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MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE YENİ 
ATANAN YÖNETİCİLERİ ZİYARET ETTİK

Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan, MTA Genel Müdürlüğünde yeni atanan Genel Müdür 
Yardımcısı ve daire başkanlarını ziyaret etti.

Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan, 
MTA Genel Müdürlüğünde yeni atanan Genel 
Müdür Yardımcısı Abdülkerim Aydındağ, Je-
oloji Etütleri Daire Başkanı Dr. Bahadır Şahin, 
Maden Etüt ve Arama Daire Başkanı Haşim 
Ağrılı, Enerji Hammadde Etüt ve Arama Daire 
Başkanı İsmail Kara, İdari ve Mali İşler ve Doğa 
Tarihi Müze Müdürü Celal Özcan, Bilimsel Do-
kümantasyon ve Tanıtma Daire Başkanı Dr. 
Banu Ebru Binal’i 16.04.2021 tarihinde ziyaret 
ederek başarı dileklerimizi iletti.

Yapılan görüşmelerde, jeoloji mühendisli-
ği camiası için baba ocağı vasfında olan MTA 
Genel Müdürlüğü ile bugüne kadar yapılan ça-
lışmalar ve iş birliği konusunu gündeme geti-
rilerek, bundan sonrada bu işbirliğinin devam 
etmesinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca MTA 
Genel Müdürlüğü ile meslek alanımıza ilişkin 
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farklı konularda ortak çalışmalarının yürütül-
düğünü ifade eden Alan, bu çalışmaların de-
vam etmesinin önemini belirtti.

Görüşmede, MTA Genel Müdürlüğünün 
uluslararası jeoloji araştırma kurumları ile   
aynı düzeye gelmesi, benzer çalışma alanların-
da ülkeye katkı koyması amacıyla devam eden 
çalışmaların yanında  jeolojik miras ve kültürel 
jeoloji, tıbbi jeoloji risk araştırmaları ve risk ha-
ritalarının hazırlanması, uluslararası bilimsel 
ve teknik proje ve çalışmaları, uzaktan algıla-
ma ve CBS,  depremler başta olmak üzere doğa 
kaynaklı afet ve afet tehlikelerinin önlenmesi, 
küresel iklim değişikliği kapsamında çevre jeo-
lojisi araştırmaları gibi bazı özel konuları  gün-

demine alması ve buna ilişkin çalışma başlat-
masının önemine değinildi.

Yine uzun zamandır MTA Genel Müdür-
lüğünün taşeron firmalar üzerinden personel 
temin etmesinin yanlışlığına vurgu yapılarak 
kurumun en az 200 jeoloji mühendisi istihdamı 
için çalışma başlatmasının gerekliliğini belirtti.

Görev başlayan yöneticiler ise meslek oda-
mızın yaptığı ziyaretten duydukları memnuni-
yeti ifade ederek, birlikte çalışmanın önemine 
vurgu yaptılar. Görüşmeler iyi niyet temenni-
leri ile son buldu.


