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COGRAFİ BİLGİ SİSTEM YÖNETMELİĞİ 
YAYINLANDI

01.10.2020 tarih ve 31261 sayılı Resmi 
Gazetede “Coğrafi Bilgi Sistem Uzmanlığı Yönet-
meliği” yayınlandı.

Yapılan düzenleme ile bakanlıklar ile bağlı, 
ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların merkez 
teşkilatlarında çalıştırılmak üzere “coğrafi bilgi 
sistem uzmanı” veya “coğrafi bilgi sistem uz-
man yardımcısı” olarak atanacakların nitelikleri, 
mesleğe alınmaları, sınavları, yetiştirilmeleri, 
görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve 
esasları belirlendi.

Yapılan düzenleme ile jeoloji mühendisleri 
de “coğrafi bilgi sistemleri uzmanı ve uzman 
yardımcı “olarak görev alabileceklerdir.

KISA HABERLER

28. ÇALIŞMA DÖNEMİ KOMİSYON 
BAŞVURULARI BAŞLADI

 12 Eylül 2020 tarihinde yapılan Genel Kurulu-
muzun ardından oluşan Genel Merkez Kurulları 
28. Dönem çalışmalarına hızla başlamıştır. Daha 
önceki dönemlerde olduğu gibi bu yeni dönemde 
de ülkemiz, mesleğimiz ve meslektaşlarımız için 
kamusal yarar doğrultusunda yapacağımız tüm 
çalışmaların üyelerimizin katılımı ile oluşturu-
lacak komisyonlar marifetiyle yürütülmesi kara-
rı alınmış olup, meslek alanımızdaki çalışmaları 
yürütmek üzere oluşturulan bu komisyonlara 
siz değerli üyelerimizin vereceği destek ve kat-
kının çok önemli olduğunu biliyor ve son derece 
önemsiyoruz.

Bu bağlamda 28. Çalışma Dönemi içer-
isinde, mesleğimiz açısından yarar gördüğümüz 
aşağıdaki komisyonlar oluşturulmuş olup, kom-
isyon çalışmalarına katkı vermek isteyen üye-
lerimizin e-mail (jmo@jmo.org.tr) veya yazılı 
olarak 30 Ekim 2020 tarihine kadar Odamıza 
başvurmaları gerekmektedir.

28. DÖNEM DENETİM KURULU 
GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

Toplantıya; 28. Dönem Denetim Kuruluna seçilen 
asıl üyeler Halil İbrahim Yiğit, Rıza Soypak, Alp İl-
han, H. Ayla Çelenk, Ayla Kızıltuğ, İskender B. Öz-
gür, Mustafa Yağmur ile yedek üyeler Yücel Ekşioğlu, 
Harun Öztaşkın, Hasan Göksu Babayiğit, Gencay Ka-
baçelik katıldı.

Üyelerin kendini tanıtımından sonra, TMMOB Jeo-
loji Mühendisleri Odası Denetleme Kurulu Yönetme-
liği Halil İbrahim Yiğit tarafından okunarak, denet-
leme kurulunun görev ve sorumlulukları hakkında 
bilgiler verilerek, çalışma işleyişi anlatıldı. Ardından 
denetleme kurulu görev dağılımı yapıldı. Yapılan gö-
rev dağılımında 28. Dönem Denetim Kurulu Başkan-
lığına Halil İbrahim Yiğit, Yazmanlığa Rıza Soypak 
seçilmiştir. Ayrıca Jeoloji Mühendisleri Odası Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu kuruluna katıla-
cak denetim kurulu üyesi olarak Ayla Kızıltuğ, Jeoloji 
Mühendisleri Odası Jeoloji Eğitimi Burs kuruluna ka-
tılacak denetim kurulu üyesi olarak Rıza Soypak be-
lirlenmiştir. 

Toplantının devamında 28. Dönem Denetim Kuru-
lu üyeleri arasında sorumlu olacakları şubelerin dağı-
tımı yapıldı ve Denetim Kuruluna yeni katılan üyelere 
denetimin nasıl yapılacağı konusunda bilgiler verildi. 

Dilek ve temennilerden sonra bir sonraki Denetim 
Kurulu tarihi belirlenerek toplantıya son verildi.


