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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın son düzenlemesi ile  
diplomalarımız ve mesleki deneyimlerimiz yok sayılıyor binlerce 

mühendis işsizliğe mahkum ediliyor!

Basın açıklamasının tamamı için lütfen tıklayınız.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI  
MADENCİLİK SEKTÖRÜNÜ YOK ETMEYE KARARLI

Bir torba yasa içinde daha önce Maden 
Kanunu’na ilave edilmiş bir ek madde 
ile yasalaşan “Ulusal Maden Kaynak ve 
Rezerv Raporlama Komisyonu (UM-
REK)”  kurulmasıyla ilgili yönetme-
lik 26 Temmuz 2017 tarihinde Resmi 
Gazete’de yayınlanmıştır. “ULUSAL 
MADEN KAYNAK VE REZERV 
RAPORLAMA KOMİSYONU HAK-
KINDA YÖNETMELİĞİN” amacı, 
madenlerin aranması, araştırılması ve 
üretilmesi ile ilgili açık, güvenilir, uy-
gulanabilir kaynak ve rezerv bilgilerini 
oluşturmak, bunlarla ilgili raporlama 
standartlarını ve kriterleri belirlemek, 
yetkin kişi ve/veya yetkilendirilmiş 
tüzel kişilerde aranan nitelikleri belir-
lemek, bunlara eğitim vermek, serti-
fikalandırmak, sicil ve sicil kayıtlarını 
tutmak, denetlemek amacıyla kurulan 
UMREK’in teşkili, yönetimi, görevleri, 
çalışma esasları ile üyelerin atanmasın-
da aranan nitelikler ilgili usul ve esas-
ları düzenlemek olarak belirtilmiştir.
TMMOB’ne bağlı Jeoloji ve Maden 
Mühendisleri Odaları olarak, söz ko-
nusu komisyonun kurulmasına yöne-
lik yasa tasarısının TBMM gündemi-
ne geldiği andan itibaren girişimlerde 
bulunulmuş, ortak basın açıklaması ile 
bu tasarının yaratacağı olumsuzluk-
lar kamuoyu ve üyelerimizin bilgisi-
ne sunularak tasarının geri çekilmesi 

için yoğun çaba gösterilmiştir.  Ancak, 
eleştiri ve önerilere önem vermeyen 
çoğunlukçu yönetim anlayışı burada 
da ortaya çıkmış ve madde TBMM’de 
yasalaşmıştır. Bu düzenleme, her çı-
kardığı yasa veya yönetmelik ile ma-
dencilik alanındaki sorunları çözmek 
bir yana yeni sorunlar yaratan, maden-
ciliğin gelişmesine engel olan, hatta 
madenciliği yok eden siyasi iktidarın 
ve bürokratlarının beceriksizliğine 
yeni bir örnek oluşturmuştur.Maden-
cilik sektörünün en temel mühendislik 
disiplinlerinin Anayasal meslek örgüt-
leri olan konusunda uzman Meslek 
Odaları olarak, “ULUSAL MADEN 
KAYNAK VE REZERV RAPORLA-
MA KOMİSYONU HAKKINDA YÖ-
NETMELİK” in hazırlık aşamalarında 
görüşlerimiz yapılan toplantı ve çalış-

taylarda yönetmeliği hazırlayan ETKB 
ve MİGEM yöneticilerine iletilmiş ve 
önerilerimiz paylaşılmıştır.  Ancak, 
Anayasal kuruluş olan Odalarımızın 
yok sayıldığı bu yönetmeliğe ilişkin 
görüşlerimizin dikkate alınmadığını 
bir kez daha kamuoyu ve meslek ca-
mialarımızla paylaşmayı bir görev bili-
yoruz.Bu yönetmelik ile; biçim, nitelik 
ve nicelik olarak muhtemel ekonomik 
beklentileri karşılayacak katı, sıvı ve 
gaz birikimleri ifade eden kaynak ile 
bu kaynağın, boyutları ve tenörü/ka-
litesi belirlenmiş ve günün şartlarında 
ekonomik olarak üretilebilir ve işlene-
bilir kısmı olan rezervlerin raporlama 
standartları ve kriterleri ile bu rapor-
ları hazırlayabilecek yetkin kişi kişiler, 
kurulan bir komisyon tarafından belir-
lenecektir. 

http://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=9936&tipi=17&sube=0#.WYSVDYSLT4Y
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TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. 
PARÇALANIYOR! 

20 Temmuz 2017 tarih ve 
30129 sayılı Resmi Gazetede, 
OHAL döneminde çıkarılan 
2017/10472 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile ham petrol 
ve doğal gaz arama ve üre-
tim faaliyetleri kapsamında 
Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığına ait Sondaj, wor-
kover, kuyu tamamlama ve 
jeofizik operasyonları servis 
hizmetlerine ait her türlü 
araç, iş makinesi, kule, gemi, 
diğer ekipman, malzeme, 
sondaj park sahaları ve müş-
temilatı Turkish Petroleum 
International Company’ye 
(TPIC) bedelsiz olarak dev-
redilmiştir.
Bu karar ile, ülkemizin ham 
petrol ve doğal gaz arama ve 
üretim alanında en önem-
li stratejik kamu kuruluşu 

olan Türkiye Petrolleri A.O. 
(TPAO) parçalanarak kü-
çültülmüş ve özelleştirilmesi 
süreci hızlandırılmıştır.
1954 yılında kurulan 
TPAO’nun dünya petrol 
sektöründe olduğu gibi; 
önce arama, üretim, taşı-
ma, rafinaj ve dağıtım bü-
tünlüğü parçalanmış, sonra 

bünyesindeki İPRAGAZ, 
PETKİM, DİTAŞ, TÜPRAŞ, 
POAŞ birer birer özelleşti-
rilmiştir. Daha sonra, Pet-
rol Kanunlarında yapılan 
değişiklikler ile TPAO’nun 
devlet adına petrol arama ve 
üretim faaliyetlerinde bulu-
nan bir kuruluş olduğu ka-
nundan çıkarılmış, bundan 

kaynaklanan kamu yararına 
yönelik önemli ayrıcalıkla-
rı da kaldırılmıştır. TPAO; 
ülke enerji ihtiyacı gözetil-
meksizin lime lime edilerek 
özelleştirilirken, ülkemizde 
bugün yılda ortalama 60 
milyar dolar enerjiye kay-
nak aktaran ve dışa bağımlı 
bir ülke haline getirilmiştir. 
Oysa aynı süreçlerde kuru-
lan ve ülkemiz gibi petrol 
üreticisi olmayan İtalya’nın 
devlet şirketi ENİ bugün 
arama, üretim, sondaj vb. 
teknik çalışmalarda dünya-
nın sayılı büyük firmaların-
dan biri haline gelmiştir.

Enerjide yılda ortalama 60 milyar dolar açık veren ve dışa bağımlı hale getirilen ülkemizde; 
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın özelleştiril-

mesine, ülkemizin göz bebeği olan TPAO üzerinde oynanan oyunlara dün olduğu gibi bun-
dan sonra da karşı durmaya devam edecektir.

Basın açıklamasının 
tamamı için lütfen 

tıklayınız.

GÖREVLENDİRME 
DIŞI ETKİNLİKLERE 

KATILIMIN BAKANLIK 
İZNİNE BAĞLANMASI-
NA KARŞI AÇTIĞIMIZ 

DAVAYI KAZANDIK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı`n-
ca 2009 yılında yayınlanan ve bakan-
lığa bağlı personelin görevleri gereği 
katılmak zorunda oldukları toplantılar 
dışındaki her türden panel, seminer 
ve konferansa katılımlarını yazılı izne 
bağlayan talimat hakkında Birliğimiz 
tarafından açılan dava sonuçlandı. 
Uzun yıllardır devam eden dava sonu-
cunda bakanlığın talimatı, Danıştay‘ın 

kararı doğrultusunda, Ankara 1. İdare 
Mahkemesi tarafından hukuka aykırı 
bulunarak bozuldu. 

TMMOB olarak üyelerimizin ve çalı-
şanların hak ve özgürlüklerini sınırla-
maya yönelik her türlü girişime karşı 
hukuki-meşru mücadelemizi sürdür-
meye devam edeceğiz.

Basın açıklamasının tamamı için 
lütfen tıklayınız.

http://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=9923&tipi=3&sube=0#.WYSVN4SLT4Y
http://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=9896&tipi=2&sube=0#.WYSVa4SLT4Y
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İŞ MAHKEMELERİ KANUN 
TASARISI İLE İLGİLİ OLARAK 

MİLLETVEKİLLERİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ

TUNCELİ VE ELAZIĞ İL 
TEMSİLCİLİKLERİ ZİYARET EDİLDİ
Yönetim Kurulu Başkanımız 
Hüseyin Alan 25.07.2017 ta-
rihinde Tunceli, 26.07.2017 
tarihinde ise Elazığ İl temsil-
ciliklerimizi ziyaret ederek, bu 
bölgede meslektaşlarımızın ya-
şadığı sorunlar hakkında bilgi 
aldı.

Tunceli’de; özellikle ilçe beledi-
yeleri ile İl Özel İdaresi’nin bina 
ve bina türü yapılar için ruhsat 
verirken zemin ve temel etüt 
raporları istemedikleri, bu ko-
nuda Odamızın yazdığı yazılara 
yöneticilerin duyarsız davran-
dıkları ifade edilerek odanın bu 
konuda girişlerini yoğunlaştır-
ması gerektiği belirtildi. 

Elazığ İl Temsilciliği ziyaretinde 

de, ilçelerde zemin etütlerinin 
istenmediği, Elazığ’da 250 yakın 
meslektaşımızın bulunduğu, il 
temsilciliğinin kurumsallaşma-
sı için Genel Merkezden destek 
beklentileri ifade edildi. Yapılan 
ortak değerlendirmede tem-
silciliğe mekan kiralanması ve 
kısmi süreli bir çalışan alınarak 
temsilciliğin kurumsal hale ge-
tirilmesi, Elazığ, Malatya, Tun-
celi gibi yakın illerde yaşanan 
sorunlara da müdahalede bulu-
nulması amacıyla kurumsal ya-
pının oluşturulması konusunda 
temsilciliğin çalışma yürütmesi 
kararlaştırıldı. Yapılan görüş-
menin ardından Harput tarihi 
şehir alanı ile Buzluk Mağarası 
ziyaret edildi. 

TPAO, BOTAŞ, KIYI EMNİYETİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, TEMSAN, 
SÜMER HALI, T. ŞEKER FABRİKAL-
RI AŞ. ‘Deki binlerce kamu persone-
linin iş güvencelerini kaldırıp, işten 
atılmalarının yolunu açacak olan ve 
TBMM Adalet Komisyon`undan ge-
çerek TBMM gündemine alınan İş 
Mahkemeleri Kanun Tasarısı‘nın 40. 
Maddesine ilişkin görüş ve değerlen-
dirmelerimizi iletmek üzere Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 

ALAN, Jeofizik Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Şevket DE-
MİRBAŞ, Petrol Mühendisleri Oda-
sı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
KUL, Petrol Jeologları Derneği‘nden 
İsmail BAHTİYAR ve Güneydoğum 
Derneği yöneticileri ile beraber CHP 
Genel Başkan Yardımcısı, Antalya 
Milletvekili Çetin Osman BUDAK ile 
MHP Gurup Başkan Vekili Erkan AK-
ÇAY ziyaret edildi.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

http://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=9900&tipi=2&sube=0#.WYSVhYSLT4Y
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Dilekçe örneği için tıklayınız.

SGK`YA FAKS VE E-POSTA 
EYLEMİNE ÇAĞRI
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz, TMMOB ve SGK ara-
sında imzalanan asgari ücret protoko-
lünün SGK tarafından tek taraflı iptali-
ne ilişkin üyelere SGK‘ya gönderilmek 
üzere dilekçe örneği gönderdi.

Tüm üyelere, SGK‘nın almış olduğu 
tek taraflı fesih işleminin geri alınma-
sı ve gerekli yasal düzenlemelerin ya-
pılması içerikli dilekçe gönderildi. 500 
bini aşkın mühendis, mimar ve şehir 
plancısına gönderilen dilekçe örneği 
ile SGK Başkanlığı e-posta ve faks yağ-
muruna tutulacak. 

Dilekçeyi göndermek için iletişim 
bilgileri;
SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlü-
ğü Makamı
FAKS: 0 312 432 48 75
E-POSTA: spgm@sgk.gov.tr

HAKLARIMIZIN 
GASPEDİLMESİNE, 

GELECEĞİMİZİN 
KARARTILMASINA 

İZİN VERMEYECEĞİZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ, TMMOB 
ve SGK arasında imzalanan asgari ücret protokolün SGK tarafın-
dan tek taraflı iptaline ilişkin; 4 Temmuz 2017 tarihinde bir basın 

toplantısı düzenleyerek konuyu kamuoyu ile paylaştı.
Birliğimiz ile T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı arasında, mühendis, mi-
mar ve şehir plancılarının ücretli çalıştıkları sektörlerde kayıt dışı istihdamı önle-
me amacıyla 31 Temmuz 2012 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü SGK tara-
fından 09.06.2017 tarihinde tek taraflı olarak feshedilmiştir.

Feshedilen protokol gereği Birliğimiz, ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir 
plancıları için belirlediği asgari ücreti her yıl Aralık ayında Sosyal Güvenlik Ku-
rumu`na iletmekte ve uygulanmak üzere bağlı meslek odaları ile kamuoyuna du-
yurmaktaydı. Ücret belirlemesinde ağırlıklı olarak kamu kurumlarında yeni işe 
başlayan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ücreti dikkate alınmaktaydı.

Basın açıklamasının tamamı için lütfen tıklayınız.

http://www.jmo.org.tr/resimler/ekler/5c9efb3174ce34b_ek.doc
http://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=9888&tipi=3&sube=0#.WYSV8ISLT4Y
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Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız

SONER-ÖNER-GÜNEŞ’İ, ÖLÜMLERİNİN  
11. YILINDA ANKARA VE SİNOP’TA ANDIK

“Nükleersiz Bir Yaşam ” etkinliğinde 
22 Temmuz 2006 tarihinde Karadeniz’e 
verdiğimiz gençlerimiz Soner BALTA, 
Öner BALTA ve Güneş KORKMAZ, 
onbirinci ölüm yıldönümlerinde Sinop 
ve Ankara’da anıldılar.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin 1973-1980 yıl-
ları arasında başkanlığını yapan, mühendis-mimar hareke-
tinin toplumcu bir çizgiye sahip olmasında ön saflarda yer 
alan, TMMOB ile bütünleşen Teoman Öztürk 11 Temmuz 
2017 Salı günü ölümünün 23. yıldönümünde anıldı. Öztürk 

için önce Karşıyaka'daki anıt mezarda anma gerçekleştiril-
di, daha sonra İMO Rüştü Özal Toplantı Salonu’nda “AKP 
TMMOB'ye Neden Saldırıyor” başlıklı forum düzenlendi. 

TEOMAN ÖZTÜRK ANILDI

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız

http://www.tmmob.org.tr/icerik/teoman-ozturku-andik-4
http://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=9926&tipi=2&sube=0#.WYSWgYSLT4Y
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DEPREMLERİN ÖNCEDEN BİLİNMESİNE 
İLİŞKİN ZORUNLU BİR AÇIKLAMA

Son günlerde basın yayın organlarında sıklıkla gündeme 
gelen “önceden deprem tahmini yapmaya ilişkin çalışma-
lara başlandı. Bundan böyle deprem önceden belirlenebi-
lecek” gibi toplumu derinden etkileyen bazı yanlış bilgile-
rin basın yayın araçları vasıtasıyla kamuoyu ile paylaşıldığı 
görülmektedir. AFAD bünyesinde kurulmuş bulunan 
Deprem Danışma Kurulu`nu “siyasi saiklerden ve idare-
den bağımsız olarak” bu konuda devreye girerek toplumu 
doğru bilgilendirmeye ve aydınlatmaya davet ediyoruz.

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız

DENİZ İÇİNDE MEYDANA 
GELEN DEPREMLER ÜLKEMİZ 

KIYI ALANLARINI TEHDİT 
ETMEYE DEVAM EDİYOR

BODRUM DEPREMİNE 
İLİŞKİN RAPORLAR 

YAYIMLANDI

21 Temmuz 2017 tarihinde saat 01.31’de Başbakanlık 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verile-
rine göre büyüklüğü Mw: 6.5, derinliği 7.8 km., Kandilli 
Rasathanesi verilerine göre Mw: 6.6 büyüklüğünde ve 
odak derinliği yaklaşık 5 km. civarında olan bir deprem 
meydana gelmiştir. Bodrum depreminin büyüklüğü İŞ 
MAHKEMELERİ KANUN TASARISI’NA ilişkin gö-
rüşmelerde bulunmak üzere CHP Genel Başkan Yar-
dımcısı Çetin Osman Budak ile MHP Gurup Başkan 
Vekili Erkan Akçay Ziyaret edildi. 

21.07.2017 tarihinde Gökova Körfezinde meydana gelen 
Mw: 6.5 büyüklüğündeki depreme ilişkin olarak Ankara 
Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Tektonik Araş-
tırma Grubundan Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu ve Dr. Korhan 
Esat ile Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Diri Fay Araştırma Grubundan Prof. 
Dr. Hasan Sözbilir vd. tarafından hazırlanan raporlar ya-
yınlandı.

Depreme ilişkin daha fazla bilgi için

Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu ve Dr. Korhan Esat tarafından ha-
zırlanan rapor için lütfen tıklayınız.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir vd. tarafından hazırlanan rapor 
için lütfen tıklayınız.

http://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=9941&tipi=17&sube=0#.WYSWnISLT4Y
http://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=9922&tipi=3&sube=0#.WYSWsoSLT4Y
http://www.jmo.org.tr/resimler/ekler/317b69da09939c0_ek.pdf
http://www.jmo.org.tr/resimler/ekler/cf609ddb6a0879d_ek.pdf
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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN 1.YILINDA 
NE ASKERİ, NE SİVİL DARBE NE DE OHAL!

Bugün; ülkemize karşı “FETÖ ve arka-
sında yer alan karanlık güçler” tarafından 
girişilen, kahpe 15 Temmuz darbe girişi-
minin ardından, bir yılı geride bıraktık. 
15 Temmuzda; darbeciler tarafından 249 
vatansever vatandaşımız öldürüldü, bin-
lerce kişi yaralandı. Darbenin bastırılması 
sırasında yapılan müdahalede 24 asker öl-
dürüldü.

Demokrasiye ve özgürlüklere kasteden, 
yüzlerce yurttaşımızın ölümüne, binler-
cesinin yaralanmasına yol açan bu darbe 
girişimini bir kez daha lanetliyoruz.

Basın açıklamasının tamamı için lütfen 
tıklayınız.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ, 2 
Temmuz Sivas Katliamı‘nın yıl dönümü nedeniyle bir ba-
sın açıklaması yaptı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
OHAL`in yeniden 3 ay uzatılmasına ilişkin olarak, 20 
Temmuz 2017 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ, 
adaletin işlemez hale getirildiği bu süreçte Kemal Kılıçda-
roğlu`nun başlattığı Adalet Yürüyüşü`nü bir parti eylemi 
olarak görmediğini belirtti. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 692 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 300’ün üzerinde 
meslek mensubunun ve 7000’in üzerinde kamu çalışanının 
ihraç edilmesine ilişkin olarak bir basın açıklaması yaptı.

GERİCİLİĞE KARŞI EŞİTLİK, 
ÖZGÜRLÜK, LAİKLİK, DEMOKRASİ 

VE ADALET KAZANACAK

OHAL DEĞİL DEMOKRASİ, BASKI 
YASALARI DEĞİL ÖZGÜRLÜK 

İSTİYORUZ!

ADALET İSTİYORUZ! HUKUKSUZ İHRAÇLARA SON!

BASIN AÇIKLAMALARI

Basın açıklamasının tamamı için lütfen tıklayınız. Basın açıklamasının tamamı için lütfen tıklayınız.

Basın açıklamasının tamamı için lütfen tıklayınız. Basın açıklamasının tamamı için lütfen tıklayınız.

http://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=9906&tipi=3&sube=0#.WYSXOISLT4Y
http://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=9875&tipi=3&sube=0#.WYSXT4SLT4Y
http://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=9920&tipi=3&sube=0#.WYSXZYSLT4Y
http://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=9863&tipi=3&sube=0#.WYSXgYSLT4Y
http://www.tmmob.org.tr/icerik/hukuksuz-ihraclara-son
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EĞİTİM MERKEZİ 
YÖNETMELİĞİMİZ YAYIMLANDI

BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ 
RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Odamız bünyesinde yürütülen her türlü eğitim, kurs, se-
miner, sempozyum, konferans, panel, çalıştay, atölye ça-
lışmaları ve benzeri faaliyetlerin örgütsel bütünlük içinde 
yürütülebilmesi, yapılan eğitim çalışmalarının niteliğinin 
artırılması ve kurumsallaşması amacıyla “TMMOB Jeoloji 
Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi (Jeo-EM)” kuruluş ve 
çalışma ilkelerini düzenleyen yönetmelik yayınlandı.

Yapılan düzenleme ile Jeo-EM bir yandan meslektaşlarımı-
zın mesleki gelişimi konusundaki faaliyet yürütürken, bir 
yandan da oda çalışanları ile meslektaşlarımızın etkileşim 
içinde olduğu ve meslek alanımızda çalışanlara eğitim des-
teği sunarak, ülke insan kaynağının gelişimine ve meslek 
alanımızda üretilen hizmetlerin nitelikli hale gelmesine de 
katkı koyacak.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi 
Yönetmeliği (Jeo-EM) için lütfen tıklayınız.

Bilirkişilik Yönetmeliği için lütfen 
tıklayınız

03.11.2016 tarih ve 6754 sayılı Resmi Gaze-
te`de yayınlanan Bilirkişi Kanunu çerçeve-
sinde bilirkişilik sistemini yeniden düzen-
leyen "Bilirkişilik Yönetmeliği" 03.08.2017 
tarihli Resmi Gazete`de yayımlanarak yü-
rürlüğe girdi.

Yapılan düzenleme ile bilirkişilik sistemi 
ve bilirkişilerin haiz olması gereken şartlar 
yeniden düzenlendi. 

http://www.jmo.org.tr/mevzuat/mevzuat_detay.php?kod=296
http://www.jmo.org.tr/resimler/ekler/92b48b590daa1ac_ek.pdf
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TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ’NİN  
60/3 SAYISI YAYINLANDI

YÖNETİM KURULUMUZ 
KONYA ŞUBEYİ ZİYARET ETTİ

1947 yılından bu yana aralıksız olarak 
yayımlanan, yerbilimleri dünyasının 
hakemli dergilerinden biri olan “Tür-
kiye Jeoloji Bülteni’nin 60/3 sayısı” 
uluslararası yayın ilkeleri ve standart-
ları çerçevesinde güncellenerek yayın-
landı.

GeoRef, Geotitles, Geoscience Docu-
mentation, Bibliography of Economic 
Geology, Geology, Geo Archive, Geo 
Abstract, Mineralogical Abstract, GE-
OBASE, BIOSIS ve ULAKBİM gibi çok 
sayıda dizinde taranan, SCOPUS dizi-
ninde izleme süreci devam eden dergi-
mizin, “ WoS” dizininde de yer alması 
için gerekli çalışmalar Editörler tara-
fından yürütülmektedir. Bugüne kadar 
katkı ve desteğini esirgemeyen meslek-
taşlarımıza teşekkür ederiz.

Dergimizin “WoS” dizini tarafından 
taranarak uluslararası yayın kategori-
sine alınması konusundaki çalışmala-
rımız devam etmekte olup, başta böl-
ge ülkelerindeki yerbilimciler olmak 
üzere, tüm yerbilimcileri ürettiklerini 
Türkiye Jeoloji Bülteninde yayınlaya-
rak paylaşmaya davet ediyoruz.

Ülkemizde; hakemli bilimsel dergi çı-
karan 21 meslek örgütü içinde; “Türki-
ye Jeoloji Bülteni” ve “Jeoloji Mühen-
disliği Dergisi” gibi iki önemli dergiyi 
çıkaran tek meslek örgütü olan Oda-
mız, kamusal yarar çerçevesinde bilim 
ve emekle ürettiklerini umut ve inatla 
ülke insanının ve meslektaşlarının hiz-
metine sunmaya devam edecektir.

60/3 sayısı için lütfen tıklayınız.

Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan, Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Fa-
ruk İlgün, Denetleme Kurulu Üyeleri Osman Sungur Ecemiş ve İskender Bedri 
Özgür Konya Şubemizi 15 Temmuz 2017 tarihinde ziyaret etti.

 İskendurun Belediyesi "Jeoteknik Etüt  
Birimi" tarafından organize edilen, İs-
kendurun Belediyesi, Odamız Hatay 
İl Temsilciliği ile İskendurun Teknik 
Üniversitesi tarafından ortaklaşa dü-
zenlenen "Uygulamalı Jeoteknik Eği-
tim Semineri" 5-7/07/2017 tarihleri 
arasında gerçekleştirildi.

Ayrıntılı bilgi için  
lütfen tıklayınız

İSKENDURUN`DA 
UYGULAMALI 

JEOTEKNİK EĞİTİM 
SEMİNERİ DÜZENLENDİ

http://www.jmo.org.tr/yayinlar/dergi_goster.php?kodu=394
http://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=9893&tipi=2&sube=0#.WYSY14SLT4Y
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“SUBDUCTION RELATED ORE DEPOSİTS” 
ÇALIŞTAYI TRABZON’DA YAPILACAKTIR

Jeoloji Mühendisleri Odası Trabzon 
Şubesi ve Karadeniz Teknik Üniversi-
tesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü`nün 
ortaklaşa düzenlemiş olduğu "Interna-
tional Workshop on Subduction Rela-
ted Ore Deposits" isimli çalıştay 22-27 
Eylül 2017 tarihleri arasında Karadeniz 
Teknik Üniversitesi (Trabzon), Osman 
Turan Kongre Merkezinde gerçekleş-
tirilecektir. Bu çalıştay kapsamında 
yurtiçi ve yurtdışından toplam 6 adet 
bilim insanı maden yataklarının farklı 
konularında konuşmalar gerçekleştire-
ceklerdir. 

 Çalıştay, 22 Eylül akşamı gerçekleşti-

rilecek olan açılış kokteyli ve tanışma 
partisi ile başlayacaktır. 23-24 Eylül 
2017 tarihleri arasında 2 gün sürecek 
olan konuşmalar sonrasında 25 Eylül 
2017 tarihinde farklı maden yatakları 
oluşuklarına arazi gezileri düzenlen-
mesi planlanmıştır.  Tüm bu bilimsel 
faaliyetler sonrasında, 26 Eylül 2017 
tarihinde ise Trabzon yakın civarı 
(Uzungöl) ve Batum`a (Gürcistan) 
sosyal geziler de düzenlenmesi plan-
lanmıştır.

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınızAyrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI TÜRK SANAT MÜZİĞİ 
ve TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROLARI ÇALIŞMALARINA BAŞLIYOR

THM 1 EKİM’DE!TSM 7 EKİM’DE!

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Türk Halk Müziği 
Korosu, TRT Ankara Radyosu Saz Sanatçısı  Hasan Özçır-
pan şefliğinde yeni sezon çalışmalarına başlıyor!

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Türk Sanat Müziği 
Korosu, TRT Ankara Radyosu Sanatçısı Alper Diler şefli-
ğinde çalışmalarına başlıyor!

http://www.oredeposits.org/
http://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=9927&sube=0#.WYSZGoSLT4Y
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TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 
önderliğinde 21-24 Şubat 2018 tarihin-
de Afyon Korel Otel’de yapılacak olan 
sempozyum, Jeoloji Mühendisleri Oda-
sı, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkara-
hisar Belediyesi, Afyonkarahisar Tica-
ret ve Sanayi Odası,  Afyon Kocatepe 
Üniversitesi, Afyon Jeotermal Turizm 
ve Ticaret A.Ş(AFJET), Afyon Termal 
İşletmecileri Birliği, Türkiye Jeotermal 
Kaynaklı Belediyeler Birliği, Jeotermal 
Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği 
(JESDER) ve Türkiye Maden Suyu Üre-
ticileri Derneği(MASUDER) tarafın-
dan ortaklaşa gerçekleştirilecektir.

Sempozyumda; 

•	 Jeotermal	 kaynağa	 ilişkin	 sü-

reçler ve teknolojik gelişmeler

•	 Kaynak	kullanımı	ve	yönetimi,	
teknik ve hukuki sorunlar 

•	 Enerji	 stratejisinde	 jeotermal	
kaynaklar

•	 Eğitim	ve	ar-ge	çalışmaları

•	 Kurumsal,	idari	ve	teknik	yapı-
lanma

•	 Jeotermal	yatırımlarda	tasarım,	
proje yönetimi ve finansmanı

•	 Jeotermal	enerji	ve	çevre

•	 Yerel	 yönetimler	 ve	 jeotermal	
gibi konuların tartışılması, bilgilerin 
paylaşılması ve önerilerin sunulması 
etkinliğin temel amacıdır. 

IV. JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR 
SEMPOZYUMU VE SERGİSİ ŞUBAT 2018’DE YAPILACAKTIR

I. ÇEVRE JEOLOJİSİ ÇALIŞTAYI KASIM 2017’DE DÜZENLENECEKTİR
Çevre Jeolojisi Çalıştayı’ nda, kamu ve özel sektör deneyimine sahip, konu-
larında uzman jeoloji, maden, jeofizik, çevre, ekonomi ve hukuk gibi disip-
linlere mensup arkadaşlarımız seçilen 5 ana başlık altında ve beş ayrı ma-
sada tartışacak ve görüşlerini açıklayacaklardır. Ortaya çıkacak sorunlar ve 
çözüm önerileri, ilgili yerlere ulaştırılacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.  

Çevre Jeolojisinin İçeriği, Amacı ve Hedefleri

1. Planlama ve karar verme sürecinde, doğa kaynaklı afetlere dair riskle-
rin yönetimine ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri,

2. Çevre Jeolojisi’ nin büyük mühendislik yapılarının (Kentleşme, Ba-
raj-HES, tünel, köprü, deniz-hava limanları, termik santraller, nükleer 
santrallere ve benzeri) çeşitli evrelerinde ortaya çıkan sorunlara yakla-
şımı ve çözüm önerileri, 

3. Atık yönetimi ve deponi alanlarının (katı, sıvı ve gaz atıkları için) yer 
seçimi ve yönetiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri,

4. Çevre Jeolojisinin madencilik faaliyetlerinin çeşitli evrelerinde yaşanan 
sorunlara yaklaşımı ve çözüm önerileri,

5. Çevre jeolojisinin koruyucu halk sağlığındaki yeri, önemi ve yaşanan 
sorunlar,

http://www.jmo.org.tr/etkinlikler/sempozyumlar/index.php?etkinlikkod=118
cevrejeolojisi.org
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“MÜHJEO'2017: Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve  
Jeoteknik Sempozyumu” hazırlıkları sürüyor

Mühendislik Jeolojisi Derneği ta-
rafından periyodik olarak iki 

yılda bir düzenlenmesi öngörülen ve 
ilki 2015'te Karadeniz Teknik Üniver-
sitesi'nde gerçekleştirilen Ulusal Mü-
hendislik Jeolojisi Sempozyumu (MÜ-
HJEO'2015)'nun ikincisi Çukurova ve 
Mersin Üniversiteleri Jeoloji Mühendis-
liği Bölümleri ve Derneğimiz tarafın-
dan 12-14 Ekim 2017 tarihleri arasında 
Adana'da düzenleniyor. 

2. Duyurusu kurum ve kuruluşlara ve 
ayrıca dernek üyelerine gönderilen 
Sempozyuma bildiri özlerinin gönderil-
mesi süreci tamamlanmıştır. 

Özlerin değerlendirilmesi tamamlan-
mış olup, bu aşamada bildirilerin tam 

metinleri yazarlar tarafından hazırlan-
maktadır. 

Sempozyumla ilgili ayrıntılı ve güncel-
lemiş bilgilere Sempozyumun web say-
fasından (http://www.muhjeoder.org.
tr/sempzoyum) ulaşılabilir. 

İlk iki gününde bildirilerin sunulup 
tartışılacağı Sempozyumun 3. gününde 
Adana-Mersin civarında teknik-turistik 
içerikli bir gezi düzenlenecektir. 

MTA Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Mü-
dürlüğü, AFAD Başkanlığı, TMMOB 
Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) ve 
HİDRODER Sempozyumun destekle-
yici kuruluşlarıdır.

ATAG toplantıları Türkiye’nin depremselliği konusunda 
uzman bilim adamları ve lisans-lisansüstü öğrencilerinin 
katılacağı ve iki günü sunum son günü ise arazi çalışması 
şeklinde geçen bir çalıştay niteliğindedir. Türkiye genelin-
de diri fay ve deprem konusunda uzman araştırmacıların 
katılacağı Aktif Tektonik Araştırma Grubu 21. Çalıştayı 
(ATAG21), 26-28 Ekim 2017 tarihinde Afyon Kocatepe 
Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir.

18. Paleontoloji Çalıştayı 
Tekirdağ’da yapılacaktır
18. Paleontoloji Çalıştayı 28 Eylül - 01 Ekim 2018 tarihleri 
arasında Tekirdağ’da yapılacaktır.

Kantitatif Biyostratigrafi, Paleobiyocoğrafi, Paleoekoloji ve 
Resifler’in ele alınacağı Çalıştayın önemli tarihleri şöyle: 


