
BAŞKANLIĞINI PROF. DR. OSMAN PARLAK YÜRÜTECEKTİR

 Türkiye Jeoloji Kurultayı 
Uluslararası Katılımlıth

11

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odas ı e  dergisi Temmuz 2019 Say ı: 6

Unutmayacağız...

jeodergi
Geçtiğimiz ay önce TMMOB örgütlenmesinin 

geliştirilmesinde büyük emekleri olan, 90`lı yıllarda 
Odamızda Genel Sekreterlik görevinde bulunan Haydar 

İlker’i ardından, Odamızın, 10. Dönem, 13. Dönem ve 
14. Dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan, 11. Dönem 

(1986-1988) Onur Kurulu üyeliği görevinde bulunan, 

40, 43 ve 48. Türkiye Jeoloji Kurultaylarının düzenleme 
kurulunda yer akan Behiç ÇONGAR ağabeyimizi ve 
Odamızda, 13. Çalışma Döneminde Yönetim Kurulu 
üyeliği de yapan Ethem Atasoy’u kaybettik.. Odamıza 
ve mesleğimize büyük katkıları olan dostlarımız, 
yoldaşlarımız ve ağabeylerimizi unutmayacağız...

DOSTUMUZ, ARKADAŞIMIZ, 
YOLDAŞIMIZ ETEM ATASOY’U 

KAYBETTİK

ODAMIZA BÜYÜK EMEK 
VERMİŞ OLAN HAYDAR 

İLKER’İ KAYBETTİK

ODAMIZIN ESKİ 
BAŞKANLARINDAN BEHİÇ 

ÇONGAR’I  KAYBETTİK

Haberi Sayfa 7’de... Haberi Sayfa 9’da...Haberi Sayfa 5’te...
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Yayın Sorumlusu 
Buket YARARBAŞ ECEMİŞ

Tasarım
İlhan ULUSOY

İçerik Hazırlık
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Bilimle,

Umutla...
Emekle,

inatla,
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SUNUŞ

Değerli okuyucular,

İnsanlarımızın yılın yorgunluğunu üzerlerinden atmak için dört gözle bekledikleri Temmuz ayı, ülkenin 
içinde bulunduğu siyasal, toplumsal, ekonomik olaylar nedeniyle oldukça sıcak geçti

Temmuz ayında öne çıkan toplumsal olaylara bakıldığında, 26 yıldır acısı yüreklerimizde taptaze duran 
Sivas- Madımak’ta 33 kişinin yanarak can vermesinin üzerinden geçen süre içinde tüm toplumsal taleplere 
rağmen ne suçluların bulunarak adalete teslim edilmesi, ne de yaşamı yitirenlerin yakınların talepleri olan Ma-
dımak’ın müzeye dönüştürülmesi süreçlerinde ilerleme sağlandı., Yine mevcut siyasi iktidarın kendine muha-
lif gördüğü kurumlara karşı giriştiği saldırı, bu kez kendini ODTÜ’de yurt yapılması olayı ile kendini gösterdi. 
Kredi ve Yurtlar Kurumu üniversitenin talebi olmamasına rağmen, ODTÜ vakfına ait olan bir arazi üzerine 
ruhsat ve imar planı değişikliği yapılmadan kaçak bir şekilde yurt yapmak istedi. Kredi ve Yurtlar Kurumu ile 
ihaleyi alan müteahhit firma kendilerine ait olmayan bir alana zorla girerek binlerce ağacı bir gecede keserek 
yok ettiler. Anayasa’nın mülkiyet hakkı ve imar mevzuatında kanununda tanımlanan ve ruhsat hukukunda 
belirtilen işlemler göz ardı edilerek yapılan bu işlemlerle, siyasi iktidar ODTÜ ve orada görev alan devrimci, 
demokrat insanlara göz dağı vermek istedi. ODTÜ’lülerin ve kamuyu baskısı ile yapılan işlemlerin hukuksuz 
ve siyasi bir girişim olduğu ortaya çıktı. Yine nükleersiz bir yaşamın mümkün olduğu inancıyla mücadele eden 
ve bundan tam 13 yıl önce geç yaşta aramızda ayrılan “Soner, Öner ve Güneş’in” anma etkinlikleri yapıldı. 
Temmuz ayı JMO için acı bir ay oldu. Uzun yıllar mesleğimizin ve odamızın gelişmesi için mücadele etmiş, 
odamız organlarında görev alarak ülkesine, mesleğine, meslektaşlarına hizmet etmiş üç değerli insanımızı, 
meslektaşımızı, dostumuzu ve yol arkadaşlarımızı kaybettik. Eski Oda Başkanlarımızdan Behiç ÇONGAR, Eski 
Oda Genel Sekreterimiz Haydar İLKER ve Eski Yönetim Kurulu Üyemiz Ethem ATASOY’un peş peşe gelen ka-
yıp haberleri hepimizi derinden üzdü. Kendilerini ülkemize, mesleğimize, meslektaşlarımıza yönelik yaptıkları 
unutulmaz çalışmalarla bir kez daha “minnet ve şükranla anıyoruz. Unutulmayacaklar”!!!.

Temmuz ayı meslek alanımızı ilgilendiren ve çoğu mimarlık ve mühendislik hizmetlerini törpüleyen çok 
sayıda düzenlemenin de yapıldığı bir ay oldu. Tapu kanunu ve bazı kanunlarda yapılan düzenlemelerle, kent-
sel imar rantının daha vahşi bir şekilde yürütülmesi amacıyla AFAD Başkanlığının “doğa kaynaklı afetlere” 
yönelik görevleri elinden alındı. Yine 7 Temmuz tarihli Resmi Gazetede meslek alanımızı da ilgilendiren çok 
sayıda mevzuat düzenlemesi yayınladı. Kazdağlarında yaşanan çevre felaketlerinin tetikleyicisi niteliğindeki 
ÇED Yönetmeliği ile yeterlilik tebliğinde de çok sayıda değişiklik yapıldı. Özellikle yeterlilik tebliğinde yapılan 
değişiklik ile devletin asli görevi niteliğindeki “izleme, kontrol ve denetim görevi”nin, Anayasa ve verilen çok 
sayıdaki yargı kararı hiçe sayılarak ÇED firmaları tarafından yapılacağı yönünde düzenlemeler yapıldı.

Temmuz ayında; Genel merkez, şube temsilciliklerimiz de çok sayıda eğitim ve etkinliğin yanında kurum-
sal ve örgütsel toplantılar yapmada devam edildi. 

Dördüncü sayımızda başlattığımız “Burayı Biliyor musunuz?” konu başlıklı, Türkiye’nin jeolojik, jeomorfo-
lojik, hidrojeolojik, tektonik gibi yapı ve oluşumlar ile fauna ve flora açısından doğal güzelliklerinin anlatıldığı 
yazı dizisine bu sayıda da devam ediyoruz. Dünyanın nadir tabiat alanlarından olan “Güzelcehisar Lav Sütun-
ları” hem anlatım hem de görsel güzelliğiyle tüm meslektaşlarımızın beğenisine sunuluyor.

Jeodergi’mize yazım ve görsel alanda yapacağınız ve bizlere zenginlik katacak katkıları siz değerli meslek-
taşlarımızdan bekliyor; çok sayıda mesleki etkinlikle birlikte, toplumsal ve sosyal olayların yaşandığı Temmuz 
ayını geride bırakırken tüm meslektaşlarımıza daha özgür, demokratik ve adil yaşayacağımız günler diliyor ve 
kurban bayramlarını kutluyoruz.

Saygılarımızla,
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu
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Odamızın 10. Dönem (1984-1986), 13. Dönem 
(1990-1992) ve 14. Dönem (1992-1994) Yö-

netim Kurulu Başkanlığını yapan ve 11. Dönem 
(1986-1988) Onur Kurulu üyeliği görevinde bulu-
nan; 40, 43 ve 48. Türkiye Jeoloji Kurultaylarının 
düzenleme kurulunda yer alan Behiç ÇONGAR 
ağabeyimizi kaybettik. Sevgili Behiç Çongar`ın 
vefatının ardından ailesi, meslektaşları ve seven-
lerinin katılımı ile Odamızda bir anma töreni dü-

zenlendi. Törende ailesi, dostları, arkadaşları ve 
sevenleri Behiç Çongar`ı anlattı.

1939 yılında doğan Behiç ÇONGAR, 1960 yılın-
da İstanbul Üniversitesi’ni bitirdi. 1960-1980 yılla-
rı arasında DSİ Genel Müdürlüğünde; mühendis, 
şube müdürü, Daire Başkan Yardımcı ve Daire Baş-
kanı olarak görev aldı. 1980 ihtilalinden sonra özel 
sektör geçti. Bu süre içerisinde gerek yurt içinde, 

Sevgili Behiç Çongar`ın vefatının ardından ailesi, 
meslektaşları ve sevenlerinin katılımı ile Odamızda 

bir anma töreni düzenlendi. Törende ailesi, dostları, 
arkadaşları ve sevenleri Behiç Çongar`ı anlattı.

Odamızın Eski Başkanlarından 
Behiç Çongar Ağabeyimizi Andık



6

gerekse Libya, Cezayir, Azerbeycan, Ürdün, Ye-
men, Kıbrıs başta olmak üzere bir çok uluslararası 
projede görev alarak mesleki yaşamını sürdürdü.

Meslek yaşamı boyunca örgütlü bir toplum ol-
manın gereklerine inan Behiç Congar, Odamız dı-
şında Kamu Jeologları Sendikası, Jeologlar Birliği 
ve Türkiye Jeoloji Kurumu yönetim kurullarında 

da görev aldı. Odamıza ve mesleğimize büyük 
emekleri geçen, saygıdeğer büyüğümüzü kaybet-
menin derin üzüntüsü içindeyiz. Camiamızın ve 
yakınlarının başı sağolsun.

Saygılarımızla,

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu 
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Haydar İlker İMO Genel Merkezinde gerçekleştirilen törenin ardından 
Cebeci Asri Mezarlığında toprağa verildi. 

TMMOB örgütlenmesinin geliştirilmesinde 
büyük emekleri olan, 90`lı yıllarda Odamız-

da Genel Sekreterlik görevinde bulunan, Odamız 
üyesi ve ÖDP kurucularından Haydar İlker; dost-
ları ve sevenlerinin katılımı ile İnşaat Mühendisleri 
Odası Teoman Öztürk Salonunda gerçekleştirilen 
tören ile sonsuzluğa uğurlandı. 

Geniş katılımın olduğu törene ÖDP Başkanlar 
Kurulu Üyesi Önder İşleyen, HDP Eş Genel Başka-
nı Sezai Temelli, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım 
Kaya, EMEP Genel Başkan Yardımcıları Şükran Do-

ğan ve Fevzi Ayber, KESK Eş Genel Başkanları Ay-
sun Gezen ile Mehmet Bozgeyik, TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve bağlı Odaların 
başkanlarının yanı sıra emek ve demokrasi güçle-
rinin temsilcileri de katıldı. Törende dostları, mü-
cadele arkadaşları ve ailesi İlker`i anlatarak duy-
gularını paylaştı. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Alan da törende duygularını paylaşanlar 
arasında idi. “94’ten günümüze kadar odamıza çok 
ciddi emeği olan bir abimizdi. Babası milletvekili 
olmasına karşın o devrimci olmayı tercih etti. Jeo-

Dostumuz, Arkadaşımız, 
Yoldaşımız Haydar İlker Son 

Yolculuğuna Uğurlandı
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lojinin lokalinde tanışmıştık. 96-98 yılları arasında 
Haydar abi genel sekreterlik yapıyordu. Her ba-
şımız sıkıştığında kendisine başvurduğumuz bir 
kutup yıldızıydı. Yeri doldurulamaz. Onu hiçbir 
zaman unutmayacağız. Yıldızlar yoldaşı olsun…” 
dedi. 

Haydar İlker, İMO’da düzenlenen törenin ardın-
dan, ikindi namazında Cebeci Asri Mezarlığı’nda 
defnedildi.

1949 yılında Kars`ta dünyaya gelen Haydar İl-
ker, 1974 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Jeoloji Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
1970`li yıllardan itibaren TMMOB örgütlenmesinin 
geliştirilmesinde büyük emekleri olan, 1991-1992 
yılları arasında JMO Genel Sekterliği, 1994-1996 

yılları arasında TMMOB Yönetim Kurulu Yedek 
Üyesi görevlerini üstlenen, TMMOB etkinlik ve 
kurullarından desteğini hiç esirgemeyen Haydar 
İlker, Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin (ÖDP) 
kurucularındandır. Ayrıca ÖDP Genel Başkan Yar-
dımcılığı, Parti Meclisi Üyeliği ve Ankara İl Baş-
kanlığı görevlerinde bulunmuştur. İlker, Toplum-
sal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf’ın da 
kurucuları arasında yer almıştır.

Haydar İlker`i kaybetmenin derin üzüntüsünü 
yaşıyor; anısı ve mücadelesi önünde saygıyla eği-
liyor; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu 
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Etem ATASOY, 11.4.1950 ‘de Konya ili Bozkır il-
çesi Meyre köyü doğumlu olup, 1976 yılında Anka-
ra Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 
Bölümünden Jeoloji Yüksek Mühendisi olarak me-
zun oldu. Uzun yıllar kamuda (TPAO, MTA Genel 
Müdürlüğü ile Adalet Bakanlığında)  hizmet verdi.

Meslek yaşamı içerisinde Odamızda, 13. Çalış-
ma Döneminde Yönetim Kurulu üyeliği de yapan 
Sayın ATASOY,  spora olan düşkünlüğü nedeniy-

le uzun yıllar milli hakemlik ve spor yazarlığı da 
yaptı.

Mesleğimize ve Odamıza yaptığı katkı ve ça-
lışmalardan dolayı sonsuz şükranlarımızı bildirir, 
kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Saygılarımızla,

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu 

Dostumuz, Arkadaşımız, 
Yoldaşımız Etem 

Atasoy’u Kaybettik

Odamızda, 13. Çalışma Döneminde Yönetim Kurulu üyeliği de yapan Sayın ATASOY,  
spora olan düşkünlüğü nedeniyle uzun yıllar milli hakemlik ve spor yazarlığı da yaptı.
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BARIŞ AKADEMİSYENLERİNE VERİLEN 
TÜM CEZALAR KALDIRILMALIDIR!

Anayasa Mahkemesi’nin Barış İçin Akademisyenler bildirisinin ifade özgürlüğü 
kapsamında değerlendirilmesine ilişkin kararı üzerine TMMOB Yönetim KUrulu Başkanı 

Emin Koramaz tarafından 29 Temmuz 2019 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirildi.

İnsan hak ve özgürlüklerine ilişkin davalarda en üst 
yargı makamı olan Anayasa Mahkemesi, 26 Temmuz 
2019 tarihinde verdiği kararla, “Bu Suça Ortak Olmaya-
cağız” bildirisine imza attıkları için haklarında hapis ce-
zası verilen akademisyenlerin ifade özgürlüklerinin ih-
lal edildiğine hükmetti. Anayasa Mahkemesinin verdiği 
bu karar, hem barış istedikleri için büyük mağduriyetler 
yaşayan akademisyenler, hem de ülkemiz hukuku ve 
demokrasisi açısından son derece sevindiricidir.

Siyasi iktidar, en başından itibaren “Bu Suça Ortak 
Olmayacağız” bildirisini, eleştirel düşünceyi akademi-
den dışlayarak, üniversiteleri tek adam rejimine uygun 
yapılar haline getirmenin bir bahanesi olarak kullanmış-
tır. Çatışmaların sona erdirilmesi ve barışın sağlanması 
talebiyle imzaladıkları ortak bildiri nedeniyle bugüne 
kadar çok sayıda akademisyen KHK’larla ihraç edilmiş, 
bir kısmının sözleşmesi yenilenmemiş, birçoğu hakkın-
da da hapis cezası hükmü verilmişti.

Barış istediği için büyük bedeller ödeyen akademis-
yenlerin yaşadıkları mağduriyetler derhal giderilmeli-
dir. Anayasa Mahkemesinin kararı, sadece ceza davala-
rıyla sınırlı yorumlanmamalıdır. Mahkeme bu bildiriye 
imza atmanın bir terör eylemi değil, ifade özgürlüğünün 

gereği olduğunu açık biçimde dile getirmiştir. Dolayı-
sıyla bildiriye imza attıkları için terör örgütüyle iltisaklı 
kabul edilerek kamudan ihraç edilen akademisyenler 
de Anayasa Mahkemesi’nin bu kararıyla vakit geçiril-
meksizin işlerine iade edilmelidir. Akademisyenlerin 
yaşadıkları tüm hak kayıpları eksiksiz biçimde tanzim 
edilmelidir. Değerli akademisyenlerimizin isimlerini te-
rörle ilişkilendiren, onların toplumsal saygınlığını hedef 
alan, yıllardır emek verdikleri üniversitelerinden uzak-
laştırılmasına neden olan tüm sorumlular cezalandırıl-
malıdır.

Bizler TMMOB olarak en başından itibaren barışın 
ve ifade özgürlüklerinin yanında olduk, akademisyen-
lerimizle hayatın her alanında dayanışma içinde olduk. 
Bundan sonra da mahkeme ve komisyon süreçlerini ta-
kip etmeye devam edeceğiz.

Bu süreçte bilimi, eleştirel düşünceyi, barışı ve öz-
gürlükleri onurlu biçimde savunan tüm akademisyenle-
rimiz önünde saygıyla eğiliyor, onların üniversitelerine 
dönecekleri günü sabırsızlıkla bekliyoruz.

Emin Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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HİÇBİR MADEN, DOĞADAN VE İNSAN 
HAYATINDAN DAHA DEĞERLİ DEĞİLDİR!

Kanadalı Alamos Gold şirketi tarafından doğa katliamının yapıldığı Çanakkale’de çevre 
gönüllüleri ve yöre halkı tarafından sürdürülen “Su ve Vicdan Nöbeti”ne ilişkin TMMOB 

Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi

Çanakkale’de doğaya ve su havzalarına sahip 
çıkmak için sürdürülen “Su ve Vicdan Nöbeti”ni 
selamlıyoruz.

Kaz dağlarının da içerisinde yer aldığı ekosiste-
min parçası olan Kirazlı Balaban Tepesinde bulu-
nan altın madeni tüm bölge için büyük bir tehdit 
oluşturmaktadır.

Kanadalı Alamos Gold şirketi tarafından işleti-
len maden havzası için ÇED raporunda öngörülen-
den çok daha fazla ağaç kesilmiş ve geniş bir or-
man arazisi ortadan kaldırılmıştır.

Madenden çıkartılan altının ayrıştırılmasında 
kullanılacak siyanür bölgenin doğası, canlı varlı-
ğı ve su kaynakları açısından risk durumundadır. 
Madenin bulunduğu tepe, Çanakkale’nin tek su 
kaynağı durumundaki Atikhisar Barajı havzasında 
yer almaktadır. Bu baraja herhangi biçimde siyanür 

bulaşması, insan sağlığı açısından öngörülemez so-
nuçlar doğurabilir.

Önceki yıllarda, yoğun yağmurlar nedeniyle 
farklı madenlere ait siyanür havuzlarında yaşa-
nan çökme ve taşkınların yarattığı çevre felaketleri 
hafızalarımızdaki tazeliğini korumaktadır. Hiçbir 
maden, doğadan ve insan hayatından daha değerli 
değildir.

TMMOB örgütlülüğü olarak, yöre halkı ve çevre 
örgütlerinin birlikte yürüttüğü “Su ve Vicdan Nö-
beti”nin yanındayız. Doğamızın katledilmesine, 
madenlerimizin yağmalanmasına, doğal hayatın 
ve insan yaşamının hiçe sayılmasına asla izin ver-
meyeceğiz.

Emin Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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BİR KURUM DAHA RANTA KURBAN 
EDİLİYOR: AFAD BAŞKANLIĞI

2009 yılında 5902 sayılı kanunla büyük umutlarla oluşturulan Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığının ( AFAD) görev ve yetkileri tek tek elinden alınmaya devam ediyor.

1999 yılında yaşanan Marmara depremlerinden 
sonra 2004 yılında gerçekleştirilen “Deprem Şura-
sı” ile 2008 yılında yapılan “Kentleşme Şurası”ında 
ki tartışmalardan sonra ülkenin afetlere karşı mü-
cadele kültürünün geliştirilmesi, depremler başta 
olmak üzere afetlere karşı strateji ve eylemliliklerin 
belirlenmesi ile kurumlar arası eşgüdüm sağlama-
sı amacıyla 2009 yılında 5902 sayılı kanunla büyük 
umutlarla oluşturulan Afet ve Acil Durum Yöneti-
mi Başkanlığının (AFAD) görev ve yetkileri tek tek 
elinden alınmaya devam ediyor.

TBMM’de görüşülmeye başlanan “Tapu Kanu-
nu ve Bazı Kanunlarda Değişik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarının”  26’ıncı maddesinde yapılan dü-
zenleme ile “6306 sayılı Kanunun 6. maddesine ila-
ve edilen 6/A bendi ile getirilen  “zemin kayması, 
heyelan, su baskını, kaya düşmesi, yangın, patlama 

gibi sebeplerle ağır hasar gören yapıların bulundu-
ğu alanlarda maliklerin ve ilgililerin muvafakati 
aranmaksızın Bakanlıkça resen yapılabilir ve yap-
tırılabilir” hükmü ile gümümüze kadar 7269 sayılı 
yasa gereği AFAD Başkanlığının sorumluluğunda 
olan iş ve işlemler elinden alınarak Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığına verilmektedir. Yapılan bu dü-
zenleme ile gerek deprem, heyelan, kaya düşmesi, 
su baskını, çığ gibi doğa kaynaklı afetler; gerekse 
patlama, yangın, kimyasal, biyolojik felaketler gibi 
teknolojik afetler konusunda uzman olmayan bir 
kuruma görev ve yetkilerin devredilmesini getiren 
bu düzenleme, kurumların kentsel imar rantının 
yönetilmesine kurban edilmesi amacıyla yapılmış 
olması nedeniyle kabul edilemez bir durumdur.

Günümüze kadar 6306 sayılı yasanın 2. Madde-
sinin (ç) bendinde  “Riskli alan: Zemin yapısı veya 
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üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına 
yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafından 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü 
de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alanı”, tanımla-
masında ifade edildiği gibi AFAD Başkanlığından 
görüş alınarak gerçekleştirilen söz konusu işlemler, 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçildikten 
sonra, 700 sayılı KHK’nin 196. maddesin gereğince 
“Cumhurbaşkanlığınca kararlaştırılan alan” şeklin-
de değiştirilmiştir. TBMM’de görüşülmeye başlanan 
“Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişik Yapılma-
sına Dair Kanun Tasarının”  25’nci maddesi ile AFAD 
Başkanlığının tüm bu yetkileri elinden alınarak Çev-
re ve Şehircilik Bakanlığına devredilmektedir.

Geçtiğimiz günlerde Karayolları Genel Müdürlü-
ğü’nün uzmanlık ve görev alanı içinde olmamasına 
rağmen “Deprem Yönetmelik Taslak Raporlarını” 
hazırlamasına ilişkin düzenlemelerin ortaya çıkma-
sından sonra, TBMM gündemine gelen “Tapu Ka-
nunu ve Bazı Kanunlarda Değişik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı” ile AFAD Başkanlığı’nın görevle-
ri arasında bulunan önemli iş ve işlemlerin bir kez 
daha bu kurumun elinden alınarak başka kuruma 
devredildiği görülmektedir.

Arka arkaya yapılan bu yasal düzenlemeler, ül-
kemizdeki afet ve acil durumlara ilişkin iş ve işlem-
lerin tek elde toplanması ve yönetilmesi amacıyla 
Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Genel 
Müdürlüğü ile Acil Durum Yönetimi Genel Müdür-
lüğünün büyük umutlarla! yine bu siyasi iktidar ta-
rafından bundan yaklaşık on yıl önce birleştirilerek 

oluşturulan AFAD Başkanlığının aynı siyasi anlayış 
tarafından işlevsizleştirilmesine çalışılması anlaşılır 
ve kabul edilebilir bir durum değildir

Yılların birikim ve tecrübesi ile oluşmuş kamu 
kurumlarının görev yetki ve sorumluluklarını alt 
üst ederek, kapatma ve birleştirmeler ile kendince 
yeniden yapılanmaya gitmiş olan bu anlayış, şimdi 
de kendi yanlışı üzerine yeni yanlışlar inşa etmek-
te; daha fazla ihtiyaç duyduğu kentsel imar rantının 
yönetilmesi amacıyla yeni yasal düzenlemelere git-
mektedir. 

İnsanımızın sağlıklı ve güvenli,  afetlere karşı ris-
ksiz bir alan ve yapılarda yaşamasına bilimsel ve 
teknik olarak hiç bir şekilde katkısı olmayacak; asıl 
olarak rantı tek merkezden keyfince yönetmeye hiz-
met edecek, Anayasanın mülkiyet edinme hakkı ile 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 1. No’lu Proto-
kolünün 1. Maddesinde “Her gerçek ya da tüzel kişi, 
mülkiyetinden/malvarlığından müdahale edilmek-
sizin yararlanma hakkına sahiptir. Hiç kimse, kamu 
yararı uyarınca ve yasanın ve uluslararası hukuk 
genel ilkelerinin öngördüğü koşullara tabi olarak 
mülkiyetinden yoksun bırakılması hali hariç, mül-
kiyetinden yoksun bırakılmayacaktır” hükümlerine 
açıkça aykırı olarak düzenlenen “Tapu Kanunu ve 
Bazı Kanunlarda Değişik Yapılmasına Dair olan Ka-
nun Tasarısı” derhal geri çekilmelidir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu
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TMMOB HEYETİ AYDIN’DA JEOTERMAL 
SANTRALLERİN ÇEVRESEL ETKİLERİNİ 

DEĞERLENDİREN ÖN RAPOR HAZIRLADI

6306 KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPAN YÖNETMELİĞE İLİŞKİN ODA GÖRÜŞÜ HAZIRLANDI

TMMOB heyeti, jeotermal santrallerin çevresel 
etkilerini değerlendirmek amacıyla 9 Temmuz 2019 
tarihinde Aydın’da incelemelerde bulundu.

TMMOB Yönetim Kurulu 2. Başkanı Selçuk Ulu-
ata, Yürütme Kurulu Üyesi Baki Remzi Suiçmez, 
Yönetim Kurulu Üyesi Ali Burak Yener, TMMOB 

Genel Sekreteri Dersim Gül, TMMOB YK eski baş-
kanı Mehmet Soğancı, Teknik Görevli Eren Şahi-
ner’den oluşan heyet yaptıkları incelemeler sonu-
cunda bir ön rapor hazırladı. 

TMMOB heyetinin hazırladığı rapora TMMOB 
web sayfasından ulaşabilirsiniz...

TMMOB tarafından Odamızdan 21 Haziran 
2019'da Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı'nın 6306 Nolu Kanu-
nun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik 
yapılmasına Dair Yönetmelik üzerine Oda-
mız Yönetmeliği inceleyerek önerilerini TM-
MOB’ye iletti. 
TMMOB’ye iletilen Oda görüşüne web say-
famızda Oda Görüşleri bölümünden ulaşa-
bilirsiniz.
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TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi 
2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için başvuru ve 

kayıtları başladı. 
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi 

2019-2020 öğrenim dönemi için başvuru ve kayıtları başladı.
TMMOB Öğrenci Evi’nde üniversitelerin mühendis-

lik, mimarlık ve şehir plancılığı bölümlerinde lisans ya da 
yüksek lisans öğrenimi gören öğrenciler ile TMMOB üyesi 
mühendis, mimar, şehir plancılarının yükseköğrenim gören 
çocukları konaklayabilir. 2 kişilik odalarda kahvaltı dahil kişi 
başı 1 aylık oda katkı payı 750 TL'dir.

TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri;
• 14.000 m2 kapalı alanda 2 bodrum kat, zemin katla 

beraber 6 yatakhane katı ve çatı katı olmak üzere toplam 
8 katlıdır.

• Kadın ve erkek öğrenciler için 2 ayrı bloktan oluşan 
öğrenci evinde 161 adet çift kişilik banyolu, kişiye ait 
çalışma masası olan yatak odası bulunmaktadır.

• Her katta iki adet 50 m2 etüt odası ve tüm odalarında 
sınırsız internet vardır.

• Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kafeterya, 
yemekhane, çamaşırhane, kütüphane, bilgisayar odası, 
idari bölümlerle çağdaş hizmet sunulmaktadır.

• TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri’nde ayrıca 500 
kişilik konferans salonu, 250 m2 çok amaçlı salon, 575 
m2 fuaye alanı, 1600 m2 forum alanı da yer almaktadır.

• 24 saat kamera ve görevliler ile güvenlik sağlanmakta 
görevlilerce odaların temizliği yapılmaktadır. 

İletişim:
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi
Mehmet Akif Ersoy Mah. 295. Sokak No: 6 Yenimahalle/

Ankara
Tel : 0312 386 10 38
 



16

Karayolları Genel Müdürlüğü`nün uzmanlık 
alanı içinde yer almayan konuları da içeren 

bazı alanlara ilişkin “Deprem Yönetmelik Taslak 
Raporları” nı Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem 
Planı (UDSEP 2023) na aykırı bir şekilde, ilgili ku-
rumlar, Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler ve 
meslek örgütlerine haber vermeksizin kapalı kapı-
lar ardında ihale etmek suretiyle bir firmaya yap-
tırması üzerine, Odamız  tarafından yapılan  basın 
açıklaması TBMM’de yankı buldu.

Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları 
Dairesi Başkanlığı tarafından 28.05.2019 tarihinde 
TMMOB üzerinden ilgili Odalara gönderilen yazı 
ile ortaya çıkan, kendi görev ve sorumluluk alanı 
içerisinde olmayan bazı konuları da  içeren (Boru 
Hattı Sistemleri- Petrol, Doğalgaz, Su, Atık Su- 
Deprem Yönetmeliği, Elektrik İletim Sistemleri ve 
İletişim Tesisleri Deprem Yönetmeliği, Hava Mey-
danı Yapıları Deprem Yönetmeliği, Kıyı ve Liman 
Yapıları Deprem Yönetmeliği) deprem yönetmelik 
taslak raporları  hazırladığının  görülmesi üzerine, 
Odamız 26 Haziran 2019 tarihinde bir basın açıkla-
ması yayınlamıştır.

Söz konusu basın açıklaması üzerine, İyi Parti 
Denizli Milletvekili Sayın Yasin Öztürk ile HDP 

Adana Milletvekili Sayın Kemal Peköz, Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan ve İçişle-
ri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemi 
ile yazılı soru önergesi verilmişlerdir. Her iki mil-
letvekilimize Odamız düşüncelerini sahiplenerek 
TBMM’de dile getirdikleri için teşekkür ediyoruz.

Bu vesileyle yetkili ve ilgili kurumları bir kez 
daha uyarıyoruz. Depremler gibi multidisipliner 
bir çalışma alanınında yapılacak, deprem yönetme-
liği gibi düzenlemelerin toplumun gözünden kaçı-
rılarak, kapalı kapılar ardında, UDSEP 2023 Strate-
ji ve Eylem  Planına aykırı şekilde; ilgili kurum ve 
kuruluşlar, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ile 
Jeoloji Mühendisleri Odası başta olmak üzere ilgili 
meslek örgütlerinin katılımı sağlanmadan düzen-
lenmesi kabul edilemez. İlgili kurumların görev, 
yetki, sorumluluk ve uzmanlık alanlarında olma-
yan konularda yürüttükleri çalışmaları ile ihale yo-
luyla kamusal kaynakların bir zümreye aktarılması 
süreçlerini durdurmaları gerektiğini bir kez daha 
tekrarlıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB Jeoloji Mühendileri Odası

Yönetim Kurulu

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ`NE İLİŞKİN 
BASIN AÇIKLAMAMIZ TBMM’DE YANKI BULDU
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 “Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”  TBMM de 
görüşülerek kabul edilmiştir.

 “Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişik Ya-
pılmasına Dair Kanun Tasarısı”  geçtiğimiz hafta 

TBMM de görüşülerek kabul edilmiştir.

Getirilen düzenleme ile 2644 sayılı Tapu Kanunu, 
3194 sayılı İmar Kanunu, 6306 sayılı Afet Riski Altın-
daki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun, 
644 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu başta olmak üzere 
mülkiyet hakkına ilişkin çok sayıda yasada değişiklik 
ve ilavelerin olduğu görülmektedir.

Yasanın 25. Maddesi ile 6306 sayılı Afet riski altın-
daki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanunun 
6. Maddesine ilave edilen düzenleme ile “Yıkılacak 
derecede riskli yapıların bulunduğu alanlar ile kendi-
liğinden çöken veya zemin kayması, heyelan, su bas-
kını, kaya düşmesi, yangın, patlama gibi ağır hasar 
gören veya ağır hasar görme riski bulunan yapıların 
bulunduğu alanlarda dönüşüm uygulamaları malik-
lerin veya ilgililerin muvafakati aranmaksızın Bakan-
lıkça resen yapılabilir veya yaptırılabilir.” hükmü yer 
almaktadır.  Sonraki maddelerde de; riskli olarak tes-
pit edilen yapının kapısına bu tebliğin asılacağı, iki 
gün içinde itiraz edebileceği, 3 gün içinde de yapılan 
itirazların değerlendirileceği, bakanlıkça verilen süre 
içinde tahliyenin yapılmaması durumunda kilitli ka-
pıları açtırmak da dahil olmak üzere tahliye ve yıkım 

işlerinin kolluk kuvvetlerinin yardımıyla bakanlıkça 
yapılacağı veya yaptırılacağı, yıkım ve yapıma ilişkin 
her türlü tapu ve kadastro işlemlerinin de maliklerin 
muvafakati alınmaksızın yapılacağı ifade edilmekte-
dir.  

Madde, makul sebeplere dayanılarak bir uygula-
maya gidildiği gibi bir algı oluşturmakla birlikte; TC 
Anayasası ve AİHS’nin 1 Nolu protokolünün mülki-
yet haklarını koruyan maddelerine aykırılık oluştu-
rurken, bu düzenlemede maliklerin hiçbir konuda 
görüşü alınmayarak devletin zor ve baskı unsurunun 
öne çıkarıldığı görülmektedir.

Asıl önemlisi;  söz konusu yasal düzenleme, imar 
affı ile birlikte düşünüldüğünde halkın nasıl aldatıl-
dığı da ortaya çıkmaktadır.

Bilindiği gibi, 2018 yılında 3194 sayılı İmar Kanu-
nuna eklenen geçici bir madde ile                 “ ....ruh-
satsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt 
altına alınması ve imar barışının sağlanması….” adı 
altında bu kanuna aykırı kaçak yapılara para karşılı-
ğı af getirilmiş, nerede yapıldığına bakılmaksızın de-
netimsiz, mühendislik hizmeti almamış yapılar yasal 
hale getirilmiştir.

Odamız, TMMOB ve bağlı Odalarca yapılan çok 

İMAR BARIŞI, TAPU KANUNU VE BAZI 
KANUNLARDA YAPILAN DÜZENLEMELER İLE 

VATANDAŞA ÇİFTE KISKAÇ
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sayıdaki basın açıklaması ile topluma “İmar Barışı” 
olarak sunulan sistemin yaratacağı olumsuzluklar 
anlatılmaya çalışılmış; bugüne kadar sınırlı da olsa 
deprem güvenliği için atılmış olan bütün adımların 
boşa çıkartılacağı belirtilerek; bu yasal kılıfın, yapıla-
rı depreme karşı güvenlikli hale getirmeyeceği, tam 
aksine doğa olaylarını afete dönüştürerek pek çok in-
sanın hayatını kaybetmesine yol açacağı vurgulana-
rak ülke insanımızın “Sağlıklı ve Güvenli Bir Çevrede 
Yaşama Hakkı”nı tümüyle yok edecek para ve seçim 
yatırımı için girilen bu yoldan geri dönülmesi çağrı-
ları yapılmıştı. Benzer çağrılar sadece meslek örgüt-
leri tarından değil, ilgili ve sorumlu kamu kurumları 
tarafından da Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yazılı 
olarak bildirilmiş, hatta 7269 sayılı Afetler kanununa 
göre Bakanlar Kurulu Kararı ile “Afete Maruz Bölge” 
sınırları içinde yer alan yapılara bile bedeli alınmak 
suretiyle “Yapı Kayıt Belgesi” düzenlenerek imar ba-
rışı kapsamına alınmıştır.

İmar affı ile, afete maruz kalabilecek bölgelerde, 
Hazineye ait arazilerde, orman, kıyı, mera alanların-
da, milli parklar, kültür ve tabiat varlıklarına ilişkin 
özel alanlarda ve dere yataklarında inşa edilmiş her 
türlü kaçak tesis ve yapılar için Yapı Kayıt Belgesi ve-
rilerek, bu yapılar güya yasal hale getirilmiştir.

Bütün eleştirilere  ve yazılı uyarılara karşın bir yıl 
önce çıkardığı “imar barışı” ile riskli alanlarda kaçak 
olarak inşa edilmiş yapıları para karşılığı affedip ya-
sal hale getiren siyasi iktidar, bu defa Tapu Kanunu 
ve Bazı Kanunlarda Değişik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile 6306 sayılı Afet riski altındaki alanların 
dönüştürülmesi hakkındaki kanunda yaptığı deği-
şiklik ile bu alanlardaki yapıları zorla yıkarak kentsel 
dönüşüme tabi tutacağını açıklamaktadır. Vatanda-
şın kaçak yapısı önce parası alınarak affedilmiş; bir 
yıl sonra binanı yıkarım denilerek vatandaş kıskaca 
alınarak aldatılmıştır.

Aklın ve bilimin yol göstericiliğinden uzak, gün-
lük popülist yaklaşımlarla öngörüsüzce oluşturulan 
politikalar bir kez daha duvara toslamıştır.

Diğer taraftan, siyasi iktidarın imar affı ile kendi 
eliyle yaratmış olduğu keşmekeşin uygulamada cid-
di sorunlara yol açması da kaçınılmaz olacaktır.

Afete maruz bölgelerde, Hazineye ait araziler ile 
orman, kıyı, mera, milli parklar, kültür ve tabiat var-
lıkları gibi özel kanunlar kapsamındaki alanlarda ve 
dere yataklarında inşa edilmiş her türlü kaçak tesis 

ve yapılar için verilmiş olan Yapı Kayıt Belgeleri ile il-
gili önemli tartışmalar yaşanmaya başlanmıştır. Yine, 
Yapı Kayıt Belgesinin, sadece yapının kullanım ama-
cına yönelik ve süreli mi olduğu; tapu, mülkiyet ve 
satış hakkının ne olacağı, imar dışında diğer kanun-
ların yaptırımlarına tabi olup olmadığı gibi konular-
daki belirsizlikler kurumlarda ve belgeyi alanlarda 
sorunlara yol açmaya başlamıştır.

Sadece konut olarak kullanılan yapıları değil, 
enerji üretim tesisleri, iskele, liman, tersane, kıyı dol-
gu alanı, havuz, spor sahaları ve benzeri bina niteli-
ğinde olmayan yapıları da kapsayacak şekilde geniş 
tutulan imar affı ile toplumun ortak malı olan doğal 
alanlardaki yağma ve talan meşrulaştırılırken, öte 
yandan “ben yaptım oldu” mantığı yeni garabetleri 
yaratmıştır.

Sonuç olarak,

Siyasi iktidar; gerek Bakanlar Kurulu Kararı ile 
ilan edilmiş  “afete maruz bölge” içinde kalan, gerek-
se heyelan, su baskını, kaya düşmesi, yangın, patla-
ma gibi ağır hasar gören veya ağır hasar görme riski 
bulunan yapıların bulunduğu alanlarda ki çok sayı-
daki yapı için vatandaşın parasını alıp, “yapı kayıt 
belgesi” vererek imar barışı kapsamına almıştır. Yine 
“Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişik Yapılma-
sına Dair Kanun Tasarısı”n da ise 6306 sayılı kanunda 
yaptığı düzenleme ile vatandaşın bilgisi ve onayına 
ihtiyaç duymaksızın  “res’en yıkım yetkisini” kulla-
narak, parasını alıp, yapı kayıt belgesi düzenlediği 
yapıları yıktırabilecektir. Yapılan bu düzenleme ile 
riskli alanlar içinde yapısı bulunan çok sayıda vatan-
daşımız göz göre göre aldatılmıştır.

Yanlışın üstüne doğrunun inşa edilemeyeceği bir 
kez daha görülmüştür.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak bir kez 
daha uyarıyoruz!!!

Vatandaşlarımızı kamu kurum ve kuruluşları  ile  
karşı karşıya getirecek, kamuya olan güvenini sar-
sarak, mağdur edecek olan uygulamalardan kaçınıl-
ması amacıyla “Riskli Alanlar” içinde kalan yapılara 
verilen “yapı kayıt belgeleri” derhal iptal edilmeli, 
vatandaşın parası da iade edilmelidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB jeoloji Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu
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NÜKLEERSİZ BİR YAŞAM 
MÜCADELESİNDE KAYBETTİĞİMİZ 

SONER-ÖNER VE GÜNEŞ SİNOP’TA VE 
MEZARLARI BAŞINDA ANILDI

JEOGENÇ üyesi Soner BALTA, kardeşi Öner ve Makine Mühendisliği öğrencisi Güneş 
KORKMAZ’ı Nükleersiz bir yaşam mücadelesinde Karadeniz’e vermemizin üzerinden  

13 yıl geçti.

Sinop’ta Nükleer Güç Santrali kurulmasına karşı 
22 Temmuz 2006 tarihinde düzenlenen Nükleersiz 
Yaşam Şenliği sırasında boğularak hayatını kaybe-
den Soner, Öner ve Güneş için Sinop ve Ankara’da 
anma törenleri düzenlendi.

Gençlerimiz, ailesinin ve dostlarının da katıldığı 
Sinop NKP’nin Sinop’ta düzenlediği etkinliklerle 
anılırken, Ankara’daki mezarı başında, ailesi ve 
sevenleri bir araya geldi.

JEOGENÇ üyesi Soner BALTA, kardeşi Öner 
ve Makine Mühendisliği öğrencisi Güneş KORK-
MAZ’ı Nükleersiz bir yaşam mücadelesinde Ka-

radeniz’e vermemizin üzerinden 13 yıl geçti.
Onlar, Nükleer santral kurma inadına karşı 

nükleersiz bir yaşamı savunmak için Sinop`tay-
dılar.

Onlar Gençtiler, muhaliftiler, kısacık hayatları-
na anlamlı bir yaşamı sığdırdılar. Bize Onurlu bir 
yaşam örneği bıraktılar.

Onları sonsuzluğa uğurlamamızın üzerinden 13 
koca yıl geçti. Ama, Soner Öner ve Güneş’in anıları 
bugün hala nükleere karşı mücadelede bir ışık ol-
maya devam ediyor.

Acıları da Umutları da hala yüreklerimizde…
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UNESCO 43. DÜNYA MİRASI KOMİTE 
TOPLANTISI YAPILDI

30 Haziran- 10 Temmuz 2019 tarihleri arasında, Azerbaycan`ın Bakü kentinde, Birleşmiş 
Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Dünya Mirası Komite toplantısı yapıldı.

30 Haziran- 10 Temmuz 2019 tarihleri arasında, 
Azerbaycan`ın Bakü kentinde, Birleşmiş Milletler 
Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Dünya 
Mirası Komite toplantısı yapıldı.

Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ Yayına Giriş 
Tarihi: 12.07.2019 Güncellenme Zamanı: 05.08.2019 
18:12:57

Söz konusu toplantıya UNESCO nezdinde Dai-
mi temsilciliğimiz, UNESCO Türkiye Milli Komis-
yonu ve ilgili diğer Bakanlık uzmanları ile Odamız 
Jeopark ve Jeolojik Miras Çalışma Grubu Üyesi 
Necla Sevinçer’de katıldı.

Bütün insanlığın ortak mirası olarak kabul edi-
len evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal var-
lıkları dünyaya tanıtmak, toplumda söz konusu 
evrensel mirasa sahip çıkacak bilinci oluşturmak 
ve çeşitli sebeplerle bozulan, yok olan kültürel ve 
doğal değerlerin yaşatılması için gerekli işbirliğini 

sağlamak amacıyla üstün evrensel taşıyan alanları 
Dünya Miras listesine dahil ederek koruma altına 
almak, tehlike altındaki korunan alanlar ile ilgili 
koruma ve kullanma dengelerinin oluşturulması-
nı ve dünya ülkeleri arasında kültürel alışverişin 
sağlanması amacıyla yapılan toplantıda aşağıdaki 
kararlar alınmıştır.

UNESCO 43.Dünya Mirası Komite toplantısın-
da;

• UNESCO’nun bütçesi,
• Tehlike altında bulunan korunan alanlara 

ilişkin uyarılar ile bu alanların sorunlarının 
çözülmesi için gerekli önlemlerin alınmasına 
yönelik çalışmaların başlatılması yönünde 
yapılması gereken çalışmalar,

• Üye ülkelerince Dünya Miras Listesi`ne su-
nulan 30’u kültürel, 6 sı doğal, 2’si karma 
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(doğal ve kültürel) olmak üzere aşağıda 
isimleri verilen 38 aday alana ilişkin incele-
me ve değerlendirmeler yapılmış ve Dünya 
Mirası Komitesince 38 aday alana ilişkin ya-
pılan oylama sonucunda,  29 alanın Dünya 
Mirası Listesine kabul edilmesi,

• 2020 yılında yapılacak, 44. UNESCO Dünya 
Mirası Komite toplantısının FUZHOU (ÇİN) 
yapılmasına,

ilişkin kararlar alınmıştır.
Zengin bir tarihi ve kültürel birikim alanı ile 

doğa sahip olan ülkemizden tek bir önerinin olma-
ması bizleri üzmüştür.

UNESCO 43.Dünya Mirası Komite toplantısın-
da Dünya Mirası Listesine dahil edilen alanlar şun-
lardır:

DOĞAL SİTLER:
• Çinin sarı denizi-Bohai Körfezi Kıyısındaki 

Göçmen Kuş koruma alanları (ÇİN)
• Fransız Austral Toprakları ve Denizleri 

(FRANSA)
• İzlanda`nın buzullarla kaplı doğa harikası 

Vatnajokull Ulusal Parkı-Ateş Ve Buzun Di-
namik Doğası (İZLANDA)

• İran`ın Hazar Denizi boyunca uzanan ve bir 
kısmı da Azerbaycan sınırları içerisinde yer 
alan Hirkan Ormanları (İRAN İSLAM CUM-
HURİYETİ),

KARMA SİT:
• Brezilya`nın Paraty ve Ilha Granda ile Kültür 

ve Biyolojik Çeşitlilik Alanı (BREZİLYA)

KÜLTÜREL SİTLER:
• 24 alan Dünya Mirası Listesine dahil edilmiştir.

• Eski Demir Metalurjisi Alanları (BURKİNO 
FASO),

• Çin`in Liangzhu Şehri Arkeolojik Kalıntıları 
(ÇİN),

• Irak`ın başkent Bağdat`ın güneyinde yer alan 
antik şehir Babil (IRAK),

• Myanmar`daki budist mabetlerinin yer aldığı 
Bagan bölgesi (MYANMAR),

• Avustralya`nın Budj Bim kültürel peyzajı 
(AVUTRALYA),

• Rusya`nın Pskov kentinin 14 ve 17`inci yüzyıl-
lara ait 18 tarihi anıtı (RUSYA),

• Bahreyn`in Dilmun Höyükleri (BAHREYN),

• Çekya ve Almanya`nın Erzgebirge / Krusnoho-
ri Madencilik Bölgesi (ÇEKYA/ALMANYA),

• Hindistan`ın 1728`de kurulan Jaipur kenti 
(HİNDİSTAN),

• İngiltere`nin Jodrell Bank Gözlemevi (İNGİL-
TERE),

• Polonya`nın Krzemionki Çakmaktaşı Maden-
cilik Bölgesi (POLONYA),

• Çekya`nın 1579`da kurulan Kladruby nad 
Labem tören atları yetiştirme ve eğitim alanı 
(ÇEKYA),

• Kuzeydoğu İtalya`da bulunan ve şarap üretimi 
alanlarına sahip Prosecco bölgesi (İTALYA),

• Laos`un Demir Çağı`nda cenaze uygulamaları 
için kullanılan ve 2 binden fazla boru şeklin-
deki taş kavanozun yer aldığı Kavanoz Ovası 
(LAOS),

• Japonya`nın Osaka bölgesinin milattan önce 
kurulan Mozu-Furuichi mezarlığı (JAPONYA),

• Endonezya`nın 1868`den beri işletilen Ombilin 
kömür madenleri (ENDONEZYA),

• İspanya`ya bağlı Gran Canaria adası merkezin-
deki geniş dağlık alanda bulunan Risco Caido 
ve Gran Canaria Kutsal Dağları Kültürel Pey-
zajı (İSPANYA),

• Portekiz`in başkenti Lizbon`un 30 km kuzey-
batısında Mafra Milli Sarayı (PORTEKİZ),

• Kilise, Manastır, Cerko Parkı ve Avlanma Par-
kı`ndan oluşan Mafra kraliyet yapıları (MAF-
RA),

• Portekiz`in Braga kentindeki İsa Tapınağı Bom 
Jesus do Monte (PORTEKİZ),

• Güney Kore`nin Seowon Neo-Konfüçyüs Aka-
demileri (GÜNEY KORE),

• ABD`li mimar Frank Lloyd Wright tarafından 
20. yüzyılın ilk yarısında tasarlanan sekiz bina 
(ABD),

• Almanya`nın Augsburg kentinin 800 yıldan 
fazla tarihi olan su ve kanalizasyon sistemleri 
(ALMANYA),

• Kanada’nın Aisinaipi taş yazıtları (KANADA) 
listeye girdi
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Türkiye Madenciler Derneği 
(TMD) tarafından 26 Haziran 

2019 tarihinde, Ankara Mövenpick 
Otel’de gerçekleştirilen “Madencilik-
te Atık Yönetimi Seminerine” Odamız 
adına Oda Yönetim Kurulu Başkanı-
mız Hüseyin Alan ile Odamız Maden-
cilik Komisyonu Başkanı Yavuz Ulu-
türk katıldı.

Madencilik sektöründe yer alan çok 
sayıda kişi, kurum ve sivil toplum ku-
ruluş temsilcisinin yer aldığı seminer-
de, madencilik faaliyetlerinin önemli 
bileşenlerinden biri olan maden atıkla-
rının yönetimi konusunda ülkemizde 
ve dünyadaki uygulamalar ışığında 
yapılan çalışmalar hakkında sunumlar 
gerçekleştirildi.

MADENCİLİKTE ATIK UYGULAMALARI 
SEMİNERİNE KATILDIK

ANKARA ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNİYET 
TÖRENİNE KATILDIK

8 Temmuz 2019 Pazartesi günü 
Ankara Üniversitesi Tandoğan 
Kampüste gerçekleştirilen 
`Ankara Üniversitesi Jeoloji 
Mühendisliği Bölümü Mezuni-
yet Töreni`ne Oda Yönetim Ku-
rulumuz adına Yönetim Kurulu 
Yayın Üyesi Buket Yararbaş Ece-
miş katıldı. Mezun olan Jeoloji 
Mühendisliği Bölümü öğrencil-
erinin bu heyecanlı günlerinde 
yanında olan Odamız, derece ile 
mezun olan öğrencileri de unut-
madı. Odamıza ait bazı yayın ve 
malzemeleri, Oda Yönetim Ku-
rulu adına Buket Yararbaş Ece-
miş öğrencilere hediye etti.
Yeni mezun olan meslek-
taşlarımızı kutluyor, meslek 
hayatlarında başarılar diliyoruz.
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Siyasi iktidarın köklü yükseköğretim kurumları-
mızı hedef alan saldırılarının son ayağı, öğrenci-

siyle, öğretim elemanlarıyla çalışanlarıyla, mezunlarıy-
la tüm ODTÜ bileşenlerinin yoğun itirazlarına karşın 
ODTÜ kampüsü içerisine Kredi Yurtlar Kurumuna 
bağlı bir yurt yapma projesi oldu.

Bu amaçla 8 Temmuz sabahı kampüse giren polis, 
Kavaklık mevkisinde bulunan öğrencilere saldırmış ve 
kampüs alanı içinde ağaç kesimine başlanmıştır. ODTÜ 
öğrencilerini ve ODTÜ yerleşkesini hedef alan bu sal-
dırganlığı kınıyoruz.

Her şeyden önce bilinmelidir ki, ODTÜ bileşenle-
rinin tüm itirazlarına rağmen Rektörlük ve Bakanlık 
tarafından dayatılan bu yurt, ODTÜ öğrencilerinin ih-
tiyaçlarını karşılama amacına değil, siyasi iktidarın OD-
TÜ’nün demokratik, ilerici, devrimci, aydınlanmacı, 
özgürlükçü kimliğine müdahale etme amacını taşımak-
tadır. 1970’li yıllardan beri siyasi iktidarlar ODTÜ’yü 
faşist ve gerici zihniyetlerin tahakkümü altına sokmak 
ve ODTÜ’yü kriminalize edebilmek için bu yöntemi her 
fırsatta denemektedir.

ODTÜ Kampüsü içerisindeki diğer yurtlar, ODTÜ 
İdaresi tarafından işletilirken, ODTÜ arazisinin 49 yıl-
lığına Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilmesiyle ku-
rulmak istenen bu yurt, Kredi ve Yurtlar Kurumu ta-
rafından işletilecektir. Her ne kadar Rektörlükle, Kredi 
Yurtlar Kurumu arasında yapılan protokolde söz konu-
su yurtta ODTÜ öğrencisi dışında başkalarının barına-
mayacağı kayıt altına alınsa da öğrenci seçim kriterle-
rinin belirlenmesi, konaklayacak öğrencilerin seçilmesi 
ve yurdun yönetimi bütünüyle KYK`nın insiyatifinde 

olacaktır. Bu durum her türlü siyasal müdahaleye açık-
tır.

ODTÜ Mezunlar Konseyi’nin de belirttiği üzere, 
bünyesinde çok sayıda öğrenci yurdu bulunduran OD-
TÜ’nün kurumsal olanakları ve ODTÜ’lülerin destekle-
ri, öğrencilerin ihtiyacı olan her türden yurdu yapmaya 
yetecek kapasitededir. Buna rağmen, Cumhurbaşkanı 
tarafından atanan Rektör, ODTÜ’lülerin sürece katı-
lımını engelleyerek, ODTÜ bileşenlerinin talep ve iti-
razlarını görmezden gelmiş, üniversitenin demokratik 
kültürünü ve özerkliğini ayaklar altına almıştır.

Yaşanan bu süreç sadece ODTÜ’nün akademik ve 
idari özerkliğini zedelemekle kalmamış, tümüyle imar 
mevzuatına aykırı biçimde ilerlemiştir. Yurt yapılmak 
istenen yerin kazı ve inşaat ruhsatı olmadığı bölgedeki 
yapı faaliyetlerinde sorumlu olan Çankaya Belediyesi 
tarafından kamuoyuna açıklanmıştır. Ruhsatı olmayan 
bir alanda şantiye kurulması ve inşaat faaliyetlerinin 
başlatılması İmar Kanunu’na aykırıdır. Bu hukuk dışı-
lığın durdurulması için yaptığımız girişimler ne yazık 
ki Ankara Valiliği tarafından göz ardı edilmektedir.

ODTÜ’yü hedef alan bu hukuk dışı faaliyet der-
hal durdurulmalıdır. Üniversitenin akademik ve idari 
özerkliğini hedef alan, ODTÜ’nün kampüs bütünlüğü-
nü ortadan kaldıran Yurt Projesi’nden vazgeçilmelidir. 
Üniversitenin ihtiyaçları, üniversite bileşenlerinin tü-
münün dahil olduğu demokratik süreçler ve yapılarla 
çözülmelidir.

Emin KORAMAZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

ODTÜ’de yapılması planlanan KYK Yurdu inşaatı gerekçesiyle kampüse 
yapılan polis saldırısı ve yurt projesinin amaçlarına ilişkin TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 8 Temmuz 2019 tarihinde basın 

açıklaması yapıldı.

TMMOB: ODTÜ’deki Hukuksuz Yurt Projesi 
Durdurulsun, ODTÜ’nün Akademik ve 

İdari Özerkliğini İlerici, Devrimci, Yurtsever 
Kimliğini Hedef Alan Saldırılara Son Verilsin
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YENİ KİTAP SATIŞI

Web sayfamızda devam eden `Kitap ve Malze-
me` satışımıza dört yeni kitap ekledik.

Prof. Dr. Cahit Helvacı`nın çeviri editörlüğünü 
yaptığı dört yeni kitap web sayfamızda satışa çıktı. 
“Genel Jeoloji ve Temel Kavramlar”, “Magmatik ve 
Metamorfik Petrolojinin Prensipleri”, “Metamor-
fik Kayaçların Petrojenezi”, “Saha Jeolojisi Çalış-
ma Yöntemleri” isimli dört kitap web sayfamızın 

`Yayın ve Malzeme Satış` bölümünde satışa çıktı. 
Yerbilimleri ile uğraşan, araştıran ve ilgi duyan 
okuyucu kitlesi için kaynak kitap; yerbilimleri ala-
nında lisans ve lisansüstü öğrencileri ile öğretim 
üyelerine de temel başvuru kaynağı olacak nite-
likteki kitaplar; üyelerimize %10 indirim, öğrenci 
üyelerimize %20 indirim ile satışa çıkmıştır.

TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI (TANAP) 
PROJESİ TAMAMLANDI

Asya ile Avrupa arasında köprü konu-
munda bulunan ülkemiz, hidrokarbon 

iletim hatlarının da geçki güzergâhı üzerin-
dedir. Hazar denizinde üretilen gazın Avru-
pa’ya transferini temel alan TANAP projesi 
tamamlandı. 
Doğal gaz iletimi gerçekleştirilecek olan 
boru hattı ile ülkemizin, uluslararası ener-
ji politikalarında yeri ve jeopolitik önemi 
daha da arttı.
TANAP projesinin büyüklüğü ve önemi 
hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla üye-
miz Jeoloji Yük Müh. Özer BALKAŞ ‘ın ha-
zırladığı yazı web sitemizde yer almaktadır.
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2. LÜLETAŞI FESTİVALİNE KATILDIK

 Odunpazarı Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen “2. Lületaşı Festivali”ne 
Eskişehir Şubemiz ile birlikte katıldık.

Geçen yıl ilki gerçekleştirilen, bu yıl ikincisi 
5-7 Temmuz 2019 tarihleri arasında Eskişe-

hir`de Odunpazarı Belediye Başkanlığı tarafından 
gerçekleştirilen “2. Lületaşı Festivali”ne Eskişehir 
Şubemiz ile birlikte katıldık.

Odamız başta olmak üzere; Maden, Çevre ve 
Elektrik Mühendisleri Odalarının Genel Merkez 
Yönetim Kurulu Başkanlarının katıldığı festivale, 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan da 
katılarak, açılışta bir konuşma yaptı. 

Alan, yaptığı konuşmada; geleneksel yöntem-
lerle yapılan madencilik hizmetlerinde yaşanan 
sorunların çözümün 3213 sayılı yasa ile getirilen 

düzenlemelerle mümkün olamayacağını, bu se-
ktöre ilişkin ayrı bir kanuni düzenlemeye ihtiyaç 
olduğunu vurgulayarak, sektörel büyüklükler göz 
önüne alınmaksızın tüm madenlere ilişkin düzen-
lemelerin 3213 sayılı Maden Kanunu ve buna day-
alı olarak çıkarılan mevzuatla çözülmesinin ola-
naklı olmadığını belirtti. 

Ülkemizde çok farklı alanlarda festival düzen-
lenmekle birlikte “taş” sektörüne ilişkin yapılan 
tek festivalin Odunpazarı  Lületaşı Festivali old-
uğunu ifade ederek bu konuyu gündeme taşıyan 
Odunpazarı Belediye Başkanı Sayın Kazım Kurt’a 
teşekkür etti.
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19 Temmuz 2019 tarihinde Oda Yönetim Ku-
rulu üyelerinden Faruk İlgün, Buket Yararbaş 

Ecemiş; Oda Denetleme Kurulu üyelerinden Rıza 
Soypak, Alp İlhan ve Denizli Şube Başkanı Barış 
Semiz, Uşak İl Temsilciliğinde üyelerimiz ile bir 
araya gelerek bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı-
da; Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Faruk İlgün 
açılış konuşması yaparak, üyelerimizi Oda çalışma-

ları hakkında kısaca bilgilendirdi. Ayrıca Uşak İl 
Temsilcisi Kazım Şişman, temsilcilik bünyesinde 
yapılan etkinlikler, idari ve mali konular hakkın-
da da üyelerimize sunum yaptı. Toplantının ikinci 
bölümünde, Yeni Bina Deprem Yönetmeliği ile be-
lediyelerle yapılan protokoller kapsamında pratik 
ve teorikte yaşanan sıkıntılar üzerinde duruldu ve 
çözüm önerileri sunuldu.

UŞAK TEMSİLCİLİĞİNDE ÜYELER İLE 
TOPLANTI YAPILDI

KOCAELİ 
ÜNİVERSİTESİ 

JEOLOJİ 
MÜHENDİSLİĞİ 

BÖLÜMÜ 
MEZUNİYET 

TÖRENİNE 
KATILDIK

5 Temmuz 2019 Cuma günü gerçek-
leşen Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mü-
hendisliği Bölümü 2018-2019 yılı me-
zuniyet törenine katıldık.

Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühen-
disliği Bölümü 2018-2019 yılı mezu-
niyet törenine katılarak genç meslek-
taşlarımızın heyecanına ortak olduk. 
Törende dereceye giren öğrencileri-
mize hediyelerini takdim ettik. Koca-
eli İl Temsilciliği olarak, mezun olan 
arkadaşlarımıza meslek hayatlarında 
başarılar diliyoruz.
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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü Oda Yönetim Kurulu üyelerimiz, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı’yı makamında ziyaret etti.

Yönetim Kurulu üyelerimiz Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı’yı 
makamında ziyaret etti. 

Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, Yöne-
tim Kurulu Sayman Üyesi D. Malik Bakır ve Yöne-
tim Kurulu Yayın Üyesi Buket Yararbaş Ecemiş’ten 
oluşan Oda heyeti Bakan Yardımcılığına atanan 
Prof. Dr. Şeref Kalaycı’ya tebriklerini ilettikten son-
ra meslek alanımıza ilişkin bazı sorun ve çözüm 
önerilerimizi sundu.

Ziyarette Oda Yönetim Başkanız Hüseyin Alan 
söz alarak Odamızı kısaca tanıttı. Alan daha sonra 
meslek alanımıza ilişkin bazı sorunları ve çözüm 
önerilerini maddeler halinde aktardı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. 
Dr. Şeref Kalaycı ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek sorunları not aldığını ve ilgili genel 
müdürlüklerine ileteceğini kaydetti.

YÖNETİM KURULUMUZ ENERJİ VE TABİİ 
KAYNAKLAR BAKAN YARDIMCISI  

PROF. DR. ŞEREF KALAYCI’YI ZİYARET ETTİ
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TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ İLE 
UYUMLU NET TEMEL TABAN BASINCINDAN 

KAYNAKLANAN ZEMİN GERİLMESİ VE 
SONDAJ DERİNLİĞİ HESABI

Değerli Meslektaşlar,

Bilindiği üzere; Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 18.03.2018 tarih ve 30364 sayılı Resmi Gaze-
tede yayımlanarak 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmeliğin yürür-
lüğe girmesinden bu yana geçen yaklaşık yedi (7) aylık zaman dilimi içinde Oda olarak, Yönet-
meliğin meslektaşlarımız tarafından daha iyi anlaşılması için çok sayıda eğitim çalışmasının 
yapılmasının yanı sıra, yönetmelik içindeki eksik ve tartışmalı konular hakkında ise idari ve 
hukuki süreçler başlatılmıştır.

Yönetmelik gereğince yapılması gereken bazı çalışmalara ilişkin olarak ise; başta meslektaşla-
rımız olmak üzere, bu alanda faaliyet gösteren tüm mühendislere yardımcı olunması amacıyla 
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde yer alan (16A.1.4.“Sondaj Derinlikleri Bölümü); “Sondaj 
derinliği, bina temelleri için temel tabanından başlayarak yapı genişliğinin en az 1,5 katı veya 
net temel basıncından kaynaklanan zemindeki gerilme artışının (Δσ) zeminin kendi ağırlığın-
dan kaynaklanan efektif gerilmenin (σ`vo) %10’una eşit olduğu derinlikten (Δσ = 0,10 x σ`vo) 
daha elverişsizi olacak şekilde seçilecektir.” Maddesi gereğince zemindeki net temel basın-
cından kaynaklanan efektif gerilme, Boussinesq Yöntemi, Westergaard Yöntemi ve Yaklaşık 
Yöntem (1/2)  temel alınarak Odamız tarafından “Sondaj Derinliği Hesap Cetveli Programı” 
geliştirilmiştir.

Sondaj derinliği hesap cetveli ile bu cetvelin sınırlama ve kullanımına ilişkin uyarıları içeren 
“Kullanma Kılavuzu” duyuru ekinde yer almaktadır. Kullanıcıların hesap cetvelini kullanma-
dan önce “Kullanma Kılavuzu” nu okumaları önerilir.

Hazırlanan hesap cetveline ait telif hakları, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gere-
ğince TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasına ait olup, izin almaksızın içeriğinde herhangi bir 
değişiklik yapılamaz. Hesap cetveli JMO logolu kullanılmak kaydıyla ücretsiz olarak herkesin 
kullanımına açıktır. Ancak Odamız logosunun hesap cetvelinden çıkarılarak kullanılmasının 
tespit edilmesi durumunda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince ilgili kişi hak-
kında gerekli hukuki yollara başvurulacaktır.

Ülkemizdeki mühendislik hizmetlerin geliştirilmesi ve daha iyi yapılmasını sağlamak ama-
cıyla Odamız adına gönüllülük temelinde bu programın yazılımını gerçekleştiren İnşaat Mü-
hendisi Ecmel ERTEK, Jeoloji Mühendisi Yavuz YILDIZ, Odamız Jeoteknik Komisyon Üyeleri 
Prof. Dr. Nihat Sinan IŞIK, Doç. Dr. Mustafa K. KOÇKAR, Dr. Nurgül GÜLTEKİN, Jeoloji Y. 
Mühendisi Gürel ÖZDEMİR ile diğer emeği geçenlere yürekten teşekkür ederiz.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu



29

Temmuz 2019 Say ı: 6

BURAYI BİLİYOR MUSUNUZ?
Güzelcehisar Lav Sütunları

Zeynep Yelda Cuma

Güzelcehisar sahilinde bulunan 2017 yılında 
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “Tabiat 

Anıtı” olarak ilan edilen Güzelcehisar Lav 
Sütunları,  80 milyon yıl önce volkanlardan 

akan lavların soğuyup kristalleşmesi sonucu 
oluşan dünyanın ender gelişmiş doğal 

güzelliklerindendir. 
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Güzelcehisar, Bartın il merkezine 17 km mesafede, 
Amasra ilçesine bağlı bir köydür. Köyün bir bölü-

mü Akdeniz ikliminin etkisindedir ve bu sayede bölgede 
mandalina ve limon ağaçları bulunur. Bu şirin köy; geç-
mişi Cenevizliler Dönemi’ne kadar uzanan, zamanında 
Kromna Kenti’nin gözcü kulesi olarak kullanıldığı bilinen 

ve 1900’lü yıllara kadar sağlamlığını koruyan Güzelce-
hisar Kalesi’ne de ev sahipliği yapar. Bu lokasyonu özel 
kılan bir diğer unsur ise, Güzelcehisar sahilinde bulunan 
2017 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “Tabi-
at Anıtı” olarak ilan edilen Güzelcehisar Lav Sütunları’dır.

80 milyon yıl önce volkanlardan akan lavların soğu-
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yup kristalleşmesi sonucu oluşan lav sütunları, dünyanın 
ender gelişmiş doğal oluşumlarındandır. Dünyada Kuzey 
İrlanda, İskoçya ve Kalifornia’da, Türkiye’de ise sadece 
Bartın’da bulunan lav sütunlarını dünyadaki benzerle-
rinden ayıran özelliği; hem yatay hem dikey oluşumlar 
halinde olmasıdır. Koruma altına alınarak doğal miras 
olarak kabul edilen Güzelcehisar lav sütunlarının; çapla-
rı 50-100 cm, boyları 30 metrenin üzerindedir. 

  Tetis Okyanusu tabanının kuzeye doğru dalıp batma-
sı ve dalan okyanus tabanının yerin derinlerinde eriyip 

yüzeye çıkması sonucunda batıda Bulgaristan’dan baş-
layarak doğuda Gürcistan’a kadar uzanan alanda bir vol-
kanik yay oluşmaya başladığı ve bu yayın yaklaşık olarak 
90 milyon yıl önce faaliyete başlayıp, bazı aralıklarla 70 
milyon yıl önce sona erdiği bilinmektedir. Bu volkanik fa-
aliyet sonucu oluşan magma kayaları ülkemizde batıda 
İğneada civarından başlayarak doğuya doğru Şile, Mar-
mara Ereğlisi, Zonguldak, Bartın, İnebolu ve tüm Karade-
niz dağ kuşağında izlenmektedir. Bartın’daki lav sütun-
ları ise bu volkanik faaliyetin en göze çarpan ürünüdür. 

D Ü N Y A D A K İ  Ö R N E K L E R

Dünyada sadece Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya’da bulunan lav sütunları koruma altına alınarak doğal 
miras kabul edilmiştir.
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Volkandan akan lav soğuyup kristalleşerek kaya hali-
ne dönüşürken soğuma ve katılaşmanın doğal bir sonu-
cu olarak büzüşür. Soğuma ile oluşan bu büzüşme kayada 
gerilme yaratır ve bunun sonucunda çatlaklar gelişir. Lav 
soğudukça büzülme devam eder ve böylece oluşan çat-
laklar da giderek büyür. Bu kırıklar çok çeşitli şekillerde 
gelişmekle birlikte son derece düzgün ve sistematik olarak 
geliştikleri yerlerde kayanın altıgen, beşgen ya da dörtgen 
biçimli bir yapı kazanmasına yol açarlar. Üçgen ve yedigen 
türler seyrek de olsa gelişebilir. Bu düzgün geometrik ya-

pıya “sütun” ya da “kolon” yapısı adı verilmektedir.

Bölgenin turizme kazandırılması amacıyla “Bartın İli 
Güzelcehisar Lav Sütunları ve Sahilinin Turizm ve Rekre-
asyon Amaçlı Peyzaj Uygulama Projesi” kapsamında ya-
pılan çalışmalar 2018 yılında tamamlanmış olup; ahşap 
yürüyüş yolları, seyir terası ve iskele yapılmıştır. Aynı pro-
je kapsamında kıyıda 290 metrekare festival alanı oluş-
turularak lav sütunlarının ulusal ve uluslararası düzeyde 
tanıtımını sağlamak amacıyla Güzelcehisar sahilinde ge-
leneksel “Lav Sütunları Festivali” düzenlenecektir.
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ŞUBELERDEN

HABERLER

SARIHAMZALI İLKOKULU ÖĞRETMENLERİ ADANA 
ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ

25.06.2019 tarihinde Adana Sarıhamzalı İlkokulu 
Öğretmenleri, Adana şubemizi ziyaret ettiler. Zi-
yarette bulunan öğretmenlere; mesleğimizin kısa 
bir tanıtımı yapılmıştır. Şube binamızda sergilenen 

kayaçlar ve mineraller hakkında bilgi verilmiştir. 
Ayrıca afetler ile ilgili özellikle Adana`nın deprem-
selliği ve depremden korunma yöntemleri ile ilgili 
sunum yapılmıştır.

ÇUKUROVA 
ÜNİVERSİTESİ 

JEOLOJİ 
MÜHENDİSLİĞİ 

BÖLÜMÜ 
MEZUNİYET 

TÖRENİNE 
KATILDIK

01.07.2019 tarihinde Çukurova 
Üniversitesi Jeoloji Mühendisli-
ği Bölümü 2019 yılı mezuniyet 
törenine katıldık. Mezuniyet tö-
reninde Adana Şube Başkanı Dr. 
Mehmet Tatar, Jeoloji Mühendis-
liği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ulvi 
Can Ünl]gen. ile Dekan Prof. Dr. 
Mesut Başıbüyük birer konuşma 
yaptılar. Ayrıca Yönetim Kurulu 
Üyemiz Doç. Dr. Mustafa AKYIL-
DIZ, mezun olan genç meslektaş-
larımıza “Mühendislik Yemini”ni 
ettirdi. 
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TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU`NU ZİYARET ETTİ

İmamoğlu “İstanbul’un bütün sorunlarını sivil toplum örgütlerinin, uzmanların ve 
vatandaşların katılımıyla çözeceğiz” dedi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Kora-
maz, TMMOB yöneticileri ve TMMOB İstanbul İl 
Koordinasyon Kurulu bileşenleri, 19 Temmuz 2019 
tarihinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret ederek başarı dilekle-
rini ilettiler ve İstanbul`un sorunlarına ilişkin gö-
rüş alışverişinde bulundular.

Toplantıda TMMOB Jeoloji Mühendisleri Oda-
sı İstanbul Şubesi`ni temsilen 2. Başkan Can AKIN 
yer aldı.

Ekrem İmamoğlu, TMMOB`un ziyaretini sosyal 

medya hesabından, "İstanbul`un bütün sorunlarını 
sivil toplum örgütlerinin, uzmanların ve vatandaş-
ların katılımıyla çözeceğiz. TMMOB heyetiyle bu 
konuda fikir alış verişinde bulunduk. Ortak masa-
larımız hayata geçecek" ifadeleri ile duyurdu. 

Yapacağımız işbirliğinden dolayı Başkan ve ça-
lışma arkadaşlarına şimdiden teşekkür eder, başa-
rılarının devamını dileriz.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu
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YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANI FATİH MEHMET 
KOCAİSPİR`İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİK

Yüreğir İlçesi Belediye Başkanı seçilen Fatih 
Mehmet Kocaispir‘i 3 Temmuz 2019 Çarşam-
ba günü makamında ziyaret ettik. Ziyarette 
Oda-belediye ilişkileri, belediyelerdeki jeoloji 
mühendisi istihdamı, mesleki faaliyetler ve je-
oloji-jeoteknik etüt raporlarının kontrolü konu-
larında fikir alışverişinde bulunuldu..

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRÜ HÜLYA ŞE-
VİK ZİYARET EDİLDİ

05 Temmuz 2019 Cuma günü Konya Şube Yöne-
tim Kurulumuz Çevre ve Şehricilik İl Müdürü 
Hülya Şevik`i ziyaret etti.

ÜYEMİZ YUNUS KÜÇÜKÇELEBİ`YE HAYIRLI 
OLSUN ZİYARETİ

Konya Şube Yönetim Kurulu, Çevre ve Şehir-
cilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma 
Şube Müdürü görevine atanan üyemiz Yunus 
Küçükçelebi`ye hayırlı olsun ziayretinde bulun-
du. 

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE 
ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANI AHMET FURKAN 

ZİYARET EDİLDİ
05 Temmuz 2019 Cuma günü Konya Şube Yöne-
tim Kurulumuz, Konya Büyükşehir Belediyesi 
İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ahmet Furkan 
KUŞDEMİR`e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 
İmar Şube Müdürü Mehmet Koyuncu`nun da 
bulunduğu ziyarette “Zemin ve Etüt Raporları 
Format ve Uygulama Esasları” görüşüldü.

Gazeteci, yazar ve akademisyen İskender Özturanlı, 
Adalar Kent Konseyi`nin yeni başkanı oldu. 

30 Haziran 2019 Pazar günü, saat 13.30` da, Adalar 
Belediyesi Toplantı Salonun da, ertelenen Genel Ku-
rul toplantısı Başkan Erdem Gül`ün açılış konuşmasıyla 
başladı. 119 olan delege sayısı 35`te kaldı. Divan Başkanlığı 
oluşturuldu ve Genel Kurul`un, çoğunluk aranmaksızın 14 
Temmuz 2019 Pazar günü saat 13.30` da, aynı gündemle 
yapılması kararı alındı.

Yapılan Adalar Kent Konseyi Seçimli Genel Kurul To-
plantısı’nı Hasan Cevad Özdil, Şefik Doğan ve Asu Ak-
soy’dan oluşan Divan Kurulu yönetti. Başkanlığa tek aday 
olarak gösterilen gazeteci, yazar ve akademisyen İskend-
er Özturanlı, Adalar Kent Konseyi`nin yeni başkanı oldu. 
Yürütme Kuruluna ise Niyazi Selçuk, Ayşegül Sağlam, 
Şahika Savran, Fesih Taybar, Neşe Erdilek, Zeynel Abidin 
Meriç, Utku Fırat,  Süleyman Durmuş seçildiler.

Genel Kurula, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İs-
tanbul Şubesi`ni temsilen, Adalar`da oturan ve aynı za-
manda Adalar Belediyesi`n de çalışmış olan üyemiz Şer-
afettin SÖNMEZ katıldı.

Adalar Kent Konseyi`nde Odamızı başarıyla temsil 
eden üyemiz Şerafettin SÖNMEZ`e teşekkür eder, yeni 
başkan ve kurul üyelerine çalışmalarında başarılar dileriz.

TMMOB JMO İstanbul Şubesi

Yönetim Kurulu

Adalar Kent Konseyi 
Seçimli Genel Kurul 
Toplantısına Katıldık

KISA HABERLER
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İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi 

Jeoloji Mühendisliği Bölümü ve İstanbul Üniver-

sitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeoloji 

Mühendisliği Bölümü’nün 2019 yılı mezunları 

için yapılan törenlere Şubemizi temsilen, Yö-

netim Kurulu 2. Başkanımız Can AKIN katılım 

sağladı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da, Odamız tara-

fından, Jeoloji Mühendisliği bölümünü derece 

ile bitiren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. 

Yeni mezun genç meslektaşlarımızı tebrik 

eder, başarılarının devamını dileriz.

TMMOB JMO İstanbul Şubesi

Yönetim Kurulu

İTÜ ve İÜ CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
MEZUNİYET TÖRENLERİNE KATILDIK
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İSTANBUL ŞUBEMİZDE TEMEL BİLİRKİŞİLİK 
EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi tarafından, Adalet Bakanlığı Bilirkişilik 
Daire Başkanlığı Yetkili Eğitim Kurumu olarak, 18-
21 Temmuz 2019 tarihleri arasında, dört günlük Te-
mel Bilirkişilik Eğitimi gerçekleştirildi.

Teorik eğitim, Yrd. Doç. Dr. Serhat Eskiyörük 

tarafından, altı saat süren son gün uygulama eğit-
imi de Jeoloji Mühendisi Ömer Ersin Gırbalar 
tarafından verildi.

Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar, TM-
MOB Jeoloji Mühendisleri Odası onaylı “Bilirkişilik 
Temel Eğitim Sertifikası” almaya hak kazandılar.

27 Haziran 2019 tarihinde şube binamızda yönetim 
kurulu üyelerimizden Benal AYDIN tarafından üyeler-
imize "Mühendislik Açısından İş Sağlığı ve Güvenliği" 
konulu eğitim verildi.
Katılım sağlayan üyelerimize teşekkür ederiz.

Trabzon İl Koordinasyon Kurulu olarak 18 Temmuz 
2019 tarihinde Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Me-
tin Genç`i makamında ziyaret ettik. Sayın Genç ile 
yapılan görüşmede belediyelerle yapılacak olan pro-
tokoller üzerine konuşuldu. 

"MÜHENDİSLİK AÇISINDAN 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ" 

EĞİTİMİ VERİLDİ

ORTAHİSAR BELEDİYE 
BAŞKANINI MAKAMINDA 

ZİYARET ETTİK
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BİLİMSEL ETKİNLİKLER...

Jeoloji ve Jeopolitika / Geology and Geopolitics

 Türkiye Jeoloji Kurultayı 
Uluslararası Katılımlı

6-10 Nisan 2020 / April 6-10, 2020
MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi/ANKARA

rd

with international participation

MTA General Directorate Cultural Center / ANKARA

Geological Congress of Turkey
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KAPIDAĞ
YARIMADASI’NIN
JEOTURİZM 
POTANSİYELİ
PANELİ  

Tarih: 24 Ağustos 2019 Cumartesi
Saat: 21.00

Yer: Cumhuriyet Meydanı /Erdek 

Hüseyin ALAN
TMMOB JMO YK Başkanı

Dr. Yıldırım GÜNGÖR
İÜ Cerrahpaşa Mühendislik 

Fak. Jeoloji Mühendisliği Böl.

Aysun  AYKAN
TMMOB JMO Balıkesir Tem. Yrd. 
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Ülkemizin jeopark olmaya aday   
jeolojik güzellikleri... Narman- Erzurum
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Ülkemizin jeopark olmaya aday   
jeolojik güzellikleri... Narman- Erzurum


