oda yönetim kurulumuz tbmm‘de
meslektaşımız olan milletvekillerini
ziyaret etti

Görüşmede, Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı,
Odamızın yönetim kurulunun yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, jeoloji mühendisliği
hizmetlerinin yasal düzenlemeler içinde tanımlı hale
gelmesinin son derece önemli olduğunu, madencilik
sektöründe meydana gelen kazaların temel nedeninin yeteri kadar jeoloji mühendisliği hizmetlerinden
yararlanılmamasından kaynaklandığını ifade ederek,
sorunların çözümü konusunda destek vereceğini belirtti.
Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Uğur Dilipak’da
kendisinin de her ne kadar doğrudan jeoloji mühendisliği olmasa da uzun süre enerji altyapı sektöründe
çalıştığını belirterek, yasal düzenleme süreçlerinde
yapılacak teknik çalışmalarda oda ile istişare halinde
olacağını ifade etti.
İyi niyet temennileri ile son bulan görüşmede, Odamız tarafından önemsenen konulara ilişkin bir raporda kendilerine sunuldu.

55

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý

Yapılan görüşmede yönetim kurulu üyelerimiz daha
fazla sayıda jeoloji mühendisini mecliste görmek
istediklerini belirterek, milletvekillerinden meslek ve
meslektaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmalarını talep ettiler. Görüşmede meslek ve meslek alanımızın
çok sayıda sorunu olduğunu ifade eden Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Alan, temel sorunların başında
jeoloji mühendisliğindeki işsizlik sorununun geldiğini belirterek, bu sorunun çözümü konusunda başta
kamu idareleri olmak üzere, yapılan yasal düzenlemelerde jeoloji mühendisliği hizmetlerinin gerçek
manada tanımlı hale gelmesi ile mümkün olacağını
vurguladı. Emekli ve kamuda çalışan mühendislerin
özlük haklarında yaşanan sorunlara da vurgu yapan
Odamız Başkanı Alan, 2016 yılı bütçe görüşmelerinin
devam ettiği bu günlerde bu konuya destek vermelerini istedi. Ayrıca önümüzdeki süreçlerde imar, plan-

lama, enerji, madencilik ve çevre başta olmak üzere
TBMM’nin gündemine gelebilecek düzenlemelerde
Odamıza ve mesleğimize sahip çıkmaları talep edildi.

haber bülteni

Odamız Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri 26. Dönem seçimleri sonucunda seçilerek TBMM’de yer
alan, meslektaşımız AK Parti Kütahya Milletvekili
Mustafa Şükrü Nazlı ile Kahramanmaraş Milletvekili
Mehmet Uğur Dilipak’ı makamlarında ziyaret ederek,
seçilmelerinden dolayı kutladı.

odamız yönetim kurulu üyeleri
tunceli milletvekili gürsel erol’u
makamda ziyaret etti.

haber bülteni
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Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan ile II.
Başkanı Faruk İlgün Tunceli Milletvekili Gürsel Erol’u
makamda ziyaret etti.

Ayrıca Munzur Vadisi Milli parkı içinde kurulmak iste-

Seçilmesinden dolayı kendisi tebrik ederek konuşmasına başlayan Odamız Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Alan, Odamız tarafından 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 Jeoparak ağı listesine
aday olarak önerilen Kapadokya, Ihlara Vadisi, Tuz
Gölü ve Karapınar Obruk ve Maar oluşumlarını da
içine alan “Kapadokya Jeopark Alanı” ile Munzur
Vadisi, Ovacık Fayı ve Munzur suyu karstik boşalımın
birlikte değerlendirilerek “Munzur Vadisi Jeopark Alanı” olarak değerlendirilmek üzere UNESCO Türk Milli
Komitesine önerildiğini, UNESCO Türk Milli Komitesi
tarafından konunun değerlendirilerek ilk 16 sırada yer
alan alanlarla ilgili eğitim çalışmasının başlatılacağı
belirtilerek, söz konusu seçilecek alanın “Munzur
Vadisi Jeopark Alanı” olması konusunda konunun
gündeme taşınması ve yaşam bulması için destek
vermesi istenmiştir.

yok olacağı belirtilerek bunun önlenmesi için çaba

nen Konaktepe barajının yapılması durumunda sözkonusu alan içerisinde yer alan bir çok jeolojik ögenin
sarf etmesi gerektiği belirtilmiştir.
Tunceli Milletvekili Gürsel Eron’da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Odamız tarafından
belirtilen alanın jeopark alanı olması için odanın başlattığı çalışmaya destek olacağını, ancak bu konuda
odanın mutlaka bilimsel dokümantasyon ve raporlarla konuyu açıklığa kavuşturması gerektiğini vurgulayarak, bu konudaki çabalara destek olacağını ifade
etmiştir.
İyi niyet temennileri ile son bulan görüşmede Oda
Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan tarafından;
UNESCO Türk Milli Komitesi tarafından Odamıza gönderilen yazı ile birlikte Odamız tarafından hazırlanan
“Jeolojik Açıdan Tabiat Varlıkları’nın (Jeolojik Miras)
Önemi ve Türkiye’deki Durumu Hakkında Raporu”nu
da içeren bir dosya kendisine sunuldu.

odamız yönetim kurulu üyeleri
gümrük ve ticaret bakanı
bülent tüfenkci’yi makamda ziyaret etti.

57

Odamız Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Gümrük ve Ticaret Bakanı
Bülent Tüfenkci’yi 29.02.2016 tarihinde makamında ziyaret etti.
TBMM 26. Döneminde Milletvekili olarak seçilmesi
ve akabinde Bakan olarak atanmasından dolayı tebrik
ve başarılar dileyerek konuşmasına başlayan Odamız
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, jeoloji mühendislerin çalışma alanları ile yaşadıkları sorunlar
hakkında kısa bilgiler aktararak devam etti. Üniversitelerde mezun olan çok sayıda meslektaşımızın işsiz
olduğu, bu nedenle kamuda daha fazla kadro açılarak
jeoloji mühendisi istihdamının arttırılması gerektiğine
vurgu yaparak, bir çok kurumda yetersiz jeoloji mühendisi çalıştırılması nedeniyle kamu yatırımlarının
pahalıya mal olduğunu çeşitli örneklerle aktardı.

uzman yardımcıları ile aynı seviyeye getirilmesi ge-

Ayrıca kamuda çalışan ve emekli mühendislerin özlük
haklarının eşit işe eşit ücret çerçevesinde, uzman ve

rüşmede, Odamız tarafından Sayın Bakana bir rapor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise, Odamızın yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getirerek, sorunların çözümü konusunda kendisine
sunulan rapor çerçevesinde destek vereceğini belirtti. Ayrıca ülkenin geçmekte olduğu süreçlerde sivil
toplum kuruluşlarının önemine dikkat çekerek “sivil
toplum kuruluşlarına” önemli sorumluluklar düştüğüne dikkat çekti. İyi niyet temennileri ile son bulan göda sunuldu.

haber bülteni

verilmesi taleplerini iletti.
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rektiğini belirterek bu konudaki çalışmalara destek

