkinlikler kamu kuruluşları ile ortak yapılmalı
•	 Yeni üye kaydına dönük çalışmalara öncelik verilmeli,

Toplantı Altın Çekiç Jeoloji Bilim Ödülü ve Jeoloji Araştırma/Makale Ödülleri Maden 
Yatakları-Jeokimya Anabilim Dalı`nda ödül Alan Selami Toprak’a plaket verilmesinin ar-
dından sona erdi. 

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE ÜYE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
25. Dönem çalışmaları kapsamında 17.10.2014 tarihinde Yönetim Kurulumuz Or-
man ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü’nde çalışan meslektaşlarımızla tanış-
ma ve işyeri toplantısı gerçekleştirdi. 
DSİ Genel Müdürlüğü’nde çalışan üyeleri-
mizle yapılan toplantıda,   Nisan 2014 tari-
hinde oluşan 25. Yönetim Kurulunun yaptığı 
çalışmalar, planlanan etkinlikler ile önümüz-
deki dönem hedefleri ile oda-üye ilişkisinin 
geliştirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar 
hakkında bilgiler verildi. Toplantıda; 

AB ile uyum çerçevesinde önümüzdeki 
dönem  “Su Kanun” tasarısının ülke gün-
demine geleceği, çerçeve yasa niteliğinde-
ki bu yasanın çok önemli olduğu meslek 
örgütü olarak hazırlıksız yakalanmamak 
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için kurumda çalışan meslektaşlarımızın komisyon çalışmalarına daha fazla katkı koyması, 
•	 Küresel iklim değişiminin en çok su kaynakları üzerine etkilerinin olacağı düşüncesi ile 

68. TJK`nın ana temasının bu yıl “toplum ve doğa için su” olduğu, DSİ Genel Müdür-
lüğünün bu kurultaya katkı vermesi,

•	 Ülkemizde hey yıl ruhsatlı veya ruhsat almaksızın yeraltısuyu kuyularının açıldığı, ancak 
DSİ Genel Müdürlüğünün mevcut organizasyon yapısıyla bunu yönetmesinin mümkün 
olmadığı, DSİ Genel Müdürlüğü bünyesinde “Yeraltısuları Daire Başkanlığı” nın kurul-
ması Bölge teşkilatlarında ise şube müdürlüğü şeklinde yeniden yapılandırma yapması,

•	 Fenni mesuliyet üstlenen meslektaşlarımızın önemli sorunlarının bulunduğu, bir fenni 
mesulün çok sayıda kuyu ruhsatının fenni mesuliyetini üstlenebildiği, bununda mes-
leki deformasyona neden olduğu , bunun önlenmesi için DSİ Genel Müdürlüğün bir 
düzenleme yaparak, bir fenni mesulün aylık olarak üstlenebileceği kuyu sayısına sınır-
lama getirmesi,

•	 Urfa, Diyarbakır ve Antalya Bölge Müdürlüğünde YAS`tan sorumlu birimlerim Genel 
Müdürlük mevzuatına aykırı işlem tesis etikleri, bu birimlerin uyarılması,

•	 Aşırı yeraltısuyu çekiminden kaynaklı olarak bir çok yerde YAS seviyelerinde dramatik 
düşümlerin olduğu, bu düşümden kaynaklı olarak bazı yerleşim birimlerinde oturma-
dan kaynaklı hasar ve deformasyonların görülmeye başlandığı, bunun önlenmesi için 
DSİ Genel Müdürlüğünün  sorunlu havzalar başta olmak üzere gerçek zamanlı izleme 
ve kontrol mekanizması kurması,

•	 Küresel iklim değişimi nedeniyle her yıl ülkenin farklı bölgelerinde taşkınlardan dolayı 
çok sayıda vatandaşımızın yaşamını yitirdi, miyarlara varan maddi kayıpların oluştuğu, 
bunun önlenmesi için DSİ Genel Müdürlüğü tarafından ‘Taşkın Risk Haritalarının` 
hazırlanarak CBS üzerinden tüm kişi ve kurumların kullanımına sunması,

•	 Önümüzdeki dönemde kuraklık ve artan kentsel nüfusun etkisiyle bir çok  kentsel ve 
kırsal yerleşim biriminde su temini ve su yönetiminde  önemli sorunların meydana ge-
leceği, ülke insanı üzerinde bunun etkilerinin önlemesi için DSİ Genel Müdürlüğünün 
yerel idarelere rehberlik ederek kentsel su yönetimlerinin yeniden şekillendirilmesine 
katkı vermesi 

gerektiği ifade edilerek
•	 Ülkemizde özel sektör tarafından gerçekleştirilen su yapılarının denetiminde önemli 

sorunların bulunduğu, bu sorunların aşılmasında DSİ Genel Müdürlüğüne önemli so-
rumluluklar düştüğü vurgulandı. 

YAS kuyularında fenni mesuliyet üstlenen meslektaşlarımıza yönelik eğitim verilerek 
kapasitelerinin artırılması Oda ile kurum arasında var olan diyaloğun daha da geliştirilmesi 
gerektiğinin önemine değinildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda kurum ile oda arasın-
daki bağın sağlanması amacıyla iş yeri temsilci seçimlerine geçilmiş, Aytaç İşçi’nin İşyeri 
Temsilci olması kararlaştırıldıktan sonra toplantı ilişkilerin daha da geliştirilmesi dilekleri 
ile sona ermiştir.
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ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MESLEKİ HİZMETLER, MEKANSAL 
PLANLAMA, ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM, CBS GENEL 
MÜDÜRLÜKLERİNDE ÜYE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
25. Dönem çalışmaları kapsamında 
20.10.2014 tarihinde Odamız Yönetim 
Kurulu Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 
bağlı Mesleki Hizmetler, Mekansal Plan-
lama, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm, CBS 
Genel Müdürlüklerinde çalışan meslek-
taşlarımızla tanışma ve işyeri toplantısı 
gerçekleştirildi.

Yapılan toplantıda,  Nisan 2014 tari-
hinde oluşan 25. Yönetim Kurulunun bugüne kadar yaptığı çalışmalar, planlanan etkinlik-
ler ile önümüzdeki dönem hedefleri ile oda-üye ilişkisinin geliştirilmesi amacıyla yapılan 
çalışmalar hakkında bilgiler verilmiştir. Ayrıca toplantıda;
•	 644 sayılı KHK ile kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının serbest jeoloji mühendisliği 

kapsamında İmar, Planlama, Kentleşme, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Kentsel Dönüşüm, 
Doğal ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Tescili, Yapı üretim ve dentimi ile çevre 
mevzuatı kapsamında yapılan  hizmetlerinin düzenleyicisi ve dentleyici konumunda 
olduğu vurgulanarak, oda ile kurumda çalışan meslektaşlarımız daha güçlü bağlar oluş-
turulması konusunda çaba sarf etmemiz gerektiğine vurgu yapılmıştır.

•	 Kurumda çalışan meslektaşlarımız da, odanın eğitim ve kurs faaliyetlerine daha fazla 
yoğunlaşması,  özellikle serbest piyasada faaliyet gösteren meslektaşlarımızın hazırla-
dıkları raporların yetersiz olduğu ve bunun geliştirilmesi gerektiği yönündeki düşünce-
lerini paylaşmışlardır.

Yapılan değerlendirmelerden sonra kurumda yer alan meslektaşlarımızla gerekli bağla-
rının sağlanması için iş yeri temsilci seçimleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme 
sonucunda Havva Bellisiz, Fazlı Toprak, Mustafa Aktan işyeri temsilcisi seçilmişlerdir. 

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE ÜYE 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
25. Dönem çalışmaları kapsamında 
17.10.2014 tarihinde Yönetim Kurulumuz 
Çevre ve şehircilik Bakanlığı Tabiat Var-
lıkları Genel Müdürlüğü’nde çalışan mes-
lektaşlarımızla tanışma ve işyeri toplantısı 
gerçekleştirildi.

Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü’n-
de çalışan üyelerimizle yapılan toplantıda,  
Nisan 2014 tarihinde oluşan 25. Yönetim 
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Kurulu’nun yaptığı çalışmalar, planlanan etkinlikler ile önümüzdeki dönem hedefleri ile 
oda-üye ilişkisinin geliştirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verilmiştir. 
Toplantıda Oda Başkanı Hüseyin Alan;
•	 644 sayılı KHK ile kurulan Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğün görev yetki ve sorum-

luluklarına bakıldığında özellikle jeoloji mühendisliği çalışma konuları içinde yer alan 
milyonlarca yıllık süreçler içerisinde oluşmuş olan jeolojik miras niteliğindeki, jeosit-
ler, jeoparklar, obruklar, mağaralar, kıyı alanları, yüzey veya yeraltısuları gibi kamusal 
varlıklarımızın korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda kurumda çalışan 
meslektaşlarımıza önemli görev ve sorumluluklarının bulunduğu,

•	 Başta 2863 sayılı yasa ve bu yasaya dayanılarak çıkarılan yönetmelikler içinde  jeolojik 
miras öğelerine ait kavramların  tanımsız olması,  doğal varlık niteliğindeki  jeolojik mi-
ras öğelerinin korunması konusunda kurulan komisyonlarda “jeoloji mühendislerine” 
yer verilmesi,

•	 Jeolojik miras öğelerinin tescil edilmesi süreçlerinde hazırlanan teknik dokümantas-
yonların yetersizliği ve UNESCO standartlarına uyumlu olmaması,

•	 Özel koruma statüsündeki alanların korunması kapsamında hazırlanan raporların ye-
tersizliği,

•	 konularında önemli sorun ve sıkıntıların bulunduğu, bu sıkıntıların aşılması amacıy-
la 25. Dönem çalışmaları kapsamında Denizli`de, Denizli Şubemizin sekretaryasında 
“Jeolojik Miras Çalıştayı”nın gerçekleştirileceği, kurumda çalışan arkadaşlarımızın bu 
sürece katkı ve destek vermeleri gerektiğini vurgulamıştır.

Kurumda çalışan meslektaşlarımız da; 
•	 Mevzuattan kaynaklanan önemli sorunlarının olduğu, mevcut mevzuatın değiştirilme-

si konusunda odanın girişimde bulunması,
•	 Kurumun görev yetki ve sorumlulukları ile Doğa Koruma Genel Müdürlüğünün görev 

alanlarının çakıştığı, bu nedenle önemli bir karmaşanın yaşandığı,  iki genel müdürlü-
ğün birleştirilmesinin yararlı olacağı,

•	 Ülkemizin bir çok alanında kültürel miras ögelerinin doğal miras niteliğindeki alanlar 
içinde yer aldığı, ancak yasal mevzuatın yetersizliği nedeniyle bu nitelikteki yerlerin 
hangi kapsamda değerlendirileceğine ilişkin sıkıntılar bulunduğu,

•	 Ülkemizde çok sayıda koruma statüsünün bulunduğu, bununda önemli karmaşaya ne-
den olduğu ifade edilerek koruma statülerin yeniden değerlendirilmesi gerektiği,

konularına değinmiş ve oda ile daha sıkı bağların oluşturulması gerektiği konusunda   
fikirbirliği sağlanmıştır.

Yapılan değerlendirmelerden sonra kurumda yer alan meslektaşlarımızla gerekli bağla-
rının sağlanması için iş yeri temsilci seçimleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme 
sonucunda Yusuf Akçay’ın Temsilci, Ahmet Oğuz’un ise Temsilci Yardımcısı olması karar-
laştırılmıştır. 
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TKİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ’NDE ÜYE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
25. Dönem çalışmaları kapsamında 20.10.2014 tarihinde Odamız Yönetim Kurulu, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı  TKİ Genel Müdürlüğü’nde çalışan meslektaşlarımızla 
tanışma ve işyeri toplantısı gerçekleştirildi.

Yapılan toplantıda,  Nisan 2014 tarihinde oluşan 25. Yönetim Kurulu’nun  bugüne kadar 
yaptığı çalışmalar, planlanan etkinlikler ile önümüzdeki dönem hedefleri ile oda-üye ilişki-
sinin geliştirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Ayrıca toplantıda;
•	 301 maden emekçisinin yaşamını yitirdiği “Soma maden faciası” konusu değerlendiri-

lerek, bu olayın kurum personeli üzerinde oluşturduğu baskı ve motivasyon sorunları,
•	 Genelde madencilikte, özelde ise kömür madenciliğinde yaşanan ölümlü iş kazalarının 

nedenleri ve kurumun bunu önlemesi için yapacağı çalışmaların önemi,
•	 Kuruma bağlı ruhsat sahaları ile bazı işletmelerin özelleştirme kurumuna davredilme-

sinden kaynaklanan sorunlar,
konusunda görüş alış-verişinde bulunulmuş ve kurumda çalışan meslektaşlarımızla ile 

oda arasında işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla iş yeri temsilci seçimi gerçekleştirilmiştir. 
Toplantıdan sonra Odamız Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri TKİ Genel Müdür Yar-

dımcısı Abdurrahman Murat’ı ziyaret ederek;
•	 Ölümlü iş kazalarının yaygın olarak görüldüğü kömür madenciliğinde; bunun ön-

lenmesi veya mümkün olan ölçüde azaltılması için TKİ  Genel Müdürlüğüne önemli 
sorumluluklar düştüğü, heyelan, kayma, göçme, devrilme vb.  problemlerinden kay-
naklanan ölümlü kazaların  önlenmesi için gelişmiş dünya örneklerinde olduğu gibi 
ocaklarda düzenli olarak günlük jeoteknik parametrelerin toplanması ve değerlendiril-
mesinin önemi,

•	 Ülkenin  enerji bağımlılığının her geçen gün arttığı bir ortamda, kurumun ülke kömür 
üretiminden özelleştirmeler veya ruhsat devri yöntemiyle çekilmesinin yanlışlığı,

•	 TKİ Genel Müdürlüğünde AR-GE çalışmalarının yetersizliği ile yeter sayıda jeoloji is-
tihdamının sağlanmaması nedeniyle arama faaliyetlerinde yaşanan sorunlar ile jeoloji 
mühendisi istihdamının arttırılması gerektiğine

ilişkin  görüş ve düşünceler  paylaşılarak, daha sık bir araya gelmenin önemine vurgu 
yapılmıştır. 

TPAO`DA ÜYE TOPLANTISI YAPILDI 
Odamızın 25. Dönem çalışmalarında ön-
gördüğümüz üzere üniversiteler, kamu ve 
özel şirketler ile jeolojiyi ilgilendiren tüm 
alanlarda çalışan üyelerimizin, sorun ve 
önerilerini değerlendirmek, örgüt ve üye-
nin birbirini daha yakından tanımasını 
sağlamak amacı ile devam eden kurum 
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toplantılarından biri de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)`nda gerçekleştirildi. 
12 Kasım  2014 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, II. Başkan Faruk İlgün, 
Yazman   Murat Ateşoğulları ve Mesleki İlişkiler üyesi Ümit Uzunhasanoğlu’nun katıldı-
ğı toplantıda kurumun bugün ve gelecekteki konumu ve üyelerimizin talepleri görüşüldü. 
Ayrıca Odamızın bazı kurumlar ile yapmış olduğu sözleşmeler sonucu üyelerine tanıdığı 
ayrıcalık ve hizmetlerden olan Ferdi Kaza Sigortası ile ilgili bilgiler verildi. 

MİGEM` DE ÜYE TOPLANTISI YAPILDI 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, II.Başkan Faruk İlgün, Sayman H. İbrahim Yiğit 
ve Mesleki İlişkiler Üyesi Ümit Uzunhasa-
noğlu’nun katıldığı toplantıda MİGEM’de 
çalışan üyelerimizle, kurum içi sorunlar, 
Madencilik Çalıştayı’na yönelik, arama 
ve işletme sahalarında ruhsatlandırmalar 
ve ruhsat hukuku, madencilik sektörün-
de çalışan emekçilerin ve meslektaşların 
problemleri ve çözüm önerileri, maden 
arama ve işletme aşamasında yapılacak je-
olojik çalışmaların uluslararası standartlar 
da gözetilerek belirlenmesi, bu çalışma-
larda jeoloji mühendisinin rolü gibi ana 
başlıklar tartışıldı. Toplantıda, kurumun 
bugün ve gelecekteki konumu, üyeleri-
mizin odamızdan, odamızın üyelerinden 
beklentileri de ele alındı. 

İLBANK A.Ş ‘NDEKİ ÜYELERİMİZ İLE İŞYERİ ÜYE TOPLANTISI YAPILDI 
02 Aralık 2014 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin ALAN, Yazman Murat ATEŞO-
ĞULLARI ve Mesleki Uygulamalar Üyesi 
Ümit UZUNHASANOĞLU katılmış İL-
BANK A.Ş ‘nde çalışan üyelerimizle ku-
rumun ve çalışanlarının sorun ve talepleri 
konuşulmuş, gerçekleştirilen bu ziyaret 
kurumun bugün ve gelecekteki konumu, 
üyelerimizin odamızdan talepleri, kurum 
çalışanlarının odaya katkılarının sürdürül-
mesi konuları ele alınmış ve  odamızın üye-
lerinden beklentilerinin ortaya konulması 
ile son bulmuştur. Yapılan toplantıdan son-
ra Hüseyin Tevhit Arıcan ve Ersin Gırbalar 
iş yeri temsilcileri olarak belirlenmiştir. 
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MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ`NDE İŞYERİ ÜYE TOPLANTISI YAPILDI
Oda Yönetim Kurulu üyelerimiz  7 Ocak 
Perşembe günü MTA Genel Müdürlü-
ğü’nde işyeri toplantısı düzenledi.  MTA 
Genel Müdürlüğü’nde ‘Genel Üye Toplan-
tısı’ İhsan Ruhi Berent Salonu’nda yapıldı. 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, 
Yönetim Kurulu II. Başkanı Faruk İlgün, 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Halil İb-
rahim Yiğit ve Yönetim Kurulu Mesleki 
Uygulamalar Üyesi Ümit Uzunhasanoğlu 
ile MTA’da çalışan üyelerimizin katıldığı 
toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan’ın açılış konuşması ile başladı. Konuşmada, 
ülkenin geçtiği seçim süreçleri değerlendirerek hükümetin TMMOB’ye ve Odalara yönelik 
baskı, sindirme ve işlevsizleştirme politikalarının sürdüğü, ülkenin bir bölümünde ‘soka-
ğa çıkma yasakları’ ile ifadesini bulan savaş ve güvenlik politikalarına dikkat çekildi. Oda 
Başkanı, bu dönemde dayanışmanın daha da önemli hale geldiğini ifade ederek, Odanın 
25. Dönem çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan sunumu gerçek-
leştirildi. Odanın üyelerine ve meslek alanımıza ilişkin yaptığı çalışmalar hakkında da bilgi 
verildiği toplantıda, yapılan çalışmaların başarıya ulaşması için Oda-üye ilişkilerini can-
landırmak, güçlendirmek ve yeni üyeler kazanma çabaların arttırılması gerekliliğine vurgu 
yapıldı. Bütün işyerlerinde Oda-üye ilişkilerini, örgütlenmenin güçlendirilmesi için işye-
ri temsilciliklerinin oluşturulmasının ve işyeri temsilcik sisteminin çalışmasına özel  çaba 
harcandığı ve iki ayda bir işyeri temsilcileri ile bir araya gelinerek üye ve meslektaşlarımı-
zın işyerlerinde yaşadıkları sorunların ve çözüm önerilerinin ele aldıklarının ifade edildiği 
toplantıda, MTA Kanunu’nda yapılması düşünülen değişikliklere ilişkin Oda görüşlerine 
ilişkin bir sunum ve değerlendirme yapıldı. Üyelerimizin yaşanan sorunları paylaştığı top-
lantıda, MTA’da yaşanan sorunlara birlikte çözüm üretilmesinin önemi vurgulandı.  
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4.5 KURUMSAL ZİYARETLER
Yönetim Kurulumuz, meslektaşlarımızın yoğun olarak çalıştığı kurumların yöneticileri ol-
mak üzere, meslek ve meslek alanımızda yaşanan çeşitli sorunların paylaşılması amacıyla 
üniversite bölüm başkanlıkları, MTA, MİGEM, TPAO, TKİ, ETİMADEN, DSİ, Su Yönetimi 
Genel Müdürlüğü, Enerji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Belediyeler, TBMM Mil-
letvekilleri gibi çok sayıda kişiyi ziyaret ederek beklentilerimizi paylaşmışlardır.

Yine TMMOB bağlı  “İnşaat, Çevre, Elektrik,” mühendisleri oda yönetim kurulları da  
ziyaret edilmiştir. Yapılan bu görüşmelere ilişkin bazı haberler aşağıda verilmektedir.

YÖNETİM KURULUMUZ ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASINI ZİYARET 
ETTİ

25. Dönem Yönetim Kurulu üyeleri-
miz, Çevre Mühendisleri Odası’nı 6 Ma-
yıs 2014 tarihinde ziyaret ederek tebrik 
ve başarı dileklerini iletti. Yönetim Ku-
rulu üyelerimiz ziyarette; meslekler arası 
dayanışma, birlikte çalışabililik, multidi-
sipliner mesleki hizmet alanlarında ortak 
dilim yaratılmasının önemi ile önümüz-
deki süreçte çevre ve jeoloji mühendisle-
rinin ortak çalışma alanı kapsamında olan 
konularda işbirliği ve ortak etkinliklerin 
planlanması ve desteklenmesine ilişkin görüş ve düşüncelerini paylaştı.

MTA GENEL MÜDÜRÜ ZİYARET EDİLDİ
25. Dönem Yönetim Kurulumuz, MTA 
Genel Müdürü Mehmet Üzer ve Genel 
Müdür Yardımcısı Ziya Çoşar’ı ziyaret 
ederek odamızın MTA’dan beklentileri ile 
meslektaşlarımızın çalışma koşullarından 
kaynaklanan sorunları paylaştı.

Ziyarette; MTA Genel Müdürlüğü ile 
odamız arasında geçmişten gelen iyi iliş-
kilerin geliştirilerek devam etmesi gerekti-
ği, MTA Genel Müdürlüğü’nün meslek ve 
meslektaşlarımız için önemi konusundaki 
düşüncelerimiz ile,

MTA Genel Müdürlüğünün 2014 yılında yeni bir stratejik bakış ile toplumun, mesle-
ğimizin ve meslektaşlarımız  beklentileri olan temel jeoloji bilimi konusunda yaptığı çalış-
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maları derinleştirerek  devam etmesi gerektiği, doğal afetler,, kıyı ve deniz jeolojisi, küresel 
iklim değişimi ve bunun neden olacağı kuraklık, jeoloji kökenli çevre sorunları ile bunun 
halk sağlığı üzerindeki etkileri ile gelecekte toplumun ihtiyaç duyacağı mineral ve maden 
kaynakları ile jeoloji kökenli enerji kaynaklarının aranması, araştırılması ve geliştirilme-
sinde öncü rol oynaması gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca Genel Müdürlüğün gelişmiş ülke 
örnekleri ile yarışır bir altyapıya kavuşturulması, organizasyon yapısının revize edilmesi ile 
kurumsal kapasitesini arttırılması gerektiğine ilişkin düşünceler paylaşıldı. 

MTA ile  birlikte çalışabilirliğin yaratılarak, geçmişte olduğu gibi önümüzdeki süreçte 
de ortak etkinlik yapılması konularında görüş alışverişinde bulunulmuş, alınan jeoloji mü-
hendisi sayısının arttırılması gerektiğine ilişkin düşünceler de yönetim kadrolarına aktarıl-
mıştır.

Meslektaşlarımızın, başta arazi çalışmaları esnasında yaşadıkları izin, araç, kalacak yer 
ile çalışma koşullarına ilişkin şikayet, dilek ve talepleri de Genel Müdürlük yetkililerine 
iletilmiştir. 

YÖNETİM KURULUMUZ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ`NÜ ZİYARET ETTİ
Yönetim Kurulu üyelerimiz 12 Mayıs 2014 tarihinde, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü 
Dr. Orhan Yılmaz ve Genel Müdür Yardımcısı Recep Akgündüz’ü ziyaret etti. Ziyarette, 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün mesleğimiz ve meslektaşlarımız için önemi, 
Odamızın Genel Müdürlükten beklentileri ve meslektaşlarımızın çalışma koşullarından 
kaynaklanan sorunlar paylaşıldı.

Ziyarette; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Dr. Orhan Yılmaz, geçmişten günümü-
ze kadar Eti Maden İşletmeleri’nin yaptığı faaliyetler, günümüzde yürüttüğü çalışmalar ile 
kamu hazinesine yaptığı katkılar, kurum tarafından üretilen bor ve bor tuzlarının kullanım 
alanının geliştirilmesi konusunda yürütülen proje ve teknoloji geliştirme çalışmaları ile ku-
rum idari yapılanması ve işletim sistemi konusunda gerçekleştirilen yenilikler hakkında 
bilgiler aktardı.

Görüşmede Odamız Yönetim Kurulu tarafından, 
Bor ve Bor tuzlarının özelleştirilmesinin kesinlikle düşünülmemesi gerektiği, Bor ve Bor 

tuzlarının işletilmesi konusuna sıkıştırılan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 
geçmişte olduğu gibi önümüzdeki süreçte de ülkenin ihtiyaç duyduğu metalik madenler 
ile nadir toprak elementlerinin işletilmesi ve uç ürünlere dönüştürülerek daha fazla katma 
değer yaratan bir kuruluş haline dönüştürülmesi gerektiği,

Odamız ile kurum arasında var olan bağın güçlendirilmesi amacıyla, ortak etkinlikler 
düzenlenebileceği gibi, Odamız tarafından yapılan bilimsel etkinliklere kurum katılımının 
arttırılması ve Eti Maden İşletmeleri’nin yaptığı çalışmaların bu etkinliklerde paylaşılması-
nın önemli olduğu, Genel Müdürlüğe bağlı maden işletmelerin bulunduğu illerdeki jeoloji 
mühendisliği bölümü öğrencileri başta olmak üzere, jeoloji mühendisliği öğrencilerimize 
daha fazla staj olanağının sağlanması gerektiği,
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Kurum içinde atıl hale geldiği anlaşılan, Arama Şube Müdürlüğü`nün, işlevinin artırı-
larak daha fazla jeoloji mühendisi istihdamının sağlanması gerektiği konusundaki Odamız 
görüşleri aktarılmıştır.

Ayrıca kurumda çalışan bazı meslektaşlarımız ziyaret edilerek, önümüzdeki günlerde 
bir araya gelinmesi ve işyeri temsilciliği oluşturulması konusundaki görüş alışverişinde bu-
lunulmuştur.

YÖNETİM KURULUMUZ MİGEM`İ ZİYARET ETTİ
Yönetim Kurulu üyelerimiz MİGEM Ge-
nel Müdürü M. Hamdi Yıldırım`ı 13 Ma-
yısı 2014 tarihinde makamında ziyaret etti.

Ziyarette, 2012 yılında çıkan Başba-
kanlık Genelgesi’nden sonra madencilik 
sektöründe çalışan meslektaşlarımızın ya-
şadıkları sorunlar ile maden arama süreç-
lerinin sekteye uğramasından kaynakla-
nan ve meslektaşlarımız arasında işsizliğe 
neden olan bu süreçler hakkındaki Oda 
görüşlerimiz aktarıldı. Ziyarette ayrıca ‘Maden Kanunu’ ile “Jeotermal Kaynaklar ve Doğal 
Mineralli Sular Yönetmeliği’nde değişiklikler öngören düzenlemelere ilişkin görüş alışve-
rişinde bulunularak, kurum altyapısının geliştirilmesi ile jeoloji mühendisi istihdamının  
artırılmasına ilişkin oda görüşlerimiz ifade edildi.

MİGEM ziyaretinde, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Yılmaz Tünel ve Doğal Taş-Mer-
mer Daire Başkanı Eyüp Yadigar ile de görüşülerek madencilik sektöründe yaşanan prob-
lemlere ilişkin düşüncelerimiz aktarıldı.

ALANYA BELEDİYESİ VE İMAR MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ
Oda Başkanımız Hüseyin Alan, Antal-
ya Şube Yönetim Kurulu üyeleri Hüseyin 
Akkaya, Tahir Avcı, Bayram Ali Çeltik, 
Mustafa Kanık ve Alanya’da çalışan mes-
lektaşlarımız 22.08.2014 tarihinde Alanya 
Belediye Başkanı Adem Murat Yüce ve 
İmar Müdürü’nü ziyaret etti.

Ziyarette meslektaşlarımızı hizmet 
üretirken yaşadıkları sorunlar, sicil durum 
belgesi ile yapı denetiminde jeoloji mü-
hendisinin işlevi konusunda değerlendirilmelerde bulunuldu. Belediye Başkanı Adem Mu-
rat Yüce ise, Belediye tarafından önümüzdeki günlerde yapılacak düzenlemeler ile odaların 
hizmet üretim süreçlerindeki görevleri ve rollerin artacağına ilişkin öngörülerini ifade etti. 
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ZİYARET 
EDİLDİ 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yar-
dımcılığına Atanan Burhanettin Kurt ma-
kamında ziyaret edildi. Ziyarette İş Sağlığı 
ve Güvenliği ve Madenlerde İş Sağlığı ve 
güvenliği alanlarında jeoloji mühendisle-
rinin hak, yetki, görev ve sorumlulukları-
nın geliştirilmesi gerektiği ifade edilerek 
bu konudaki Jeoloji Mühendisleri Odası 
nın görüşleri yazılı olarak sunuldu.

KIBRIS TÜRK MÜHENDİS MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MADEN, 
METALÜRJİ VE JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU 
BAŞKAN VE ÜYELERİ ODAMIZI ZİYARET ETTİ
Kıbrıs Türk Mühendis Mimar Odaları Birli-
ği, Maden,  Metalürji ve Jeoloji Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Birol Kahra-
man, Mehmet Necdet ve Bektaş Göze, Oda-
mızı TMMOB Maden Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Üyeleri  ile birlikte ziyaret 
etti. Yapılan ziyarette Yönetim Kurulu Başka-
nı Birol Kahraman;

•	 Geçmişten günümüze kadar iki ülke 
odaları  arasında geliştirilen  ilişki ve 
işbirliğinin  bu dönemde devam etmesi ve geçmiş dönemlerde TMMOB ye bağlı 
Maden ve Jeoloji Mühendisleri Odası ile KTMMOB bağlı Maden,  Metalürji ve Je-
oloji Mühendisleri Odası arasında gerçekleştirilen ortak etkinliklerin bu dönemde 
devam etmesi gerektiğini vurgulayarak,

Özellikle TMMOB`ye bağılı Jeoloji Mühendisleri Odasından;
•	 Kıbrıs Türk halkı arasında yoğun tartışma konularından biri olan ve proje çalışmala-

rı tamamlanmak üzere bulunan Dragon Çayından Kıbrıs`a su verilmesi kapsamında 
inşa edilen baraj suyunun özellikle ağır metal ve biyolojik kirlilik içerdiği yönündeki 
görüş ve düşüncelerin bulunduğu, inşa edilen baraj suyunda buna ilişkin bir kirli-
liğin bulunup-bulunmadığına ilişkin bir konferans ve söyleşiye destek olunmasını,

•	 Özellikle yapı üretim süreçlerinde jeolojik-jeoteknik etütler( zemin etütleri) yapıl-
maksızın binaların inşa edildiği, yapı üretim ve denetimi süreçlerinde jeoloji mü-
hendislerinin rollerinin anlatıldığı bir kurs veya semirin Odalarına bağlı jeoloji mü-
hendislerine verilip verilemeyeceği,
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•	 TMMOB jeoloji Mühendisleri Odasının açtığı eğitim niteliğindeki kurslara belli 
kontenjanlar çerçevesinde ücretsiz katılım olanağının sağlanması konusunda gerekli 
kolaylığın gösterilmesini,

•	 Kıbrıs Maden,  Metalürji ve Jeoloji Mühendisleri Odası olarak bir jeoloji müzesi 
kurmak için çabalar sarf ettikleri, müzenin mineral ve kayaç örnekleri ile zenginleş-
tirmek istedikleri, bu kapsamda TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasının kendileri-
ne destek sunup sunamayacakları,

•	 Kıbrıs barış görüşmelerin, Kıbrıs Rum kesimi tarafından Kıbrıs`ın ekonomik mün-
hasır bölgelerinde başlatılan hidrokarbon araştırmaları nedeniyle geçtiğimiz gün-
lerde kesintiye uğradığı, özelde Kıbrıs, genelde ise  Doğu Akdeniz Bölgesinin hidro-
karbon potansiyelinin bölge siyaseti üzerine etkileri hakkında konferans, seminer, 
söyleşi yapılması 

konularında odalarına destek olunmasına ilişkin talep ve beklentiler iletilmiştir.
Odamız Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri de, İki ülke meslek örgütleri arasında işbir-

liği ve dayanışmanın gerçekleştirilmesi için gösterilen çabaya teşekkür ederek. Geçmişten 
beri iki ülke meslek örgütleri arasında var olan dayanışma ve işbirliği konusunda her türlü 
katkının verilebileceğini, TMMOB Maden,  Metalürji ve Jeoloji Mühendisleri Odası tarafın-
dan talep edilen konuların en kısa süre içerisinde Yönetim Kurulunda da görüşülerek kara-
ra bağlanacağı, işbirliği edilecek konularda sürekli iletişim içinde bulunulması gerektiğine 
vurgu yapılmış, karşılıklı iyi niyet beyanları ile görüşme tamamlanmıştır.

MTA GENEL MÜDÜRÜ MEHMET ÜZER MAKAMINDA ZİYARET EDİLDİ
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü 
Mehmet Üzer, Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Alan, Yönetim Kurulu Yazman 
Üyesi Murat Ateşoğulları, Yönetim Ku-
rulu Mesleki Uygulamalar Üyesi Ümit 
Uzunhasanoğlu ve Onur Kurulu Başkanı 
Dündar Çağlan tarafından 15 Ekim 2014 
tarihinde makamında ziyaret edildi. Zi-
yarette önümüzdeki dönemde emekliye 
ayrılacak olan MTA Genel Müdürü Sayın 
Mehmet Üzer`e kurumsal ilişkiler kapsamında bir plaket verildi.

Ziyarette Oda Başkanı Hüseyin Alan, MTA Genel Müdürü Mehmet Üzer’e görevde 
bulundukları süre içerisinde Odamıza gösterdikleri sıcak ilgi ve yaklaşımından dolayı te-
şekkür ederek MTA ile Odamızın mesleki alanlardaki işbirliğinin önemine dikkat çekti. 
Önümüzdeki süreçte de MTA Genel Müdürlüğü ile Odamız arasındaki işbirliğinin geliştiri-
lerek devam etmesi gerektiğine vurgu yapan Oda Başkanımız,  MTA Genel Müdürlüğü’nün 
önümüzdeki dönem gelişmiş dünya örneklerinde olduğu gibi bir miktar kabuk değiştirerek 
jeoloji araştırma kurumu olarak ülkeye hizmet etmesinin önemine vurgu yaptı.
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MTA Genel Müdürü Mehmet Üzer ise yaptığı konuşmada, MTA’nın tarihinden ve ülke 
ekonomisine katkılarından sözederek, MTA’nın sorumluluklarını yerine getirirken özellikle 
mesleki eğitim gibi konularda Oda ile işbirliğinin geliştirilmesi gerekliliğine dikkat çekti. 

DSİ 13. BÖLGE MÜDÜRÜ ZİYARET EDİLDİ
Antalya DSİ 13. Bölge Müdürü Turkay 
Özgür, Bölge Müdür Yardımcıları Osman 
Ertürk ile Oğuz Kasap Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, Antalya 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Pınar 
Avşar, Hüseyin Akkaya ve Isparta İl Tem-
silcimiz Doç.Dr. Mahmut Mutlutürk tara-
fından 24.10.2014 tarihinde  ziyaret edildi. 
Yapılan ziyerette DSİ 13. Böl-
ge Müdürlüğünün Odamı-
zın Antalya’da gerçekleştirdiği ‘3. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı’ ile ‘V. Uluslarara-
sı Doğal Taş Kongresine’ gösterdikleri ilgi ve katkılardan dolayı teşekkür edildi. 
Toplantıda Bölge Müdürü Sn. Turkay Özgür   DSİ 13. Bölge Müdürlüğü tarafından An-
talya’da yürütülen çalışmalar ve yapılan yatırımlar hakkında bilgiler aktarmıştır. Odamız 
heyeti ise; yeraltısuyu  sektöründe çalışan ve fenni mesuliyet üstlenen meslektaşlarımızın 
yaşadıkları sorunlar, DSİ Genel Müdürlüğünün 2010 ylında çıkardığı Genelgeye aykırı ola-
rak odamızdan sicil durum belgesi alınmaksızın yapılan uygulamalar ve bunun jeoloji mü-
hendisliği hizmetleri üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilere dikkat çekildi, yapılan yanlış 
uygulamanın düzeltilmesi talep edildi. Gerek odamız heyeti, gerekse Bölge Müdürü Sayın 
Tukay Özgül Oda ile kurum arasındaki diyalog ve işbirliğinin geliştirilmesi gerekliliğine 
vurgu yaparak ziyaret sonuçlandırıldı. 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ 
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ZİYARET EDİLDİ 
Odamızın 25. Dönem çalışmaları kapsa-
mında, Yönetim Kurulu, Ankara Üniver-
sitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünü zi-
yaret etti. 03 Kasım 2014 tarihinde yapılan 
ziyarette Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet 
Çelik, Bölüm Başkan Yrd. Prof.Dr. Turan 
Ayyıldız ve  Bölüm Başkan Yrd. Yrd. Doç. 
Dr. Zehra Karakaş ile   görüşüldü. Yapı-
lan görüşmede odamız yönetim kurulu 
25. dönem çalışma programı kapsamında 
yapmayı planladığı, mesleki, toplumsal ve 



25. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

80

sosyal etkinlikler hakkında bilgi aktararak, Oda ile bölüm arasındaki ilişkilerin kurumsal-
laştırılarak derinleştirilmesi, meslek alanlarımızın toplum tarafından bilinirliğinin artırıl-
ması amacıyla ortak etkinlikler düzenlemesi ve jeoloji mühendisliği bölüm öğrencilerinin 
süreç içinde katılacakları jeoloji mühendisliği camiasını şimdiden tanımalarının sağlan-
ması için “odamız jeogenç örgütlülüğüne katılımının” teşvik edilmesi konularında görüş 
alış-verişinde bulunulmuştur. Toplantı karşılıklı iyi niyet temennisi ile bölüm öğrencileriyle 
Kasım ayı içerisinde bir tanışma etkinliği yapılması kararlaştırıldı. 

ODTÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 
ZİYARET EDİLDİ 
Odamızın 25. Dönem çalışmaları kapsamında, Yönetim Kurulu ODTÜ Üniversitesi Jeo-
loji Mühendisliği Bölümünü ziyaret etti. 04 Kasım 2014 tarihinde yapılan ziyarette Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Erdin Bozkurt, Bölüm Başkan Yrd. Prof. Dr. Koray K. Yılmaz ve Bölüm 
Başkan Yrd. Yrd. Doç. Dr. Fatma Toksoy Köksal ile görüşüldü.

Yapılan görüşmede odamız yönetim kurulu 25. dönem çalışma programı kapsamında 
yapmayı planladığı, mesleki, toplumsal ve sosyal etkinlikler hakkında bilgi aktararak, Oda 
ile bölüm arasında geçmişten beri devam eden iyi ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yapıldı. 
Akabinde ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm öğrencileri ile bir araya gelindi. 

Öğrencilerle yapılan toplantıda Oda Başkanı Hüseyin Alan Oda hakkında öğrencilere 
bilgi aktararak odamız jeogenç örgütlülüğünün önemine vurgu yapan bir konuşma yap-
tı. Odamız Öğrenci Örgütlülüğü olan Jeogenç`i tanıtan bir slayt gösteriminin de yapıldığı 
buluşmada Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğrencileri ile sohbet gerçekleştirildi. Etkinlikte 
Jeogenç olarak amaçlar, hedefler ortaya konularak, Odadan ve meslekten beklentiler üze-
rine konuşuldu. Yapılan konuşmalarda Jeogenç`in şimdiye kadar düzenlediği çalıştaylar, 
öğrenci kurultayları, teknik geziler, sosyal etkinlikler hakkında bilgi verilirken öğrencilerin 
bir araya gelerek beraber hareket etme, üretme, paylaşım ve dayanışma içinde bulunmala-
rının önemine vurgu yapıldı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ 
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ZİYARET EDİLDİ  
Odamızın 25. Dönem çalışmaları kapsa-
mında, Yönetim Kurulu Hacettepe Üni-
versitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünü 
ziyaret etti. 05 Kasım 2014 tarihinde ya-
pılan ziyarette Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Harun Sönmez ile bölümde görevli bazı 
akademisyen hocalarımız ziyaret edildi.

Yapılan görüşmede odamız yönetim 
kurulu 25. dönem çalışma programı kap-
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samında yapmayı planladığı, etkinlikler hakkında bilgi aktararak, Oda ile bölüm arasındaki 
ilişkilerin kurumsallaştırılarak derinleştirilmesi, meslek alanlarımızın toplum tarafından 
bilinirliğinin artırılması amacıyla ortak etkinlikler düzenlemesi ve jeoloji mühendisliği bö-
lüm öğrencilerinin süreç içinde katılacakları jeoloji mühendisliği camiasını şimdiden ta-
nımalarının sağlanması için “odamız jeogenç örgütlülüğüne katılımının “ teşvik edilmesi 
konularında görüş alış-verişinde bulunuldu. Ayrıca eğitim sisteminde yaşanan sorunlar ve 
ileride jeoloji mühendisliği öğrencilerin mesleğe atıldıklarında karşılaşabilecekleri sıkıntı-
lar ve bunlara nasıl çözümler üretebileceği konusunda Oda ve üniversite olarak görüş alış-
verişinde bulunuldu. 

Oda-öğrenci ilişkisinin gelişerek devam etmesi için üniversite ve oda olarak öğrencilerle 
beraber çalışmalar, etkinlikler yapılması gerekliliği üzerinde durulan ziyarette üniversitenin 
de desteğiyle Kasım ayı içerisinde Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu olarak Ha-
cettepe Üniversitesi Öğrencileri ile bir tanışma etkinliği yapılmasına karar verildi.

 
YÖNETİM KURULUMUZ TBMM’DE ZİYARETLERDE BULUNDU 
Yönetim Kurulumuz 8 ve 9 Eylül 2015 
tarihlerinde Türkiye Büyük Millet Mecli-
si’nde ziyaretlerde bulunarak mesleğimi-
zin sorunlarına ilişkin görüş alışverişinde 
bulundu. Yönetim Kurulumuz TBMM’de 
ilk olarak 8 Eylül 2015’te Manisa Millet-
vekili ve CHP Grup Başkan Vekili Özgür 
Özel’i ziyaret etti. Ziyarette konuşan Yö-
netim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan, 
Odamız kurumsal yapılanması ile jeoloji 
mühendisliğinin çalışma alanları hakkında bilgi vererek, TBMM’de yürütülen yasa çalış-
malarında CHP Gurubu’nun meslek alanımıza yönelik çalışmalarında işbirliği ve diyalogun 
geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Manisa Milletvekili Özgür Özel de meslek odaları ile ilişkilere verdikleri önemi anlata-
rak bundan sonra yapılacak çalışmalarda Oda görüşüne başvurma konusunda daha hassas 
davranacaklarını kaydetti. 

Yönetim Kurulumuz 9 Eylül 2015’te ise 
Cumhuriyet Halk Partisi Gurup Başkan-
vekili Engin Altay’ı ziyaret etti. Ziyaret-
te Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin 
Alan genelde mühendislik alanında özelde 
ise jeoloji mühendisliği alanında çok sayı-
da işsiz mühendisin bulunduğunu ve ya-
şanan ekonomik daralmanın da etkisiyle 
bu sayının her geçen gün daha da arttığına 
dikkat çekti. Genel olarak ülke ekonomi-
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sinde yaşanan daralma ile özelde ise, Madencilik alanında Başbakanlık tarafından 2012 yı-
lında çıkarılan genelge ile petrol fiyatlarında ki aşırı düşüşlerin jeoloji mühendislerinin işsiz 
kalmasını hızlandırdığını da belirten Alan, CHP Gurubunun bu konuda çalışma yapmasını 
arzuladıklarını iletti. Alan ayrıca meslek odalarının belediyelerle yaptıkları protokollerden 
örnekler vererek bu protokollerin yaygınlaştırılması için destek talebinde bulundu. 

Engin Altay ise konuşmasına ülkedeki, siyasi atmosferi özetleyerek, parti olarak meslek 
odaları ile ilişkilere özel bir önem verdiklerini belirterek, yaptıkları çalışmalarda meslek 
odaları ile işbirliği yapmayı arzuladıklarını ve önümüzdeki dönemde bu konuda Jeoloji Mü-
hendisleri Odası’ndan daha fazla destek talep edeceklerini kaydetti. 

YÖNETİM KURULUMUZ MİGEM`İ ZİYARET ETTİ
Yönetim Kurulu üyelerimiz MİGEM Ge-
nel Müdürlüğüne atanan Mehmet Topal’ı 
8 Eylül 2015 tarihinde makamında ziyaret 
etti.

Ziyarette konuşan Yönetim Kurulu 
Başkanımız Hüseyin Alan MİGEM ile 
Odamız arasında iyi bir işbirliği ve diyalog 
sürdürüldüğüne dikket çekerek aynı diya-
log ve işbirliğinin sürmesi temennisini dile 
getirdi. Alan konuşmasında ayırıca Başba-
kanlık Genelgesi’nden sonra madencilik 
sektöründe çalışan meslektaşlarımızın 
yaşadıkları sorunlar ile maden arama süreçlerinin sekteye uğramasından kaynaklanan ve 
meslektaşlarımız arasında işsizliğe neden olan bu süreçler hakkındaki Oda görüşlerimizi 
aktardı. 

MİGEM Genel Müdürü Mehmet Topal ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile ge-
tirerek, bundan sonra yapılacak çalışmalarda ve mevzuat düzenlemeleri ile madenciliğin 
geliştirilmesi konularında meslek odaları ile işbirliği içinde olmak istediklerini kaydetti. 

YÖNETİM KURULUMUZ ANKARA ÜNİVERSİTESİNİ ZİYARET ETTİ 
2015- 2016 Eğitim Öğretim Yılı’nın başla-
ması dolayısıyla Yönetim Kurulumuz An-
kara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığını 
ziyaret etti.

Odamız Yönetim Kurulunun bölü-
me ziyaretinde,  Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Mehmet Çelik, başta olmak üzere bölüm 
başkan yardımcıları, bazı öğretim üyeleri 
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hocalarımız ile araştırma görevlileri katıldı. Yapılan görüşmede 2015-2016 yılı eğitim ve 
öğretim yılı açılışı dolayısı ile başarı dilekleri ile başlayan Yönetim Kurulu Başkanımız Hü-
seyin Alan, Ankara’da yer alan diğer bölümleri de ziyaret edeceklerini belirtti. Ankara’da yer 
alan jeoloji mühendisliği bölümleri ile Jeoloji Mühendisleri Odası arasındaki sıcak bağların 
artarak devam etmesi gerektiğine inandığını ifade eden Alan, bu kapsamda özellikle Anka-
ra’da gerçekleştirilen etkinliklerin ortaklaşa düzenlenmesi konusunda gerekli hassasiyetinin 
gösterilmesinin önemine vurgu yaptı. Bölümde görevli öğretim üyesi hocaları ve araştırama 
görevlilerini oda çalışmalarında daha fazla görmek istediğiklerini belirten Alan, bu konuda 
bölüm Başkanlığının da çaba göstermesi gerektiğine dikkat çekti.

Odamızın öğrenci örgütlülüğü olan Jeogenç hakkında bilgi veren Alan,  JeoGenç’e Bö-
lüm Başkanlığı ve hocalarımızın daha fazla destek vermelerini beklediklerini kaydetti. Alan, 
Oda olarak öğrenciler için, barınma sorunu yaşayan öğrencilerimizin TMMOB tarafından 
yapılan öğrenci evinde odamız kontenjanından yararlanmaları, 2006 yılından beri her yıl 
düzenli olarak belirli sayıda öğrenciye burs verilmesi, öğrenci üyelerin oda eğitim mater-
yallerinden indirimli yararlanılması gibi birçok çalışmanın yürütüldüğünü böylece ülke ça-
pında jeoloji mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin JeoGenç çatısı altında 
bir araya getirilerek tanışmaları ve ortak çalışma yürütmelerinin sağlandığını da belirtti.

Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çelik ise zi-
yaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Jeoloji Mühendisliği Bölümü olarak Oda ile 
ilişkilerin daha da geliştirilmesi için katkı sağlayacaklarını belirterek, Odanın jeoloji mü-
hendislerine sağladığı bu olanakların çok önemli olduğunu ifade etti.

TUNCELİ VE OVACIK BELEDİYE BAŞKANLARI ZİYARET EDİLDİ
Odamız tarafından UNESCO Küresel Jeoparak Ağı Listesine  Aday Olarak Önerilen “Mun-
zur Vadisi Jeopark Alanı” Konusunda Tunceli Merkez Belediye Eş Başkanı   Nurhayat  Altun 
ile Ovacık İlçe Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu Ziyaret Edildi.

2 Ekim 2015 tarihinde UNESCO Türk Milli Komitesi tarafından organize edilen ve 
MTA Genel Müdürlüğü, JEMİRKO ile Odamız tarafından da desteklenen “Jeopark Alanları 
Ulusal Listesine Öneri Sunma Çalıştayı”nda;  Odamız tarafından UNESCO Küresel Jeopa-
rak ağı listesine  aday olarak önerilen  Munzur Vadisi, Ovacık Fayı ve Munzur suyu karstik 
boşalımı birlikte değerlendirilerek “Munzur Vadisi Jeopark Alanı”nın UNESCO Türkiye   
Milli Komitesi tarafından  değerlendirilerek ilk 16 sırada yer alması nedeniyle, yerel idare-
lerle işbirliği ve eğitim verilmesi çalışmaları kapsamında Oda Yönetim Kurulu Başkanımız  
Hüseyin Alan Tunceli Merkez Belediye Eş Başkanı Nurhayat  Altun ile Ovacık İlçe Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ziyaret ederek konu hakkında bilgi verdi.

Konu hakkında yapılan değerlendirmede; UNESCO Türkiye  Milli Komitesi tarafından 
yapılan toplantı, toplantının sonuçları, Odamızın neden bu alanları önerdiği ile yerel idare-
lerin üzerine düşen sorumluluklar konusunda bilgiler verildi. 
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TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ZİYARET 
EDİLDİ 
Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin 
Alan, Tunceli Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Baş-
kanlığını ziyaret etti. 

Bölüm ziyaretine,  Bölüm Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Özlem Erdem, başta olmak üze-
re bölüm öğretim üyeleri hocalarımız ile 
araştırma görevlileri katıldı. Yapılan gö-
rüşmede 2015-2016 yılı eğitim ve öğretim 
yılı açılışı dolayısı ile başarı dileklerini 
belirten Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan, Yönetim Kurulu olarak gittiğimiz her 
yerde olabildiğince Jeoloji Bölüm Başkanlıklarımızı da ziyaret ettiğimizi belirtti. Odanın 25. 
Dönem çalışmaları hakkında bilgi veren Alan, özellikle  Jeoloji Mühendisliği bölümlerinin 
bulundukları kentin sorunlarına sahip çıkmaları, meslek alanımız ile ilintili konularda ça-
lışmalar yaparak odamız ile paylaşmalarının önemine vurgu yaptı. Bu kapsamda; Oda ola-
rak Munzur Vadisinin UNESCO Türk Milli Komitesi tarafından düzenlenen jeopark öneri 
çalıştayın’da  “ Jeopark alanı” olarak önerildiğini belirterek, bölümün yerel idareleri ve yerel 
kamuoyunu bilgilendirme konusunda odaya destek vermesini istedi.

Bölüm Başkanı Sn. Erdem ve toplantıya katılan hocalarımız ise, ziyaretten duydukları 
memnuniyeti dile getirerek, iki yıldır  jeoloji mühendisliği bölümüne öğrenci alınmadığını, 
30’a yakın yüksek lisans öğrencisinin mevcut olduğu, bölgede yaşanan çatışmaların öğren-
cilerin üniversitelerini tercih etmelerini engellediğini belirttiler. Ayrıca Munzur vadisinin 
milli parkla olmakla birlikte,  jeopark alanı olarak ilan edilmesi konusun ise  son dere-
ce önemli olduğu ifade edilerek, Odanın bu konuda başlattığı çalışmalara katkı ve destek  
vereceklerini belirtiler. Ayrıca Tunceli’de Odanın temsilcisinin bulunmaması ve kurumsal 
temsilyetin eksikliğini ifade ettiler. 

DSİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ 
Odamız Konya Şubesi tarafından 12-15 
Kasım 2015 tarihleri arasında düzenlenen 
2. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu esnasında 
DSİ 4. Bölge (Konya) Müdürü Sayın Mus-
tafa Uzun Yönetim Kurulu Başkanımız 
Hüseyin Alan tarafından makamında zi-
yaret edilerek, 2. Tıbbi Jeoloji Sempozyu-
muna gösterdikleri katılım ve katkıların-
dan dolayı teşekkür etti.

Ziyarette, DSİ 4. Bölge Müdürlüğü ola-
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rak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Sayın Uzun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi. Yönetim Kurulu Başkanımız Alan, Konya  kapalı havzasında kaçak yeraltı suyu 
kullanımı konusunun önemli bir sorun alanı olduğunu ifade ederek, Konya kapalı havza-
sında beslenimden çok su tüketiminin olduğunu, kaçak yeraltısuyu kullanımın önlenmesi 
için DSİ Genel Müdürlüğünün etkin bir izleme, kontrol ve denetim  mekanizması kurması 
gerektiğini belirterek, bugün ülkemizde 255.000 civarında ruhsatlı, 500.000 civarında ise ka-
çak  yeraltısuyu kuyusunun bulunduğu ifade ederek, bu büyüklükteki bir yapının idari iş ve 
işlemlerinin ancak Genel Müdürlük bünyesinde Yeraltısuları Daire Başkanlığının kurulması 
ile yönetilebileceğini  ifade etti. Ayrıca yeraltı suyu hizmetlerinin tamamen bir mühendislik 
hizmet alanı haline dönüştürülmesi, yetersiz su beslenimin bulunduğu havzalarda tarımsal 
ürün yelpazesinin değiştirilmesi ile DSİ Genel Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüklerinin izni ol-
maksızın Su sondaj kuyu makinalarına trafik izni verilmemesi, bu makinalarının yıllık kayıt 
ve tescillerinin Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından yapılması ile kaçak yeraltısuyu kuyusu 
açılmasının önüne geçilebileceğini belirtti. Bu ziyaret esnasında DSİ Bölge Müdürlüğünde 
çalışan bazı meslektaşlarımızda ziyaret edilerek oda çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

TRABZON ŞUBE VE RİZE VE ARTVİN İL TEMSİLCİLİKLERİ ZİYARET EDİLDİ 
Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan 02.12.2015 tarihinde Artvin’e yeni atanan  İl 
Temsilcimiz Özlem Yavuz’u ziyareti ile 
başlayan toplantılar dizisi, 30.12.2015 ta-
rihinde  Rize İl Temsilcisi Hakan Yanbay 
ile Trabzon Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Semi Hamzaçebi ile Osman Yazıcı’nın ka-
tıldığı toplantılar ile son buldu.

Toplantılarda, il temsilciliklerin öne-
mi, ilde yaşanan ve meslek alanımızı il-
gilendiren konular hakkında temsilcilik-
lerimizin aktifliği ve örgütsel çabaların 
önemi ile önümüzdeki dönem hedefleri konusunda görüş alış-verişinde bulunuldu.  Artvin 
İl Temsilcimiz Özlem Yavuz, Hopa’da yaşanan aşırı yağışların neden olduğu sel baskınları 
ve heyelanlar hakkında bilgi aktardıktan sonra özellikle  Artvin özelinde HES ve Maden iş-
letmelerinden kaynaklanan sorunlar hakkında bilgi vererek Şube ve Genel Merkezden daha 
fazla katkı beklediklerini ifade etti. Ayrıca 
Artvin halkının bütününün Cerattepe’de 
açılmak istenen altın-bakır-kurşun maden 
işletmesine karşı olmasına rağmen, mev-
cut siyasi iktidarın bölge insanını görmez-
den gelerek izin verdiğini belirten Yavuz, 
halkın buna karşı başlattığı nöbet tutma 
girişimi ile odamızın buna katkılarını ifa-
de etti.
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Yapılan değerlendirme toplantısında alınan karar çerçevesinde Oda Yönetim Kurulu 
Başkanımız Sayın Hüseyin Alan ile Artvin İl Temsilcimiz Sayın Özlem Yavuz, 03.012.2015 
tarihinde Cerattepe’de maden işletmesi açılmasına karşı Yeşil Artvin Derneği öncülüğünde 
başlatılan nöbet tutma eyleminde bulunan İKK bileşenlerini yerinde ziyaret etti. Söz konusu 
ziyarette yaşanan gelişmeler hakkında bilgi veren İKK İl Temsilcisi Hakan Yavuz’a “Gece- 
gündüz, yaz-kış demeden 50 cm. aşan kar altında nöbet tutan İKK bileşenleri ile tüm Artvin 
halkına teşekkür eden Sayın Alan” “Mevcut siyasi iktidarın Artvin halkının istemlerini ve 
taleplerini görmezden gelerek yandaşlık ilkesi çerçevesinde Cerattepe’de altın-bakır-kurşun 
madeninin işletilmesi için ilgili şirkete izin verilmesini kabul edilemez olduğunu  belirterek, 
Oda olarak madenin işletilmesine karşı mücadele veren Artvin halkı ile dayanışma birlikteliği 
içinde olacaklarını vurguladı.” Destek ziyareti karşılıklı dayanışma temennileri ile son buldu.

4.6 İŞSİZ, ÇALIŞAN VE EMEKLİ ÜYELERE YÖNELİK YAPILAN 
ÇALIŞMALAR

Meslektaşlarımızı kamuda iş olanaklarının genişletilmesi, her yıl KPSS ile alınan jeoloji 
mühendisi sayısının artırılması amacıyla TBMM yer alan milletvekilleri, Kamu kurum ve 
kuruluşları ile Bakanlıklara her dönem yazılar yazılarak konunun önemi dile getirilmiştir. 
Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın hak ettikleri ücreti alması, aldıkları gerçek ücret-
ler üzerinden SGK primlerin yatırılmasının sağlanması amacıyla TMMOB ile Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında 2015 yılında Mühendis 
ve mimarların bürüt asgari ücreti 3.000TL., 2016 yılı için ise 3.300TL. olarak belirlenmiştir. 
Oda olarak tescil dönemleri başta olmak üzere çalışan jeoloji mühendislerinin belirlenen 
asgari bürüt ücret üzerinden sigorta girişlerinin yapılıp yapılmadığı denetlenerek eksikli 
olan büro veya şirketlerin tescil işlemleri yapılmamıştır.

Kamuda çalışan üyelerimizin özlük haklarının düzeltilmesi, kamuda çalışan uzman veya 
uzman yardımcıları ile eş ücret almaları için kampanya başlatılmış, TBMM de grubu bu-
lunan tüm siyasi partiler ile milletvekillerine yazılar yazılmıştır. Bu kapsamda Milletvekili 
Haluk Eyidoğan ile bir çalışma yapılarak emekli ve kamuda çalışan mühendis ve mimarla-
rın özlük haklarının düzeltilmesi amacıyla Kanun Tasarısı teklifi verilmiştir. (Yapılan çalış-
malara ilişkin görüş ve yazılarımız çalışma raporunun 10. Bölümünde ayrıntılı bir şekilde 
verilmektedir.)

Emekli üyelerimizin oda ile ilişkilerinin devam ettirilmesi amacıyla her yıl geleneksel 
olarak düzenlenen “geleneksel emekli kokteylleri” odamız mekanlarında 2014 ve 2015 yılla-
rında da gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bu dönem içerisinde örgüt tarihinde “ jeo-emekli” ko-
misyonu kurularak çalışmalarına başlamış, oda mekanımızın 4. Katı yeniden düzenlenerek 
emekli üyelerimizin kullanımına sunulmuştur. Ayrıca Ankara’da yaşayan tüm emekli üyele-
rimize yazılar yazılarak  “jeo-emekli” komisyonuna katılarak destek vermeleri istenilmiştir. 
İlk kez kurulan bu komisyonun çalışmalarına destek verilmeli, emekli olan çok sayıda mes-
lektaşımızın meslek ve meslektaş camiasından kopmaları önlenmelidir.


