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KANAL İSTANBUL PROJESİ İLE İLGİLİ BASIN 
AÇIKLAMASI YAPILDI

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu (İKK) ta-
rafından “Kanal İstanbul” projesi ile ilgili basın 
açıklaması yapıldı. Temsilcimiz Niyazi TEMİZ-
KAN`ın da bizzat bulunduğu basın açıklamasında 
Kanal İstanbul projesiyle başta İstanbul, Trakya, 
Kocaeli ve Türkiye`nin çok şey kaybedeceğinin 
altı çizildi. Açıklamanın ayrıntılarına linklerden 
ulaşabilirsiniz.

ANTALYA ŞUBE İLE 
ORTAK TOPLANTI YAPTIK

Antalya Şube Yönetim Kurulu ile ortak değer-
lendirmelerde bulunmak üzere, 10-11.12.2019 
tarihleri arasında iki gün süren ziyaret gerçek-
leştirildi. Söz konusu ziyaret esnasında gerçek-
leştirilen ortak toplantıya; Yönetim Kurulu Baş-
kanımız Hüseyin Alan, Oda Yazman Üyesi Faruk 
İlgün, Oda Onur Kurulu Başkanı Dündar Çağlan, 
Antalya şube yönetim kurulu başkan ve üyele-
ri ile daha önce şube yönetim kurulunda görev 
alan üyelerimiz katıldı.
Toplantıda, Antalya Şube Yönetim Kurulu Baş-
kanı Bayram Ali Çeltik,  dönem içinde yaptıkları 
çalışmaları anlatarak, şubede yaşanan sorunlar 
hakkında bilgi aktardı.  Yönetim Kurulu Başkanı-
mız Hüseyin Alan ise toplantıda,  27. Dönem Oda 
çalışmaları hakkında bilgi verdikten sonra, Oda-
nın, her bir üyesinin emek ve çabalarına ihtiyacı 
olduğunu, üyelerimizin bilgi ve ilişki birikimini 
odamıza aktararak daha güçlü bir örgütlenme 
ve dayanışma birlikteliğine ihtiyacımız olduğunu 
vurguladı. Günümüze haklı olmanın yetmediği-
ni aynı zamanda güçlü de olmak da gerektiğini 
ifade eden Alan, tüm üyelerimizin oda çalışma-
larına katılımını ve desteğini vermesi gerektiği 
ifade etti. Önümüzdeki dönem daha güçlü ve 
birliktelik içinde oluşturulacak şube idari yapı-
sına ihtiyaç olduğunu ifade eden Alan, yeni dö-
nem için oluşturulacak şube yönetim kurulunun 
toplantıda belirtilen çerçevede oluşturulmasının 
önemine dikkat çekti. İki gün süren görüş ve de-
ğerlendirmeler daha aktif bir şube oluşturulması 
konusundaki iyi niyet temennileri ile son buldu.
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`KİLİMANJARO 
TIRMANIŞI` SÖYLEŞİSİ

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu (İKK) 
tarafından “Kanal İstanbul” projesi ile ilgili basın 
açıklaması yapıldı. Temsilcimiz Niyazi TEMİZ-
KAN`ın da bizzat bulunduğu basın açıklamasında 
Kanal İstanbul projesiyle başta İstanbul, Trakya, 
Kocaeli ve Türkiye`nin çok şey kaybedeceğinin altı 
çizildi. Açıklamanın ayrıntılarına linklerden ulaşa-
bilirsiniz.

Odamızın aktif komisyonlarından JeoEmekli 
Komisyonu, 18 Aralık 2019 Çarşamba günü Oda 
Genel Merkez binasında `Kilimanjaro Tırmanı-
şı` söyleşisi düzenledi. Söyleşide; meslektaşımız 
Dr. Şerafettin Çengel, Afrika`nın en yüksek zirve-
si 5895 metre rakımlı Kilimanjaro Dağı`na yaptığı 
tırmanışa ilişkin izlenimlerini paylaştı. Sönmüş bir 
stratovolkan olan Kilimanjaro Dağı, Doğu Afrika 
Tanzanya`da bulunmaktadır ve UNESCO tarafın-
dan Dünya Doğa Mirası olarak ilan edilmiştir.


