
4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME 
ÇALIŞMALARI

26. Çalışma döneminde Oda Ana yönetmeliğimizdeki amaçlar doğrultusunda örgütlen-
me çalışmalarının 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 
düzenli toplantılar gerçekleştirerek iş yerlerinde yaşanan sorunlar hakkında bilgi edinilmesi 
ve buna ilişkin çözümlerin gerçekleştirilmesi, çalışan, 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 Ba-
kanlıkların ziyaret edilmesi, yazılar yazılması, emekli üyelerimizin bilgi birikimi ve  oda-
ya katkılarının artırılması amacıyla Emekli Üye Komisyonlarının oluşturulması ve emekli 
üyelerimizin dayanışma birlikteliği içinde birbirleri ile zaman geçirmeleri için çok sayıda 
söyleşi, teknik ve turistik gezi düzenlenmesi için çaba sarf edilmiştir. 

26. dönem çalışmaları kapsamında odamızın gerçekleştirdiği çok sayıdaki kurultay, sem-
pozyum, çalıştay, meslek içi eğitim seminerleri, konferanslar, söyleşi ve paneller gibi mesleki 
ve toplumsal çalışmalar yüzlerce meslektaşımızın katkısı ile gerçekleştirilmiş, dönem içinde 
düzenlenen 109 adet eğitim seminerine 1900’ü aşkın aktif üyelerimiz (Aktif üyelerimizin 
yaklaşık %11’i) katılarak bugüne kadar oda tarihinde en çok eğitim ve katılım sağlanan 
bir seviyeye ulaştırılmıştır. Yine dönem içinde kurultay, sempozyum, çalıştay, söyleşi, panel 
gibi 85 adet etkinliğin ya doğrudan düzenleyicisi olarak yada ortak ve destekleyen olarak 
düzenlemesini sağladık. Bu çalışmaların gerçekleştirilmesi çalışmalarına yürütme, bilim ve 
danışma kurularında 750’nin üzerinde meslektaşımız görev almış, 7500’ü aşkın üyemiz bu 
etkinliklere katılarak destek vermişlerdir.

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-
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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 16.000’e yakın üyemizin adres bilgileri AKS veri sistemi üzerinden 
güncellenmiş, dinamik bir süreç olan üye verilerinin sürekli günlenmesi çalışmaları sürekli 
hale getirilmiştir. Üye bilgilerin 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 düşün-
celeri alınmıştır. Ancak 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. Yine bu dönem içinde TC Nosu bulunmayan yaklaşık 1700 üyenin 
1250’sinin TC Nosu temin edilerek sisteme işlenmiştir. Yapılan bu çalışmalar ile yaklaşık 
450 üye dışında erişim bilgisi bulunmayan üye dışında tüm üyelerimize erişim imkanı ya-
ratılmıştır. Son iki dönem içinde  yapılan bu çalışmalar ile üyeye erişim oranı%97.5’e çıka-
rılmıştır.

Yine dönem içinde üye kayıt ve kayıt yenileme çalışması başlatılmış, yeni kimlik belgesi 
düzenlenmiştir. Kimlik yenileme çalışmaları kapsamında 3000’ni aşkın üyemizin kimlikleri 
yenilenmiştir. Ayrıca üye sicil dosyalarının taranarak JMOBİS sitemine yükleme çalışması 
başlatılmış dönem içerisinde yaklaşık 4500 üyenin sicil dosyası taranarak sisteme yükleme 
işlemi tamamlanmıştır. Önümüzdeki dönem bu çalışmalar devam ettirilerek üye verilerine 
hızlı erişim olanağı sağlanacak ve üye- oda etkileşimde önemli çalışmaların geliştirilmesi-
ne olanak sağlanacak üye sicil dosyalarının JMOBİS sistemine yükleme çalışmaları devam 
edilecektir.

Üyelerin odaya olan ilgilerin artırılması amacıyla 2012 yılında başlatılan ferdi kaza si-
gortası uygulaması bu dönemde geliştirilerek devam ettirilmiş, ayrıca üyelerimizin çeşitli 
sağlık kuruluşları, siğorta, eğitim, tatil vb. hizmetlerden indirimli olarak yararlanmaları 
kapsamındaki hizmetler çeşitlendirilmiştir. 

İzmir Şube Binası İstanbul Şube Binası
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Yine 26. Dönem çalışma kapsamında 
oda örgütlüğünün geliştirilmesi, üyeye eşim 
olanakların sağlanması  kapsamında; Bat-
man, Adıyaman ve Kocaeli il temsilcilikle-
rine kısmi süreli personel alınarak temsil-
cilerimiz aktif hale getirilmiştir. Yaklaşık 80 
milyonluk ülke nüfusu baz alındığında ülke 
nüfusunun yaklaşık %78’inin, 30 büyükşe-
hir belediyesi sınırları içinde yaşadığı, yine 
üyelerimizin yaklaşık 15.000’ninin de, yani  
%85’nin de büyükşehir belediyeleri sınırları 
içinde faaliyet  gösterdiği gerçeğinden hare-
ketle büyükşehir belediyesi sınırları içindeki 
şube ve temsilciliklerimiz altyapısının güç-
lendirilmesi, tam ve kısmi süreli personel 
çalıştırılması yoluyla hem üyelerimize hem-
de topluma hizmet etme anlayışımızın geliş-
tirilmesi çalışmaları yürütülmüştür.

Ayrıca toplam üye sayımızın %48’nin 
Ankara, İstanbul ve İzmir’de yaşadığı ger-
çeğinden hareketle Ankara, İstanbul ve İz-
mir’de bulunan altyapımızın geliştirilmesi 
ve yenilenmesi çalışması başlatılmış bu dö-
nem içinde başlanan İzmir Şube binamız 
tamamlanarak 2017 yılı içinde hizmete açıl-
mış, İstanbul şube mekanlarının yenilenme-
si çalışması devam etmekte olup, 2018 yılı 
içinde yenilenerek açılması planlanmakta-
dır. Antalya Şube binamızda ihtiyaçlar çer-
çevesinde tadil edilmiştir.

2017 yılı verileri baz alındığında; mev-
cut  örgütsel altyapı ve personel durumuna 
göre ülke nüfusunun yaklaşık 54.000.000  
kişinin doğrudan oda hizmetlerine ulaşabil-
mektedir. Bu durum toplam ülke nüfusun 
%66.6’sına tekabül etmektedir. Yine mevcut 

altyapı ve personel durumuna göre yaklaşık 
14.000 üyemiz doğrudan oda hizmetlerine 
erişebilmektedir. Bu durum toplam üyenin 
%76.6’sına tekabül etmektedir. Bürolarımı-
zın %67’si, Jeoloji Mühendisliği öğrencile-
rinin yaklaşık %98 ve emekli üyelerimizin  
%93 doğrudan odaya erişim sağlayabilmek-
tedir. Bu durumun ileriki yıllarda  daha da 
geliştirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

İzmir Şube Binası
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4.1 DANIŞMA KURULLARI
26. 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 danışma ku-
rulu toplantıları düzenlenmiş, danışma kurulunda alınan kararlar tüm örgüt birimlerine 
dağıtımı yapılarak yurt genelinde  tüm örgüt birimlerinde alınan kararların  uygulamaya 
geçirilmesi sağlanmıştır. 

26. DÖNEMİN İLK DANIŞMA KURULU 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

26. Dönem 1. Danışma Kurulu Toplantısı 17 Aralık 2016 tarihinde genel merkez bina-
mızın konferans salonunda gerçekleştirildi.

26. Dönem 1. Danışma Kurulu Toplantısı 17 Aralık 2016 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 katılımı ile gerçekleştirilen toplantı Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Hü-
seyin Alan`ın açılış konuşması ve tanışma ile başladı. Daha sonra Yönetim Kurulu Yazman 
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Üyesi Faruk İlgün yapılan çalışmalarla ilgili, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi D. Malik Bakır 
ise mali duruma ilişkin sunum yaptılar.  

Genel Merkez, şubelerimiz ve temsilciliklerimiz tarafından 26. Dönem Çalışma Progra-
mı kapsamında geçen süre zarfında örgütsel, idari, mali işleyişe ilişkin yapılan çalışmalar 
ile önümüzdeki süreçte yapılması planlanan çalışmalar hakkında sunumlar yapıldı. Yapılan 
sunumların ardından yapılması gereken çalışmalar ile ülkenin geçmekte olduğu süreçlerin 
meslek örgütleri ve odaların üzerindeki etkileri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Başlat-
tığı idari ve mali denetime ilişkin bilgilendirme ve değerlendirmeler yapıldı.

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 il temsilcilerimiz söz alarak yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini dile 
getirdiler. 

26. DÖNEMİN İKİNCİ DANIŞMA KURULU TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

26. Dönem II. Danışma Kurulu Toplantısı 21 Ekim 2017 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 Tem-
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26. DÖNEM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA, ŞUBE BAŞKANLARI 
TOPLANTISININ İLKİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2016-2018 Dönemini kapsayan 26. Çalımşma Dönemi içerisinde ilk Şube Başkanlar top-
lantısı 15-16 Temmuz 2016 tarihinde Genel Merkezimizde gerçekleştirildi. Şube Başkanları 
ile Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin bir araya geldiği toplantıda 26. Dönem  Ça-
lışma Programı, örgütsel  ve idari ve mali yapı ile bu çalışma dönemi içerisinde yapılma-
sı planlanan etkinlikler ele alınarak değerlendirildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin 
Alan‘ın 26. Dönem Çalışma Programının dayanağını oluşturan “Temel Hedef ve Beklen-
tilerimiz” başlıklı sunumu ile başlayan toplantıda Yönetim Kurulu   Yazman Üyesi Faruk 
İlgün “Çalışma Programı Taslağı” sunumunu, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Malik Bakır 
ise “İdari ve Mali Durum” sunumunu gerçekleştirdi. Ayrıca önümüzdeki çalışma dönemin-
de Genel Merkez ve şubelerin yapmayı planladığı etkinliklerde ele alınarak değerlendirildi. 

4.2 ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTILARI

silcilerimizin katılımı ile gerçekleştirilen toplantı Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Alan’ın açılış konuşması ve tanışma ile başladı. Daha sonra Oda Genel Sekreteri 
Deniz Işık Gündüz yapılan çalışmalarla ilgili, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi D. Malik Bakır 
ise mali duruma ilişkin sunum yaptılar.

Sunumların ardından tartışma bölümüne geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 
Alan Danışma Kurulu’na ele alınacak konulara ilişkin bir sunum yaptı. Sunumun ardından 
gündemdeki konular ele alınarak çözüm önerileri değerlendirildi ve kararlar alındı.

Ülkenin geçmekte olduğu süreçlerin meslek örgütleri ve odaların üzerindeki etkileri ile 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın başlattığı idari ve mali denetime ve bu kapsamda Kimya 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nun yargı kararı ile görevden alınmasına ilişkin bilgi-
lendirme ve değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıda İzmir Şube başkanı Alim Murathan da “Kamu İhale Kurumu Şartnameleri”-
ne ilişkin bir sunum yaparak bunların meslek alanımıza ilişkin etkilerine işaret etti.

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 il temsilcilerimiz söz alarak yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini dile 
getirdiler.
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II. ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI
26. Çalışma Döneminin İkinci Şube Başkanlar toplantısı 23 - 24 Eylül 2016 tarihinde 

Genel Merkezimizde gerçekleştirildi.
Şube Başkanları ile Genel Mer-

kez Yönetim Kurulu üyelerinin 
bir araya geldiği toplantıda örgüt-
sel, idari ve mali yapı ile yapılması 
planlanan etkinlikler   ile TMMOB 
Danışma Kuruluna yönelik ha-
zırlıklar gözden geçirildi.   Ayrıca 
önümüzdeki çalışma döneminde 
Genel Merkez ve şubelerin yapmayı 
planladığı etkinliklerinde değerlen-
dirildiği toplantıda tüm şubelerin 
16. Dönem çalışmaları kapsamında 
yapacakları etkinliklerin tablolarını 
genel merkeze Ekim 2016 tarihine 
kadar bildirilmesi kararlaştırıldı.. Toplantının ikinci gününde Şube Başkanlarının da katılı-
mıyla TMMOB 44. Dönem 1. Danışma Kurulu toplantısına katılındı. 
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ODA ORGANLARI VE III. ŞUBE BAŞKANLARI ORTAK TOPLANTISI 
YAPILDI

26. Çalışma Döneminin üçüncü Şube Başkanları ve Oda Organları ortak toplantısı 11 
Şubat 2017 tarihinde Genel Merkezimizde gerçekleştirildi. Şube Başkanları, Yazmanları ile 
Genel Merkez Yönetim, Denetim, Onur Kurulu ile TMMOB temsilcimizin bir araya geldiği 
toplantıda, ağırlıklı olarak anayasa değişikliği ve  referandum konusunda TMMOB çalış-
ma program taslağı ve TMMOB Danışma Kurulu`na yönelik hazırlıklar gözden geçirildi. 
Toplantıda ayrıca örgütsel çalışmalar ve odanın sürece ilişkin yapması gereken çalışmalar 
değerlendirildi.

Toplantının ikinci gününde Şube Başkanlarının da katılımıyla TMMOB 44. Dönem 2. 
Danışma Kurulu toplantısına katılındı.

 

IV. ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI
26. Çalışma Döneminin dördüncü Şube Başkanları toplantısı 01 Temmuz 2017 Cumar-

tesi günü Genel Merkezimizde gerçekleştirildi. Şube Başkanları ile Genel Merkez Yönetim, 
Denetim ve Onur Kurulu üyelerimizin bir araya geldiği toplantının ilk bölümünde, TM-
MOB Yasası`nda yapılması düşünülen değişiklikler ile bu değişikliklere karşı TMMOB ve 
bağlı meslek örgütleri tarafından sürdürülen çalışmalar değerlendirildi. Ayrıca Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından sürdürülen “denetim” konuları ele alındı. 

Toplantının ikinci bölümünde ise Odamızın idari, mali ve örgütsel işleyişi ele alınarak 
yaşanan sorunlar tartışılarak, bu kapsamda 26. Dönem başında başlatılan örgütsel ve mali 
işleyişin yeniden düzenlenmesi çalışmalarının hızlandırılması ve yeniden yapılandırma ça-
lışmalarına devam edilmesine ilişkin kararlar alındı. 
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4.3 YEREL YÖNETİMLERDE ÇALIŞAN MESLEKTAŞLARIMIZLA 
TOPLANTILAR

YEREL YÖNETİMLERDE ÇALIŞAN MESLEKTAŞLARIMIZ İLE BİR ARAYA 
GELDİK

18 Kasım 2017 Cumartesi günü yerel yönetimlerde çalışan Jeoloji Mühendisleri ile kah-
valtılı toplantı yapıldı.

Toplantıda; mesleki ürünlerin kalitesinin arttırılması için çaba gösterilmesi, üretilen 
mesleki ürünlere ilişkin değerlendirmeler, meslekte yaşanan sorunlar, planlı alanlar tip 
imar yönetmeliğinin 57.maddesi, 2005 yılı zemin ve temel etüt rapor formatı, teknik şartna-
meler, serbest çalışan meslektaşların uygulamalarındaki sorunlar değerlendirilerek çözüm 
önerileri üzerinde tartışıldı.

Belediyelerde jeolojik-jeoteknik daire başkanlıklarının oluşturulması için Odamızın il-
gili belediyelere birebir ziyaret gerçekleştirmesi ve belediyelerde çalışan meslektaşlarımıza 
şev ve zemin iyileştirme eğitimlerinin verilmesi kararlaştırıldı. Toplantıya katılan arkadaş-
lar beraber olmaktan memnun olduklarını ve toplantının çok yararlı geçtiğini belirttiler.

Aralık ayı içerisinde tekrar toplanmak üzere, karşılıklı iyi niyet temennileri ile toplantı 
son buldu.
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YEREL YÖNETİMLERDE ÇALIŞAN JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ İLE 
TOPLANTI YAPILDI

İlki 18 Kasım 2017 tarihinde yerel yönetimlerde çalışan Jeoloji Mühendislerini bir araya 
getiren toplantının, 2.si 24 Şubat 2018 ‘de, Ankara’daki Belediyeler, Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığında çalışan jeoloji mühendisleri ile yönetim ve denetim kurulu üyelerimizin katılımı 
gerçekleştirildi.

Toplantıda; Belediyeler arasında yaşanan uygulama farklılıklarının özellikle serbest jeo-
loji mühendisliği hizmeti üreten meslektaşlarımızı zor durumda bıraktığı, yerellerde sadece 
parsel bazlı üretilen jeoloji-jeoteknik hizmetlere yoğunlaşıldığı ancak özellikle 2011 yılın-
dan sonra çıkarılan büyükşehir belediyeleri ile belediyeler kanununda yapılan düzenleme-
lerle yeraltısuları, havza yönetimi, jeotermal, atık yönetimi, çevre, madencilik ve jeolojik 
miras, gibi çok sayıda konunun da yerel yönetimlerin gündeminde olduğu ve bu konulara 
ilişkinde çalışmaların yürütüldüğü  belirtilerek  yaşan sorunların çözümü ile  meslek adına 
gerekli  farkındalığın yaratılması amacıyla;

Yerel yönetimlerde jeoloji mühendisliği meslek alanı içinde üretilen hizmetler ve yaşan 
sorunlara çözümler üretmek ve yerel yönetimlerde meslektaşlar arasında dayanışma birlik-
teliğinin sağlanması amacıyla “Yerel Yönetimler Çalışma Grubunun” oluşturulmasına, bu 
gurubun sekretaryasının Hesna Soylu ve Emre Kıbrıs tarafından yürütülmesine,

Benzer çalışma guruplarının şubelerde de oluşturulması için yönetim kuruluna bilgi ve-
rilmesineü, tüm şubelerde yerel yönetimler çalışma gruplarının oluşturulması konusunda 
yönetim kurulunun çalışma yürütümesine,

Şubeler ile genel merkezde kurulan çalışma guruplarının zaman zaman birlikte toplantı 
yaparak bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarına,

Çalışma gurubunun görev kapsamı ile çalışma konularının belirlenmesi amacıyla oluş-
turulan sekretaryanın çağrısı ile çalışma gurubunun toplanarak gurubun amacı ve çalışma 
konularına ilişkin bir rapor hazırlamaları ve yönetim kuruluna bilgi vermleri,

Çalışma gurubu üyelerin peryodik toplantılarına başlaması,
  İlişkin kararlar alınmıştır. Toplantı iyi niyet temennileri ile sonlanmıştır.
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4.4 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK ZİYARETLERİ

Yönetim Kurulumuz 26. Çalışma Dönemi’nde İstanbul, Antalya, İzmir, Diyarbakır, Trab-
zon, Eskişehir, Denizli, Samsun ve Konya  Şubelerimiz ile Çanakkale, Edirne, Kocaeli, Zon-
guldak, Bolu, Düzce, Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir, Elazığ, Çorum, Tunceli, Malatya, Rize, 
Batman, Siirt, karabük il temsilciliklerimiz ziyaret ederek toplantılar düzenledi.

ZONGULDAK İL TEMSİLCİLİĞİ EĞİLİM YOKLAMASI YAPILDI
Yönetim Kurulu II. Başkanı Yüksel Metin, Onur Kurulu Üyesi Dündar Çağlan ve Denet-

leme Kurulu Üyesi Halil İbrahim Yiğit 07 Haziran 2016 günü Zonguldak İl Temsilciliğini 
ziyaret ederek üye toplantısı yaptı.

BOLU VE DÜZCE`DE İL TEMSİLCİLİĞİ EĞİLİM YOKLAMASI YAPILDI
Yönetim Kurulu üyelerimiz Faruk İlgün, 

Canan Demiral ve Denetleme Kurulu Üye-
miz Osman  Ecemiş 01 Haziran 2106 günü 
Bolu ve Düzce‘de il temsilciliklerini ziyaret 
ederek üye toplantıları  yaptı. Yapılan top-
lantılarda Oda-Üye ilişkilerinin ele alınarak 
önümüzdeki döneme ilişkin yapılması plan-
lar çalışmalar aktarıldı. Toplantılarda ayrıca 
temsilci atamaları için eğilim yoklamaları 
yapıldı.

Yapılan eğilim yoklamaları sonucunda, 
Bolu‘da, İl Temsilciliğine Attila Yılmaz, İl 
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Temsilci  Yardımcılıklarına Yener Çifçioğlu ve Hakan Arel, Düzce‘de ise İl Temsilciliğine 
Kayhan Yıldırım İl Temsilci Yardımcılıklarına ise Deniz Akkurt ve Köksal Tuna olarak be-
lirlenerek Genel Merkeze bildirildi.

KIRIKKALE VE KIRŞEHİR İL TEMSİLCİLİĞİ EĞİLİM YOKLAMASI YAPILDI
Yönetim Kurulu üyelerimiz Faruk İlgün, D. Malik Bakır ve Denetleme Kurulu Üyesi 

Ümit Uzunhasanoğlu 02 Haziran 2106 günü Bolu ve Düzce‘de il temsilciliklerini ziyaret 
ederek üye toplantıları yaptı. Yapılan toplantılarda Oda-Üye ilişkilerinin ele alınarak önü-
müzdeki döneme ilişkin yapılması planlar çalışmalar aktarıldı. Toplantılarda ayrıca temsil-
cilik için eğilim yoklamaları yapıldı. 

Yapılan eğilim yoklamaları sonucunda Kırıkkale‘de İl Temsilcisi Kasım Atasoy, İl Tem-
silci Yardımcıları Esra Altundağ ve İsmail Aksun, Kırşehir‘de ise İl Temsilcisi A. Zeynep 
Çalışkan İl Temsilci Yardımcıları ise Kemal Mutlu ve Hakan Yaşlı olarak belirlenerek Genel 
Merkeze bildirildi. 

NEVŞEHİR VE NİĞDE İL TEMSİLCİLİĞİ EĞİLİM YOKLAMASI YAPILDI
Yönetim Kurulu üyelerimiz Faruk İlgün ve Denetleme Kurulu Üyesi Osman Ecemiş 08 

Haziran 2106 günü Nevşehir ve Niğde il temsilciliklerini ziyaret ederek üye toplantıları yap-
tı. Yapılan toplantılarda Oda-Üye ilişkilerinin ele alınarak önümüzdeki döneme ilişkin ya-
pılması planlar çalışmalar aktarıldı. Toplantılarda ayrıca temsilcilik için eğilim yoklamaları 
yapıldı.

Yapılan eğilim yoklamaları sonucunda Nevşehir‘de İl Temsilcisi Zafer Ertosun, İl Tem-
silci Yardımcıları Sezin Karabacak ve Arzu Kılıç, Niğde‘de ise İl Temsilcisi S. Ferhat Dağoğ-
lu, İl Temsilci Yardımcıları ise Hakan Sürme ve Erkan Çağlayan olarak belirlenerek Genel 
Merkeze bildirildi.

Temsilcilik toplantısının ardından Niğde Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini sür-
düren üyemiz Prof. Dr. Mehmet Şener makamında ziyaret edildi.  
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ELAZIĞ VE MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİ EĞİLİM YOKLAMASI YAPILDI
Yönetim Kurulu üyelerimiz Faruk İlgün ve Denetleme Kurulu Üyesi Ümit Uzunhasanoğ-

lu 20 Ağustos 2106 günü Malatya ve Elazığ il temsilciliklerini ziyaret ederek üye toplantıları 
yaptı. 26. Dönem çalışmaları kapsamında yapılan toplantılarda Genel Kurulun ardından ya-
pılan çalışmalar ve Oda-Üye ilişkilerinin ele alınarak önümüzdeki döneme ilişkin yapılması 
planlar çalışmalar aktarıldı. Toplantılarda ayrıca temsilcilik için eğilim yoklamaları yapıldı. 

JMO GENEL MERKEZ DENETİM KURULU ÜYELERİ DENİZLİ ŞUBEMİZİ 
ZİYARET ETTİ

Denetim Kurulu Üyeleri-
miz Halil İbrahim Yiğit, Hanife 
Ayla Çelenk ve Ümit Uzunha-
sanoğlu,  06-08-2016 tarihinde 
Denizli Şubemizi ziyaret etti. 
Şube Başkanımız Hakan Şeker 
ve üyelerimizinde katıldığı top-
lantıda şube sorunları ve çalış-
maları gözden geçirildi. 

ÇORUM İL TEMSİLCİLİĞİMİZ ZİYARET EDİLDİ
Yönetim Kurulu Üyemiz 

Faruk İLGÜN ve Muhasebe 
Departmanı Çalışanımız Dam-
la ARIK tarafından Çorum İl 
Temsilciliğimiz ziyaret edildi. 
Üyelerle toplantı yapılıp, tem-
silcilik eğilim yoklaması yapıl-
dı.

Temsilci ve Yardımcılarına 
teşekkür ediyor, görevlerinde 
başarılar diliyoruz. 

SAMSUN ŞUBEMİZ İLE TOPLANTI YAPILDI
Denetleme Kurulu Üyelerimiz Halil İbrahim Yiğit ve Ümit Uzunhasanoğlu Samsun Şu-

bemizi ziyaret ederek toplantı gerçekleştirdi. 22 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilen top-
lantıda şube faaliyetleri ele alındı. Samsun Şubemizin mali denetiminin de gerçekleştirildiği 
toplantıda şubemizin sorunları ve çözüm önerileri değerlendirildi.
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GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU ESKİŞEHİR ŞUBEYİ ZİYARET ETTİ
17 Haziran 2017 tarihinde Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan ve Yazman 

Faruk İlgün Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesine bir ziyaret gerçekleştirdiler. Yö-
netim Kurulu üyelerini Eskişehir Şube Başkanı Prof. Dr. Can Ayday Yazman Merve Ediz-
kan, Sayman Turgay Eser ve Sosyal İşler Üyesi Levent Sert karşıladı. 

Başkan Hüseyin Alan ziyaret sırasında 26. Dönemde JMO`da yapılan işleri özetledi. Bu 
amaçla şubelere giderek bilgi vermeye başladıklarını ve bunun için Eskişehir Şubeden baş-
ladıklarını belirtti. Mali işlerin düzenlenmesi ile işe başladıklarını, örgütlenmeye önem ver-
diklerini ve JEOBİS`i geliştirdiklerini ve yeniledikleri söyledi. Odanın kurumsallaşmasına 
ve eğitime önem verdiklerini vurguladı.

Eskişehir Şubede yapılanları da Şube Başkanı Can Ayday anlattı. Bunun yanı sıra Oda-
nın önem vermesi gereken konulara belitti. Bu konular arasında Jeofizik Mühendisleri Oda-
sı ile olan bazı mesleki sorunların giderilmesi ve yeni çıkacak olan yeni Türkiye Deprem 
Haritası ve Bina Deprem Yönetmeliğinde jeoloji mühendislerinin üstlenecekleri sorumlu-
luklara çözüm bulunması geldiğini belirtti. Jeoloji Mühendislerinin çağımızın getirdiği yeni 
teknolojileri kullanması gerektiğini vurguladı.

Toplantı sonrası Eskişehir Şubede bu dönem düzenlenen AutoCad kursunda katılarak 
sertifika almaya hak kazanan bazı üyelere katılım sertifikaları Oda Başkanı Hüseyin Alan 
tarafından verildi. 

Ziyaret bazı konuların 1 Temmuz 2017 de Ankara`da yapılacak olan Şube Başkanları 
toplantısında dile getirilmesi kararı ile sona erdi.
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YÖNETİM KURULUMUZ KONYA ŞUBEYİ ZİYARET ETTİ
Yönetim Kurulu Başkanımız 

Hüseyin Alan, Yönetim Kurulu 
Yazman Üyesi Faruk İlgün, De-
netleme Kurulu Üyeleri Osman 
Sungur Ecemiş ve İskender Bedri 
Özgür Konya Şubemizi 15 Tem-
muz 2017 tarihinde ziyaret etti. 
26. Dönem Çalışma Programı 
kapsamında yapılan ziyaret sı-
rasında yapılan toplantıya Kon-
ya Şube Yönetim Kurulu üyeleri 
Doç. Dr. Fetullah Arık, Alican 
Öztürk, Buğra Sucu, Ömer Kağan Arıcı, Aksaray İl Temsilcisi Tayfun Aydın ve Karaman İl 
Temsilcisi Altan Özcan katıldı.

Toplantıda Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan,  26. Dönem Çalışma 
programında yer alan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Alan, Odanın idari ve mali olarak ye-
niden yapılandırma çalışmaları, düzenlenen ve düzenlenecek olan programlı bilimsel çalış-
malar, üyelere erişim, üye özlük hak çalışmaları,  Oda yayınları, Oda web sayfası,  personel 
eğitimleri ve JMO İktisadi İşletmesi konularında yapılan çalışmaları aktardı.

Konya Şube Başkanı Fetullah Arık da şube çalışmaları ve 9. Dönemde yapılan panel, 
konferans, seminer ve planlanan etkinlikler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Toplantının ikinci bölümünde ise TMMOB yasa tasarı ve beraberinde Odalar tarafından 
yürütülen mesleki denetiminin ortadan kalkmasıyla mühendislik hizmetlerinde yaşanacak 
sıkıntılar ve bu sıkıntıların meslek ve kamu alanına getireceği olumsuzluklar görüşüldü.

Aksaray ve Karaman İl temsilcileri ise serbest büroların uygulamada yaşadığı sorun-
lar, belgelendiril(e)meyen ve kaçak kuyular ile ilgili sorunlarını dile getirtirdiler. Konya ve 
yakın çevresi için önemli bir risk olarak görülen obruklarla ilgili olarak şubemiz ve AFAD 
Konya İl Müdürlüğü’nün Ekim 2017’de yapacağı panelin oldukça önemli olduğu değerlen-
dirildi. Yaz döneminde daha çok saha çalışmaları ile geçeceğinden Eylül-2017’den itibaren 
Şube ve Genel Merkezin ortak faaliyetlerde bulunmasına karar verildi.

 Toplantı karşılıklı iyi dilek ve temenniler ile sona erdi.

TUNCELİ VE ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİKLERİ ZİYARET EDİLDİ
Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan 25.07.2017 tarihinde Tunceli, 26.07.2017 

tarihinde ise Elazığ İl temsilciliklerimizi ziyaret ederek, bu bölgede meslektaşlarımı-
zın yaşadığı sorunlar hakkında bilgi aldı. Tunceli’de; özellikle ilçe belediyeleri ile İl Özel 
İdaresi’nin bina ve bina türü yapılar için ruhsat verirken zemin ve temel etüt raporla-
rı istemedikleri, bu konuda Odamızın yazdığı yazılara yöneticilerin duyarsız davran-
dıkları ifade edilerek odanın bu konuda girişlerini yoğunlaştırması gerektiği belirtildi.   
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Elazığ İl Temsilciliği ziyaretinde de, ilçe-
lerde zemin etütlerinin istenmediği, Ela-
zığ’da 250 yakın meslektaşımızın bulun-
duğu, il temsilciliğinin kurumsallaşması 
için Genel Merkezden destek beklentileri 
ifade edildi. Yapılan ortak değerlendir-
mede temsilciliğe mekan kiralanması ve 
kısmi süreli bir çalışan alınarak temsilcili-
ğin kurumsal hale getirilmesi, Elazığ, Ma-
latya, Tunceli gibi yakın illerde yaşanan 
sorunlara da müdahalede bulunulması 
amacıyla kurumsal yapının oluşturulması 
konusunda temsilciliğin çalışma yürütmesi kararlaştırıldı. Yapılan görüşmenin ardından 
Harput tarihi şehir alanı ile Buzluk Mağarası ziyaret edildi.

MALATYA VE ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİKLERİ ZİYARET EDİLDİ
Yönetim Kurulu üyesimiz D.Malik BA-

KIR ve Denetleme Kurulu üyesi H.İbra-
him YİĞİT 21.09.2017 tarihinde Malatya 
ve Elazığ İl temsilciliklerimizi ziyaret ede-
rek meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlar 
hakkında bilgi aldı.

Malatya’da SMM büro ve şirketleri 
yapılan toplantıda; SMM bürolarımız ye-
relde yaşadığı sorular,   asgari ücret konu-
sunda yaşanan sıkıntılar ile aşırı rekabet 
ortamın mesleki hizmet ürünlerinin nite-
liği üzerinde oluşturduğu tahribat hakkın-
daki düşüncelerini dile getirerek, odanın 
denetim fonksiyonun güçlendirilmesi gerektiğini belirttiler. Malatya özelinde meslektaş-
larımızın il temsilcimiz Erkan ÖZGÜR başkanlığında daha sık bir araya gelerek sorunlara 
çözümler üretilmesi kararlaştırılmıştır.

Malatya’da  yapılan toplantıdan sonra Elazığ’a geçilerek temsilcilik ile görüşülmüş, Elazığ 
il temsilciliğimiz üye potansiyeli, yaşanan sorunları da dikkate alınarak kurumsal altyapı-
sının geliştirilmesi ifade edilmiştir. Bu kapsamda, mekan kiralanması ve yarı zamanlı bir 
personel çalıştırılması konusunda dahil olmak üzere, konun il temsilciliğimiz tarafından 
değerlendirilerek gerekli altyapının en kısa sürede oluşturularak üyelerimize daha nitelikli 
ve kaliteli hizmet sunma olanaklarının yaratılması gerektiği belirtilmiştir. İl temsilcimizde 
kısa süre içerisinde çalışmalara başlayacağı ve bu konudaki çalışmaları Genel Merkezle ko-
ordine yürüteceğini belirtmiştir.
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RİZE İL TEMSİLCİLİĞİMİZ VE TRABZON ŞUBEMİZDE ÜYE 
TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Rize İl Temsilciğimizde 17.12.2017 
tarihinde; Odamız Genel Merkez Yöne-
tim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, Onur 
Kurulu Başkanı Dündar Çağlan, Trabzon 
Şube Başkanı Semi Hamzaçebi ve Rize İl 
Temsilcimiz Hakan Yanbay`ın katılımları 
ile; kamu, RTE Üniversitesi ve serbest ça-
lışan üyelerimizle bir araya gelindi. Top-
lantıda, Oda Başkanımız Hüseyin Alan 
tarafından 26. Dönemde yapılan Oda faa-
liyetleri üyelerimizle paylaşıldıktan sonra, 
meslektaşlarımızın dile getirdiği  meslek 
alanlarımızdaki sorunlar tartışılarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. 

Trabzon Şubemizde Üyelerimizle Yemekli Toplantıda bir araya gelindi
Trabzon Şubemizde, Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, Onur Kurulu Başkanı 

Dündar Çağlan, TMMOB Yönetim Kurulu 2. Üyesi Aytekin Zihni ile Trabzon Şube Baş-
kanı Semi Hamzaçebi ile, şube yönetim kurulu üyeleri, geçtiğimiz dönemlerde şube yöne-
timlerinde yer almış üyelerimiz, KTÜ`den akademisyenlerimiz, serbest ve kamuda çalışan 
üyelerimiz ve emekli meslektaşlarımızın katılımı ile yemekli bir toplantı gerçekleştirildi. 
Genel Merkez ve Şube faaliyetlerinin aktarıldığı toplantı sonucunda;  aynı birlik ve çalışma 
anlayışıyla ülkeye, mesleğe ve meslektaşlara ilişkin çalışmaların önümüzdeki dönemde de 
sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

Toplantıda söz alan bazı üyelerimiz, ülkenin içinde geçmekte bu zor günlerde meslektaş-
larımızın birlik ve beraberlik içinde mesleğin sorunlarına sahip çıkarak önümüzdeki süreç-
leri yönetmesinin önemine vurgu yaptılar.

Yapılan toplantılarda daha sık bir araya gelme temennileri ile son buldu.

BAŞKAN KOCAELİ`Yİ ZİYARET ETTİ
Genel Başkanımız Hüseyin ALAN şehrimize ziyarette bulundu. Kocaeli Üniversitesi Je-

oloji Mühendisliği bölümü öğretim görevlileriyle toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda mes-
leki sorunlar hakkında bilgi alıp, yapılması gerekenler konuşuldu. Bunun yanında dönem 
içerisinde yapılabilecek etkinlikler için temsilciliğimiz ve üniversitenin ortak çalışması için 
fikir birliğine varıldı.

Kocaeli İl Temsilciliğinde saat 17.00`da Başkanımız üyeler ile toplantı gerçekleştirdi. 
Yapılan toplantıda ise üyelerimiz ile mesleki yeterlilik adına yapılması istenenler dinlendi 
ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Başkanımıza ziyaretinden, meslektaşlarımıza ise 
katılımlarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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4.5 KURUMSAL ZİYARETLER

Yönetim Kurulumuz 26. Dönem boyunca kurum ziyaretlerine özel bir önem verdi. 
Özellikle meslektaşlarımızın yoğun olarak çalıştığı kurumlar Yönetim Kurulu 
üyelerimiz tarafından düzenli olarak ziyaret edildi. Bu dönemde MTA başta olmak 
üzere, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel 
Müdürlüğü, TPAO Genel Müdürlüğü, MİGEM, PİGEM, AFAD, gibi kuruluşlar 
ile Çevrre ve Şehircilik bakanlığına bağlı ilgili daire başkanlıkları, Belediyeler ve 
üniversiteler (İÜ, İTÜ, ODTÜ, Hacettepe, KTÜ, Çukurova Ünv. Akdeniz Ünv. 
Çanakkale 18 Mart Ünv., vb..) Yönetim kurulu üyelerimiz tarafından ziyeret edilerek 
Oda görüşlerimiz dile getirild. 

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YERALTISULARI VE JEOTEKNİK HİZMETLER 
DAİRESİ BAŞKANLIĞI ZİYARET EDİLDİ

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Hü-
seyin Alan, Konya Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Fettullah Arık ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Buğra Sucu ile Aksaray İl Temsilcisi 
Tayfun Aydın DSİ Genel Müdürlüğü Ye-
raltısuları Dairesi Başkanı Kemal Karakuş 
ile Daire Başkan Yardımcıları Ayhan Koç-
bay, Veysi Gümüş ile Yeraltısuları Şube 
Müdürü İhsan Boz‘u   07.06.2016 tarihin-
de ziyaret etti.

Yapılan ziyaertte özellikle Konya ka-
palı havzasında sayıları 100.000 civarında 
olduğu düşünülen kaçak kuyuların ruh-
satlandırılması ve izleme sisteminin oluş-
turulması konusunda yaşanan sorunlar ile yapılması planlanan ihale sistemine ilişkin Oda 
görüşlerimiz kendileri ile paylaşıldı. Ayrıca ülke genelinde   içme ve kullanama suyunun 
yaklaşık %40‘nı aşan oranda yeraltısuyundan temin edilmesine rağmen yeraltısularına iliş-
kin  izleme, kontrol ve denetim işlemlerinin daha rahat yürütülebilmesi için DSİ Genel Mü-
dürlüğü bünyesinde Yeraltısları Dairesi Başkanlığının oluşturlamasının önemi ile özellikle 
havza planlama etütlerinde  bölgeler arasında yaşanan sorunlar hakkındaki düşüncelerimiz 
paylaşılarak görüş alış-verişinde bulunuldu.

YÖNETİM KURULUMUZ DSİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA 
UZUN`U ZİYARET ETTİ

Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, 10 Hazirtan 2016 tarihinde DSİ Genel Müdür Yar-
dımcısı Mustafa Uzun‘a  yeni görevine atanması nedeniyle tebrik ziyaretinde bulundu.
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Uzun‘u DSİ Genel Müdür Yardımcılı-
ğına atanması dolayısı ile tebrik  edip ba-
şarı dileklerini   belirten Yönetim Kurulu 
üyelerimiz, 450 yakın meslektaşımızın ça-
lıştığı DSİ Genel Müdürlüğü ile Odamız 
arasında her dönem iyi ilişki ve işbirliği-
nin bulunduğunu ifade ederek, bu çalışma 
döneminde de bunun sürdürüleceğine 
olan kanaatlerini belirttiler.

Söz konusu görüşmede Yönetim Kuru-
lu Başkanımız Hüseyin Alan, özellikle Konya kapalı havzasında kaçak kuyuların ruhsatlan-
dırılması ve izleme sisteminin oluşturulması konusunda yaşanan sorunlara ve tartışmalara 
ilişkin odamız tarafından hazırlanan raporu kendilerine sunularak, kaçak kuyuların kayda 
alınması konusunda odamızda katkı verebileceğini ifade etti. Ayrıca  ülke genelinde içme 
ve kullanama suyunun yaklaşık %40‘nı aşan oranda yeraltısuyundan temin edilmesine rağ-
men, yeraltısuyu  izleme, kontrol ve denetim işlemlerinin daha rahat yürütülebilmesi için 
DSİ Genel Müdürlüğü bünyesinde Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı‘nın kurulmasının önemi, 
DSİ Genel Müdürlüğü‘nde istihtam edilen jeoloji mühendislerinin sayılarının yetersiz ol-
ması nedenyle DSİ tarafından yürütülen izleme, kontrol ve dentim hizmetlerin arzu edilen 
düzeyde olmadığını belirterek, istihtam edilen jeoloji mühendisi sayısının artırılması ge-
rektiğini ifade etti. Yine kurumda çalışan çok sayıda jeoloji mühendisinin etüt, planlama, 
kontrol ve denetim hizmetlerini yürütmelerine rağmen kontrol ettikleri işlere ait “iş bitirme 
belgesi” alamamaları nedeniyle kurumda çalışan jeoloji mühendisi personelde memnuni-
yetsizlik yarattığını belirtti. 

Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Uzun‘da Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kuru-
lu‘nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bundan önce görev yaptığı yerler-
lede Jeoloji Mühendisleri Odasının kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, 
belirtilen konularda işbirliğinin kendileri tarafından da önemsendiğine vurgu yaptı. Görüş-
me iyi niyet temennileri ile son buldu.

İŞ MAHKEMELERİ KANUN TASARISINA İLİŞKİN GÖRÜŞMELERDE 
BULUNMAK ÜZERE CHPGENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÇETİN OSMAN 
BUDAK İLE MHP GURUP BAŞKAN VEKİLİ ERKAN AKÇAY ZİYARET 
EDİLDİ

TPAO, BOTAŞ, KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, TEMSAN, SÜMER HALI, 
T. ŞEKER FABRİKALRI AŞ. ‘Deki binlerce kamu personelinin iş güvencelerini kaldırıp, 
işten atılmalarının yolunu açacak olan ve TBMM Adalet Komisyon`undan geçerek TBMM 
gündemine alınan İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı‘nın 40. Maddesine ilişkin görüş ve de-
ğerlendirmelerimizi iletmek üzere Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin ALAN, Jeofi-
zik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket DEMİRBAŞ, Petrol Mühendisleri 
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Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
KUL, Petrol Jeologları Derneği‘nden İs-
mail BAHTİYAR ve Güneydoğum Derne-
ği yöneticileri ile beraber CHP Genel Baş-
kan Yardımcısı, Antalya Milletvekili Çetin 
Osman BUDAK ile MHP Gurup Başkan 
Vekili Erkan AKÇAY ziyaret edildi.

Yapılan görüşmede; TPAO, BOTAŞ, 
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜ-
ĞÜ, TEMSAN, SÜMER HALI, T. ŞEKER 
FABRİKALRI AŞ. deki binlerce kamu per-
sonelinin iş güvencelerini  ortadan kaldı-
rıp, işten atılmalarına neden olacak kanu-
ni düzenlemelerin Anayasanın 128. maddesine aykırı olduğu gibi, bu konuda daha önce 
açılan davalara ilişkin gerek Anayasa, gerekse Danıştay ve Uyuşmazlık Mahkemeleri karar-
larına aykırılılar olduğu vurgulanarak, sözkonusu düzenlemenin kanun tasarısı içerisinden 
çıkarılması gerektiği ve bu yönde  partilerince çalışma yürütülmesi istendi.

ODA HEYETİMİZ CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU İLE 
GÖRÜŞTÜ

Odamız tarafından oluşturulan bir heyet Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdi.

Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan Başkanlığında Yönetim Kurulu, Denetleme Ku-
rulu, Onur Kurulu, BTK üyelerimiz ile Adana, Antalya, Denizli, Eskişehir, G. Marmara ve 
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İzmir  şubelerimizin yönetim kurulu başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile Oda çalışanla-
rından oluşturulan heyet 9 Ekim’de saat 14.00’te CHP Genel Merkezinde Kemal Kılıçda-
roğlu ile bir araya geldi. Ziyarette söz alan Kemal Kılıçdaroğlu heyeti karşıladıktan sonra, 
“Odaların ve mesleğinizin pek çok sorunu ve talebi olduğunu biliyorum. O nedenle sorun 
ve taleplerinizi dinlemek için sözü size bırakıyorum” dedi. Bunun üzerine oda heyeti adına 
söz alan Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan:

Bir afet ülkesi olan yurdumuzda yapı güvenliğinin bugün daha fazla denetim dışı bir 
hale geldiğini, kıyı bölgelerimizin ciddi deprem tehdidi altında olduğunu ifade ederek pla-
na, binaya ilişkin yapılan jeolojik-jepteknik (temel ve zemin) etütlerini planlamak, uygula-
ma süreçlerini yönlendirmek ve denetlemek için yerel yönetimlerde jeolojik-jeoteknik etüt 
(zemin etütleri) birimleri kurulmasının önemli ve gerekli olduğunu,

İçme ve kullanma suyunu yeraltı sularından karşılayan yerel yönetimlerimizde, kent-
sel su temini ve dağıtımı ile ilgili birimlerinin yeniden yapılandırılarak “Yeraltısuları Daire 
Başkanlıkları” kurulmasını talep ettiklerini,

Uzunca bir süredir siyasi iktidarın hedefinde olan TMMOB ve Odalarımızı “idari ve 
mali denetim” adı altında vesayet, altına almaya çalışan uygulamalara, TMMOB’yi etkisiz-
leştirerek parçalamaya çalışan düzenlemelere karşı etkin mücadelenin ve desteğin verilmesi 
gerektiğini ve bu konuda CHP’sinden daha aktif destek beklediklerini,

TBMM gündeminde olan İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı’nda yer alan 37’nci madde 
ile Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü, BOTAŞ, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 
TEMSAN gibi kuruluşlarda çalışan binlerce kapsam dışı personelinin kamu personeli olma 
statüsü değiştirilerek iş güvencesinin ortadan kaldırılmasını amaçlayan ve Anayasa’ya ve 
yargı kararlarına açık aykırılık oluşturan İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı’nda yer alan 
37’nci maddedeki hukuksuz düzenlemeye karşı TBMM’de etkin mücadele verilmesini, bu 
maddenin kabul edilmesi halinde de konunun Anayasa Mahkemesi’ne götürülmesini talep 
ettiklerini,

TBBM gündeminde olan “Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Karar-
namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nda yer alan ve 3213 sayılı Maden 
Kanununun 7 nci maddesinde madencilikle ilgili ÇED ve izinlerle ilgili ciddi sorunlar içe-
ren düzenlemeye karşı çıkılmasını beklediklerini,

Munzur Vadisi içerisinde yer alan ekolojik ve biyolojik varlıklarımız ile birlikte, jeolojik 
oluşumları da içine alacak şekilde geniş bir bölgenin “JEOPARK ALANI” olarak ilan edil-
mesi konusunda  CHP’sinin destek vermesinin önemli olduğu,

Ülke olarak içinde geçmekte olduğumuz bu günlerde, demokrasi güçlerinin en geniş 
birlikteliğini sağlama yönünde bir çabanın verilmesi yönündeki, istem ve taleplerimizi ifade 
etmiştir.

Heyette yer alan katılımcılar tarafından, belediyelerin içme suyu ve su yönetimi konu-
sunda daha etkin rol alması gerektiği, üniversitelerimizden ihraç edilen akademisyenlere 
ilişkin daha fazla bir çabanın gösterilmesi, İş Bankası yayını olan “Evrim Atlası”nın yeni 
baskılarının yapılması, Eskişehir’de kurulması planlanan termik santrale ilişkin gerekli giri-
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şimlerde bulunulması yönünde talep ve beklentiler paylaşılmıştır.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise iletilen konularla ilgili parti olarak yaptıkları çalış-

malar hakkında bilgiler aktardıktan sonra, parti organlarının gerekli çabayı harcayacağını 
kaydetti.

Toplantı sonunda Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, 
Kılıçdaroğlu’na günün anısına bir plaket ve jeolog çekici takdim etti.

Görüşme iyi niyet temennileri ile son buldu.

ODA HEYETİMİZ ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANI ALPER TAŞDELEN’İ 
ZİYARET ETTİ

Odamız tarafından oluşturulan bir heyet Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’i 
makamında ziyaret etti.   Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan Başkanlığında Yönetim 
Kurulu, Denetleme Kurulu ile Oda çalışanlarından oluşturulan heyet 15 Kasım saat 13.30’da 
Çankaya Belediye Başkanlığı’nda 
Alper Taşdelen ile bir araya gel-
di. Ziyarette söz alan Yönetim 
Kurulu Başkanımız Hüseyin 
Alan, TMMOB’ye bağlı odala-
rın çeşitli belediyelerle mesleki 
denetim konusunda protokoller 
yaptığını, Çankaya Belediyesi ile 
de benzer bir protokol yapılma-
sına ilişkin talebi dile getirerek 
örnek protokollerden oluşan 
dosyayı Çankaya Belediye Baş-
kanı Alper Taşdelen`e sundu. 
Alan ayrıca  Çankaya Belediyesi 
sınırları içerisinde çeşitli yerleşim yerlerinde zeminden kaynaklanan sorunlar ile heyelanlar 
yaşandığını, bu tür olaylarının zamanında önlemesi ile jeolojik-jeoteknik etüt raporlarının 
denetimi için Çankaya’da belediyesi bünyesinde İmar Müdürlüğüne bağlı “Jeoteknik Etüt 
Birimi” oluşturulmasına ilişkin talebini de dile getirdi. Alan bu birimin, jeolojik-jeoteknik 
(temel ve zemin) etütlerini planlamak, uygulama süreçlerini yönlendirmek ve denetleme 
açısından Belediye’ye güç katacağına dikkat çekti. Alan, ayrıca taşeron firmalardaki mes-
lektaşlarımızın kadrolu hale getirilmesi için Çankaya Belediyesi’nin de desteğinin önemli 
olduğuna dikkat çekti. Alan, konuşmasının son bölümünde ise Munzur Vadisi içerisinde 
yer alan ekolojik ve biyolojik varlıklarımız ile birlikte, jeolojik oluşumları da içine alacak 
şekilde geniş bir bölgenin “Jeopark Alanı”olarak ilan edilmesi konusunda Çankaya Beledi-
yesi’nin desteğinin süreci hızlandıracağına ilişkin inancını dile getirdi. Oda Genel Sekreteri 
Deniz Işık Gündüz ise Taşdelen’i 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı’na davet ederek, belediyenin 
Kurultay’da bir tanıtım standı açmasından memnuniyet duyacaklarını belirtti.
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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile geti-
rerek,  iletilen konularla ilgili öncelikle protokolleri inceleyeceğini ve belediye olarak gerekli 
çabayı harcayacaklarını kaydetti. Ziyaret iyi niyet temennileri ile son buldu.

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRÜ ZİYARET EDİLDİ
Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan 

ile Hidrojeoloji Mühendisleri ve Su Kaynakları 
Araştırma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Hasan Yazıcıgil, Prof. Dr. Mehmet 
Ekmekçi   ve Yrd. Doç. Dr. Özlem Yağbasan 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Ge-
nel Müdürü Dr. Bülent Serek`i makamında 
ziyaret etti.

Genel Müdürlüğe yeni atanan Dr. Bülent 
Serek`i tebrik eden heyet üyeleri, Su Yönetimi 
Genel Müdürlüğü ile Odamız arasında bugüne 
kadar geliştirilen iyi ilişkilerin bundan sonrada devam etmesi gerektiğine vurgu yaparak 
özellikle su kanun tasarısı ile Genel Müdürlük tarafından ihale edilen bazı havzaları ait su 
bütçe ihale şartnamelerinde yaşanan sıkıntılar aktarıldı. Bu konuda daha önce Genel Mü-
dürlüğe yazılı olarak iletilen dosya Sayın Bülent Serek`e takdim edildi.

TPAO ZİYARET EDİLDİ
Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin 

Alan Türkiye Petrolleri’ni ziyaret ederek 
bir toplantı gerçekleştirdi. Alan toplantıda 
TPAO’nun özelleştirilmesi sürecinde mes-
lektaşlarımızın yaşadığı sorunları ele aldı. 

ÇANAKKALE 18 MART 
ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ ZİYARET 
EDİLDİ

Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin 
Alan çanakkale İl Temsilciliğimizi ziyareti 
sırasında Çanakkale 18 mart Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı ve Jeoloji Mühendisliği 
Bölümü Başkanı Süha Özden‘i ziyaret ede-
rek, jeoloji mühendisliği eğitimi ile Oda 
çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bu-
lundu. 




