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ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MÜSLÜM 
TEKİN’İ ZİYARET ETTİK

Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan, 
Yönetim Kurulu Yazman Üyemiz Buket Yararbaş 
Ecemiş, Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Seçkin 
Gülbudak, Yönetim Kurulu Sosyal İlişkiler Üyemiz 
Özgür Değirmenci ve Oda Genel Sekreterimiz De-
niz Işık Gündüz 21 Aralık 2022 tarihinde Çankaya 
Belediyesi Başkan Yardımcısı Müslüm Tekin’i ziya-
ret etti.

Ziyarette; Yönetim Kurulu Başkanımız Hüse-
yin Alan, Çankaya Belediyesi ile Odamız arasında 
“Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Doğal, 
Kültürel ve Tarihi Değerlerinin Korunarak Geliş-
tirilmesi İçin Ortak Mesleki Denetim ve Teknik İş 
Birliği Protokolü” yapılması talebini belirterek, pro-
tokolün amaç ve içeriği hakkında bilgi verdi. Alan 
toplumun doğa kaynaklı afetlerin etkilerinden ko-
runması, sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşma 
faaliyeti için gerekli olan jeoloji mühendisliği hiz-
metlerinin; ilgili mevzuatlara, bilimsel esaslara ve 
mesleki kurallara uygun olarak yerine getirilebil-
mesi yönünde TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 
ile Çankaya Belediyesi arasında teknik iş birliğini 
gerçekleştirilmesinin önemine dikkat çekerek, üre-
tilen hizmetlerin daha verimli ve hızlı kılınması için 

tarafların bu yöndeki ortak sorumluluklarına tarih, 
kültür, doğa, çevre ve ekolojik değerlere sahip çıka-
rak karşılıklı dayanışma içerisinde yerine getirme-
lerine vurgu yaptı. Alan protokol ile amaçlarının; 
3194 sayılı İmar Kanunu ile diğer kanunlarda jeoloji 
mühendisleri için tanımlanan mesleki yükümlülük-
lerin yerine getirilmesi ve mesleki faaliyet deneti-
minin eksiksiz yapılabilmesi için yerel yönetimler 
ve TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası’nın işbirli-
ği içinde Anayasa ve kanunlarla belirlenmiş, görev 
yetki ve sorumluluklar çerçevesinde mühendislik 
ilke ve esasları, imar, afet ve yapı denetim mevzuatı 
uyarınca, kamu ve toplum yararı çerçevesinde ya-
şama geçirilmesi olduğunu kaydetti.

Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Müslüm 
Tekin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile ge-
tirdikten sonra Belediyelerin meslek odaları ile iş 
birliğinin önemine dikkat çekerek böylesi bir pro-
tokolü olumlu bulduklarını belirtti. Tekin protokole 
ilişkin düşüncelerini Çankaya Belediye Başkanı Al-
per Taşdelen ile paylaşacağını belirtti.

Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Müslüm 
Tekin’in misafirperverliği için teşekkür edilerek, iyi 
niyet temennileri ile son buldu.


