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SUNUŞ

Değerli Üyeler,

JeoDergi’nin dördüncü sayısı ile bu ay karşınızdayız. Mayıs ayı  toplumsal, siyasal ve meslek alanına ilişkin bir 
çok konunun gümdeme geldiği bir ay oldu. Odamızın  bu konularda yaptığı çalışmaları siz değerli üye ve meslek-
taşlarımızla paylaşmaktan mutluluk duyuyor, ilgiyle okuyacağınız bir sayı olacağına inanıyoruz.

 Bu ayın öne çıkan konu başlıkları:
31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçim sonuçlarının, bazı yerel idarelerde YSK tarafından uzun 

süre açıklanmaması, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri başta olmak üzere bir çok yerel idare-
de seçilen onlarca meclis üyesi ve belediye başkanının KHK gerekçe gösterilerek haksız ve hukusuz bir şekilde 
göreve başlatılmaması, göreve başlatılanların ise mazbatalarının ellerinden alınması Mayıs ayının toplumsal ve 
siyasal gündemine damgasını vurmuştur. YSK 16 milyon İstanbullunun iradesini  yok saymış, hukuk tarihinde gö-
rülmemiş gerekçeler göstererek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal etmiş, kazanan adayın 
elinden mazabatasını alarak geniş halk kesimlerinin tepkisine neden olmuştur. Odamızın da içinde yer aldığı, TM-
MOB tarafından konuya ilişkin yapılan basın açıklamasının yanı sıra yine TMMOB 45. Dönem 3. Danışma Kurulu 25 
Mayıs’ta İstanbul’da toplanarak konuyu bütünlüklü olarak değerlendirmiş, yapılan değerlendirmelerden sonra 
hazırlanan sonuç bildirgesi kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Yine seçim süreçlerinde bazı siyasi partiler tarafından kullanılan dil, toplumu lime lime edip, ayrıştırmış, bu-
nun sonucunda CHP Genel Başkanı dahil olmak üzere bir çok gazeteci, fiziksel linç girişimine maruz kalmıştır.

Ülkenin ekonomik ve siyasal alanında yaşanan karamsarlığına karşı, bu yıl Odamızın kuruluşunun 45. yılını 
siz değerli üye ve meslektaşlarımızın katıldığı Emek Ödülleri töreni ile 18 Mayıs Cumartesi günü kutladık. Genel 
merkez, şube ve birçok temsilciliğimizde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiğimiz 45. Yıl kuruluş etkinlikleri bizlere 
ayrı bir çoşku ve heyecen kattı.1974 yılında, bir avuç meslektaşımızın bir araya gelerek kurduğu Jeoloji Mühen-
disleri Odası, bugün 20.000 üyeye yaklaşan sayısı, her geçen gün güçlenen altyapısı, kamusal yarar çerçevesinde  
mesleki ve toplumsal  alanda ürettiği bilgi ve emek birikiminin hiç de azımsanmayacak düzeye eriştiğini gösterdi.

Her yıl olduğu gibi 1 Mayıs’ta yine meydanlardaydık. 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü`nde emeğin 
hakları ve bayramı için TMMOB çatısı altında, bütün illerde 1 Mayıs kortejlerinde yerimizi aldık. Meslektaşlarımız 
dahil bütün emekçilerle; savaşsız, sömürüsüz, eşit, özgür, adil başka bir Türkiye ve dünya özlemi ile alanlarda 
buluştuk. Ankara dahil birçok ilde coşkuyla gerçekleştirilen etkinliklere Genel Merkez, Şube, Temsilciliklerimizin 
tüm bileşenleri ve üyelerimizle birlikte katıldık.

Mesleki hak ve yetkilerin geliştirilmesi kapsamında, bu ay da Oda Yönetim Kurulu olarak çok sayıda kurumsal 
ziyaretlerde bulunduk. Jeolojik Miras ve Jeopark Çalışma Grubumuz ile birlikte; MTA Genel Müdürü Sayın Cengiz 
Atak, Genel Müdür Yardımcısı Emrah Ayaz, TBMM Çevre Komisyon Başkanı Muhammet Balta, milletvekili mes-
lektaşımız Dr. Müzeyyen Şevkin ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu’nu ziyaret 
ettik. Aynı zamanda Oda Yönetim Kurulu olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Sayın Banu 
Aslan Can’ı ziyaret ettik.

Mayıs ayında; Maden Kanunu ile Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun Bazı Maddelerin-
de değişiklik öngören Torba Kanun Tasarısı ile Kapadokya Alanı Hakkında Kanun Tasarısı TBMM’de görüşüldü. 
Meslek odalarının görüşleri alınmaksızın hazırlanan bu taslakların yaşanan sorunlara çözüm üretmek yerine, so-
runları daha da artıran düzenlemler olduğu görülmekte. Maden kanununda yapılan düzenleme ile MTA Genel 
Müdürlüğünün uhdesinde bulunan ruhsatların “böl-parçala-sat” anlayışı ile lime lime edilerek, ülke yeraltı kay-
naklarının peşkeş çekilmesinin yolu açılmakta. Yine 5863 sayılı kanunda bazı köklü değişiklikler yapılarak ülke-
mizin sahip olduğu jeolojik mirasın korunması, jeoturizm ve jeopark gibi konuların düzenlenmesi gerekirken, 
parçacı bir anlayışla “Kapadokya Alanı Hakkında Kanun Tasarısı” kabul edilerek yine konunun ele alınması ve 
sorunların ötenlemesi tercih edilmiştir.

Mayıs ayı meslek alanımıza ilişkin bazı çalıştay, sempozyum ve eğitim etkinliklerin gerçekleştiği, üniversitele-
rimizin kariyer günü  etkinlikleri ile zenginleştirdikleri bir ay oldu. Aynı zamanda meslektaşlarımızın sosyal alanda 
dayanışmasına katkıda bulunmak amacıyla 2011 yılında kurduğumuz, kuruluşundan bu yana çalışmalarını aralıksız 
sürdüren TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Türk Halk Müziği Korosu, TRT Ankara Radyosu Saz Sanatçısı Hasan 
Özçırpan şefliğinde 22 Mayıs Çarşamba günü Yenimahalle Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda konser verdi.

Çok sayıda mesleki etkinlikle birlikte, toplumsal ve sosyal olayların yaşandığı Mayıs ayını geride bırakırken 
tüm üye ve meslektaşlarımızın Bayramını kutluyor; daha özgür, demokratik ve adil yaşayacağımız günler diliyo-
ruz.

Saygılarımızla,
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu



5

TMMOB 45. Dönem 3. Danışma Kurulu Sonuç Bildirgesi yayınlandı

TMMOB 45. Dönem 3. Danışma Kurulu, 25 Mayıs 2019 tarihinde İstan-
bul’da toplanmıştır. Toplantıya Türkiye’nin dört bir yanından 650’yi aşkın 

yöneticimiz katıldı. Danışma Kurulumuz, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinin hukuksuz biçim-
de iptal edilmesi üzerine, yaşanan gelişmeleri tarihe not düşmek ve 

demokrasiye sahip çıkmak adına aşağıdaki sonuç bildirisinin kamuoyu 
ile paylaşılmasını oy birliğiyle kabul etmiştir.

SİYASAL MENFAATLERİ İÇİN HALKIN İRADESİNİ GASP ETMEK 
İSTEYEN HUKUK DIŞI GİRİŞİMLERE KARŞI DEMOKRASİYE 

VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE HER ZAMANKİNDEN DAHA 
GÜÇLÜ BİÇİMDE SAHİP ÇIKACAĞIZ!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, seçme 
ve seçilme hakkını, halk iradesini ve hukukun üs-
tünlüğü ilkesini demokrasinin en temel değerleri 
arasında görmektedir. Ülkemizde demokrasinin 
egemen olabilmesi için, bu değerlerin tavizsiz bi-
çimde korunması gerektiğine inanmaktadır. 31 
Mart 2019 Yerel Seçimleri, hem propaganda döne-
mi hem de seçim sonrasıyla, demokratik değerlerin 

ayaklar altına alındığı, hukukun çiğnendiği ve halk 
iradesinin yok sayıldığı bir süreç olarak işlemiştir. 
Demokrasimizi hedef alan bu tehdidi çok kaygı ve-
rici görüyor, başta mühendis, mimar ve şehir plan-
cısı meslektaşlarımız olmak üzere tüm halkımızı 
demokrasiyi savunmaya davet ediyoruz.

Tek adam rejimi altında gerçekleştirilen bu ilk 
seçimlerde, iktidarda bulunan Adalet ve Kalkınma 
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Partisi, devletin tüm imkânlarını ve atanmış bakan-
larını partilerinin seçim çalışmaları için seferber 
ederek, seçim hukukuna ve siyasal ahlaka aykırı 
hareket etmiştir. Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı sıfa-
tıyla yürüttüğü seçim çalışmalarının Yüksek Seçim 
Kurulu denetiminin ve seçim hukukunun sınırları 
dışında tutulması, Partiler arasındaki eşitsizliği ve 
adaletsizliği derinleştirmiştir. Bu durum, tek adam 
rejiminin ülkemizin hukuk rejimi, seçim sistemi ve 
siyasal geleneği ile bağdaşmadığının en açık gös-
tergelerinden biridir.

Seçim dönemi boyunca iktidar partisinin kullan-
mış olduğu ayrıştırıcı ve hedef gösterici söylemler, 
yurttaşların güvenliğini, ülkenin barış ve huzu-
runu tehdit altında bırakmıştır. Bizzat Cumhur-
başkanı tarafından kullanılan nefret dili, devletin 
resmi kurumu olan TRT ve Anadolu Ajansı başta 
olmak üzere yandaş medya organları tarafından 
tüm topluma yayılmıştır. Medyada yer alan haber-
lerde, muhalif partiler terör örgütleriyle işbirliği 
yapmakla suçlanmış, bu partilere oy verenler terör 
destekçisi olarak itham edilmiştir.

Bu antidemokratik propaganda süreci, seçim 
akşamından itibaren yeni bir boyut kazanmıştır. 

Sandıkların açılmasıyla birlikte, sonuçları yayın-
layan Anadolu Ajansı aracılığıyla büyük bir ma-
nipülasyon yapılarak, gerçek sonuçların kamuo-
yu tarafından öğrenilmesini geciktirmiştir. Halkı 
kandırmaya ve devam eden sayım süreçlerini et-
kilemeye yönelik bu saptırma, özellikle İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinde çok 
ciddi bir boyuta ulaşmıştır. Sandık sonuçlarının 
muhalefet adayının lehine dönmesiyle birlikte veri 
akışının durdurulması, basın etiği ve kamusal ya-
yıncılık anlayışı için yüz karasıdır. Bu art niyetli 
ve ahlaksız kararın arkasında olan Anadolu Ajansı 
yetkilileri istifa etmelidir.

Aynı saatlerde AKP adayının ve İl Başkanının 
seçimleri kazandıklarına yönelik açıklamaları, sü-
recin basit bir iletişim hatası değil, bilinçli bir ma-
nipülasyon olduğunun en önemli göstergesidir. 
İktidar partisi seçim akşamında henüz sandıkların 
tamamı sayılmadan, bir oldu-bitti ile İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığını gasp etmek iste-
miştir. Bu girişim sadece seçim güvenliğini değil, 
sokaklarda yaşanabilecek olası bir provokasyonla 
halkın güvenliğini de tehlikeye atmıştır. Halkın 
sağduyusu ve muhalefet adayının düzenli bilgilen-
dirmesi 31 Mart gecesi hem seçimlerin hem de hal-
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kın güvenliğini sağlamıştır. 1 Nisan 2019 sabahında, 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan 
açıklama ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlı-
ğı’na Ekrem İmamoğlu’nun seçildiği ilan edilmiştir.

Seçim ve sayım işlemlerinin tamamlanmasının ar-
dından antidemokratik uygulama ve kararlar İl-İlçe 
Seçim Kurulları ve Yüksek Seçim Kurulu aracılığıyla 
devam etmiştir. Bu süreçte seçim kurulları, muhale-
fet partilerinin seçim güvenliği ve sandık sonuçları-
na ilişkin tüm itirazlarını reddederken, iktidar par-
tisinin her itirazı kabul görmüştür. Bu çifte standart 
özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 
çok daha çarpıcı biçimde gözlemlenmiştir. Seçim hu-
kukunun ülkenin Doğusunda farklı Batısında fark-
lı, iktidar partisi için farklı muhalefet partileri için 
farklı uygulandığı bu seçim süreci, yurttaşlarımızın 
seçimlere ve seçim kurullarına güvenini derinden 
sarsmıştır.

Bu süreç içerisinde alınan en antidemokratik ka-
rarlardan birisi seçime katılmalarında hiçbir sakınca 
görülmeyen Kanun Hükmünde Kararnameler ile ih-
raç edilmiş isimlere, seçimleri kazandıkları yerlerde 
hak ettikleri mazbatalarının verilmemesi olmuştur. 
OHAL döneminde hukuksuz biçimde ihraç edilen-
lerin en temel yurttaşlık hakları olan seçilme hak-
larının da yok sayılması, ülkemizdeki OHAL-KHK 
Rejiminin fiilen devam ettiğinin göstergesidir. Maz-
batası verilmeyen isimlerin yerine seçimlerde ikinci 
olan parti adayının yetkilendirilmesi, sadece seçimi 
kazanan adayın hakkının değil, onu seçen halkın da 
iradesinin gasp edilmesine neden olmuştur.

Seçimler sonrasında iktidar partisi sözcüleri ve 
yandaş kesimleri tarafından İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi Seçimlerini şaibeli hale getirmek için tarihte 
eşine az rastlanır bir karalama operasyonu başlatıl-
mıştır. Bu süreç boyunca İstanbullu seçmenler ve 
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seçim kurulu üyeleri adeta organize suç şüphelisi 
muamelesine uğramıştır. Her defasında akla ha-
yale gelmeyecek iddialarla kamuoyu oyalanırken, 
tıpkı seçim öncesinde olduğu gibi, devletin tüm 
imkânları bu tutarsız iddiaları haklı çıkarmak için 
seferber edilmiştir. Anayasa ve yasayla devletin 
koruması altında olan kişisel verilerin bile AKP 
örgütlerince kamuoyuna açıklanması, partileşmiş 
bir devlet bürokrasisinin yurttaşlar ve demokrasi 
açısından ne denli korkunç sonuçlar yaratacağını 
göstermiştir.

Yüksek Seçim Kurulu, daha önceki tüm içtihatla-
rını yok sayarak, iktidar partisi istiyor diye, somut 
bir delil ve sandık şerhi olmaksızın İstanbul’daki 
tüm geçersiz oyları ve bazı ilçelerde kullanılan tüm 
oyları yeniden saydırmıştır. Birleştirme tutanağı 
hazırlanmış olmasına rağmen, yeniden sayımlar 
gerekçe gösterilerek, İstanbul’un seçilmiş Büyük-
şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na maz-
batası haftalarca verilmemiş, İstanbul halkı hizmet 
alımından mahrum edilmiştir.

Yaşanan tüm bu sürecin sonunda 6 Mayıs 2019 
tarihinde toplanan Yüksek Seçim Kurulu, yedek 
üyelerinde katılımıyla yaptığı oylamada, 4’e karşı 
7 oyla, İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin 
yenilenmesine, Ekrem İmamoğlu’nun mazbatası-
nın iptal edilmesine karar vermiştir. 15 gün sonra 
yayınlanan gerekçeli karara göre seçimler, “bazı 
seçim kurulu üyelerinin kamu görevlisi olmaması” 
ve “bazı sandıklardaki oy sayım çetelelerindeki im-
zaların eksikliği” nedenleriyle iptal edilmiştir. İkti-
dar partisinin seçimleri itibarsızlaştırmak için ileri 
sürdüğü “oy çalma” iddialarının tümüyle asılsız 
olduğunun teyit edildiği gerekçeli kararın içeriği, 
halkın sandığa yansıyan iradesinin hukuki değil 
siyasi nedenlerle iptal edildiğinin delili niteliğin-
dedir. Seçimleri iptal eden kararın altına imza ata-
rak, İstanbul halkının iradesini gasp eden, siyasal 
iktidarın isteklerini halkın tercihinden üstün gören 
Yüksek Seçim Kurulu üyelerini asla unutmayaca-
ğız. Yüksek Seçim Kurulu bu kararla birlikte, hem 
kendi meşruiyetini hem de bugüne kadar yürüttü-
ğü seçimlerin sonuçlarının güvenilirliğini ortadan 
kaldırmıştır.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde yaşananlar, de-
mokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir. 
Devletin olanaklarını kullanarak seçmenleri baskı 
altına alanlar, propaganda sürecini eşitler arası bir 
yarış olmaktan çıkaranlar, yurttaşların seçme ve 
seçilme hakkını yok sayanlar, hukuku kendi ke-
yiflerince işletenler ve nihayetinde halkın iradesini 
elinden alanlar demokrasiye karşı büyük bir suç 
işlemiştir.

Bizler bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir 
plancıları olarak, halkın hukuka olan güveninin 
derinden sarsıldığı, insan hakları ihlallerinin birbi-
rini izlediği, bir insanlık suçu olan işkence ve kötü 
muamelenin yaygınlaştığı ve demokrasinin büyük 
bir yara aldığı bu süreçte demokrasiyi ve hukukun 
üstünlüğünü koruma doğrultusundaki kararlılığı-
mızı bir kez daha vurguluyoruz. Siyasi iktidarın 
ve devletin farklı organları içerisindeki siyasallaş-
mış odakların demokrasiyi ve hukuku yok sayan 
girişimleri karşısında, demokrasiye ve hukuka her 
zamankinden daha güçlü biçimde sahip çıkaca-
ğız! Bu ülke halkından ve mücadele geleneğinden 
umudumuzu asla kesmeyeceğiz.

23 Haziran’da İstanbul’da gerçekleştirilecek se-
çimlerde tüm halkımızı oy kullanmaya, sandıklara 
ve demokrasiye sahip çıkmaya çağırıyoruz! Yaşa-
sın TMMOB, Yaşasın Demokrasi Mücadelemiz!

TMMOB DANIŞMA KURULU



9

Mesleğe 25, 30, 40, 50 ve 60 yıl hizmet eden 
üyelerimiz, Oda eski başkanları, 27. Dönem 

Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulu üyelerinin ha-
zır bulunduğu tören Oda Başkanı Hüseyin Alan’ın 
açış konuşması ile başladı. Alan konuşmasında 
Oda tarihine değindikten sonra ülkemizin içinden 
geçtiği sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 
Alan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bundan tam 45 yıl 
önce bir avuç meslektaşımız büyük emek ve çabala-

rı ile kurulan odamızın, bugün 18.500’ü aşkın üye-
si, 1500’e yakın öğren öğrenci üyesi, 12 şubesi, 68 il 
temsilciliği ile ülkenin her ilinde gerçekleştirdiği ör-
gütsel altyapısıyla kamu yararı çerçevesinde mesle-
ğe, meslektaşa, ülkemiz ve ülkemiz insanına hizmet 
vermeye devam ediyor.

Kurulduğu günden bu yana ülkedeki, özgürlük-
lerin, adaletin, hukukun, çağdaş ve laik bir demok-
rasinin gelişmesi için mücadele eden jeoloji mühen-

Emek Ödülleri bu yıl 18 Mayıs Cumartesi 
günü Odamızın kuruluşunun 45. yılında 

Genel Merkez Konferans Salonunda 
düzenlenen törenle verildi.

Emek Ödülleri  45. Yıl Kuruluş Yıl 
Dönümümüzde Sahiplerini Buldu
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disleri odası, geçmişin ayak izlerinden, geleceğe 
doğru emin adımlarla ilerleme devam ediyor. Ülke-
mizdeki tüm jeoloji mühendisleri odamıza, mesleğe, 
meslektaşımıza, ülkemize ve geleceğimize birlikte 
sahip çıkmaya davet ediyorum. Hep birlikte, güçlü 
ve güzel bir geleceğe!” dedi.

Alan’ın konuşmasının ardından Odamızın 45 
yılından karelerle oluşturulan sinevizyon gösterisi 
yapıldı. Daha sonra meslekte 25, 30, 40, 50 ve 60 yıl 
hizmet veren üyelerimize, Emek Ödülleri verildi. 

Tören sırasıyla 60, 50, 40, 30 ve 25 yıl mesleğe hiz-
met eden meslektaşlarımıza plaketlerinin verilmesi 
ile sona erdi.

Plaketlerin verilmesinin ardından, emek ödül 
törenine katılan meslektaşlarımız onuruna kokteyl 
düzenlendi. Çok sayıda meslektaşlarımız katılım 
gösterdiği kokteyl eski günlerin yad edildiği, dost-
luk ve dayanışma duygularının öneminin vurgulan-
dığı sohbetli bir ortamda sona erdi.
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1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü`nde emeğin hakları ve bayramı için 
TMMOB çatısı altında, bütün illerde 1 Mayıs kortejlerinde yerimizi aldık.

Meslektaşlarımız dahil bütün emekçilerle; savaşsız, sömürüsüz, eşit, özgür, adil, başka 
bir Türkiye ve dünya özlemi ile alanlarda buluştuk. Ankara dahil birçok ilde coşkuyla 
gerçekleştirilen etkinliklere Genel Merkez, Şube ve Temsilcilik Yönetim Kurullarımız 

üyelerimizle birlikte katıldı.
Yaşasın 1 Mayıs; Yaşasın emek, özgürlük, adalet mücadelesi...

1 MAYIS`TA ALANLARDAYDIK...
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Madencilikte Uygulamalı 
Finansal Modelleme ve Analiz 

Eğitimi Düzenlendi
3 Mayıs 2019 tarihinde Oda Genel Merkez binası 

eğitim salonunda “Madencilikte Uygulamalı 
Finansal Modelleme ve Analiz Eğitimi” düzenlendi. 
Madencilik yatırım projelerinde kullanılan teknik ve 
finansal kavramlar, ekonomik değerlendirme yöntem-
leri ve kullanılan ölçütler, uygulamalı finansal model-
leme ve analiz konularının ele alındığı eğitim; İngiltere 
merkezli maden ve çevre danışmanlık firması Wardell 
Armstrong International’da Kıdemli Jeoloji Mühendisi 
olarak görev yapan Jeoloji Yüksek Mühendisi Ceylan 
TREGENZA`nın sunumu ile gerçekleştirildi.

Uluslararası normlara uygun “kaynak ve rezerv 
raporları ile fizibilite raporlarının” yapılabilmesi için 
iyi modellenmiş finansal analizlere ihtiyaç duyulmak-
tadır. Bu kapsamda meslektaşlarımızın özellikle rezerv 
ve fizibilite çalışmaları esnasında ihtiyaç duydukları 
finansal model çalışmalarına yardımcı olmak amacıy-
la  “Madencilikte Uygulamalı Finansal Modelleme ve 
Analiz Eğitimi’’ düzenlendi.

Eğitim seminerine katkı koyan Sayın Ceylan TRE-
GENZA`ya ve eğitime katılan meslektaşlarımıza teşek-
kür ederiz.
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YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ İLE JEOLOJİK MİRAS VE JEOPARK 
ÇALIŞMA GRUBUMUZ MTA`DA ZİYARETLERDE BULUNDU

Ziyarette “Jeolojik Açıdan Tabiat Varlıkları” Jeo-
lojik Miras’ın Önemi ve  Türkiye’deki Durum Hak-
kında Raporu”  takdim ederek, jeolojik mirasın ve 
jeoparkların ülkemiz için önemine değinerek, tüm 
gelişmiş ülkelerde, o ülkelerin Jeolojik Araştırma 
Kurumlarının bünyesinde bu amaçla kurulmuş 
birimlerin yer aldığını ifade ederek, MTA Genel 
Müdürlüğü bünyesinde “Jeolojik Miras ve Jeopark 
Araştırma” biriminin oluşturmasının önemine vur-
gu yaparak, aksi taktirde zengin bir jeolojik yapıya 
sahip ülkemizde “jeopark ağının” geliştirilmesinin 
olanaklı olmadığını vurguladı. Yine UNESCO Glo-
bal Jeopark Ağı içinde yer alan ülkemizin tek jeo-
parkı niteliğindeki “Kula Jeopark”ının UNESCO 
Jeopark gurubu tarafından 2018 yılı içinde yapılan 
denetimlerde sarı kart gördüğünü belirterek, kuru-

lacak bu birimin yerel idareler başta olmak üzere, 
bu alanda çalışma yürüten diğer kurumların çalış-
malarına önemli bilimsel destekler sunacağını be-
lirtti.

MTA Genel Müdürü Cengiz Atak ise, ziyaretten 
duyulan memnuniyeti ifade ederek, özellikle Ba-
kanlığın stratejik hedefleri çerçevesinde son iki- üç 
yıldır maden aramacılığına yöneldiğini belirterek, 
bu konunun da ülkemiz için oldukça önemli oldu-
ğunu düşündüklerini ve konuyu değerlendirecek-
lerini belirtti.

Heyet daha sonra MTA Genel Müdür Yardımcısı 
Dr. Emrah Ayaz’ı ziyaret etti. Söz konusu ziyarette 
de benzer konular değerlendirdi. Ziyaret karşılıklı 
dayanışma ve işbirliği konusundaki temenniler ile 
son buldu.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile Jeolojik Miras ve Jeop-
ark Çalışma Grubumuz 7 Mayıs 2019 tarihinde MTA 
Genel Müdürü Sayın Cengiz Atak ve Genel Müdür 

Yardımcısı Emrah Ayaz’ı ziyaret etti.
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YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ VE ODA JEOLOJİK MİRAS ÇALIŞMA GRUBU 
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRÜNÜ ZİYARET ETTİ

Ziyarette Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin 
Alan  “Jeolojik Açıdan Tabiat Varlıkları, Jeolojik 
Miras’ın Önemi ve Türkiye’deki Durum Hakkında 
Rapor” u takdim ederek, jeolojik mirasın ve jeo-
parkların ülkemiz için önemine değinerek, zengin 
bir jeolojik yapıya sahip ülkemizde jeolojik miras 
ve jeoparkın kavramının henüz yasal mevzuat içe-
risinde tanımlı hale getirilemediğini ifade edilerek, 
Doğa Korum ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 
de dahil olmak üzere, bu konuda yetkili ve sorum-
lu olan kurumların bir ana önce bir araya gelerek 
başta 2863 sayılı yasa olmak üzere ilgili konuda 
yasal mevzuat düzenlemesi yapılması gerektiğini 
belirtti. Yasal mevzuat düzenlemesi olmaksızın ül-
kemizde “jeopark ağının” geliştirilmesinin olanak-
lı olmadığını vurgulayan Alan; UNESCO Global 

Jeopark Ağı içinde yer alan ülkemizin tek jeoparkı 
niteliğindeki “Kula Jeopark”ının UNESCO Jeopark 
gurubu tarafından 2018 yılı içinde yapılan dene-
timlerde sarı kart gördüğünü belirterek, bu konu-
nun acilen gündeme alınarak gerekli eksiklikleri-
nin giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü 
Yusuf Kandazoğlu ise, ziyaretten duyulan mem-
nuniyeti ifade ederek, yasal mevzuat düzenleme-
lerinin yetersizliği,  aynı konuda faaliyet gösteren 
kamu kurumu sayısının fazlalığı ve kurumlar arası 
rekabetin süreci olumsuz etkilediğini vurgulaya-
rak, koruma statülerinin yeniden tanımlanması 
gerektiğini belirtti. Söz konusu ziyaret karşılıklı 
dayanışma ve işbirliği konusundaki temenniler ile 
son buldu.

Yönetim Kurulu Başkanımız ile Hüseyin Alan ile Jeolojik Miras ve Jeopark Çalış-
ma Grubu Üyeleri 17 Mayıs 2019 tarihinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdürü Yusuf Kandazoğlu’nu ziyaret etti.
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MTA Genel Müdürlüğü veri gösterim esasları ile TS ISO 710 serisi standartlarının gösterim 
esaslarının karşılaştırılması, uyumluluğun değerlendirilmesi, MTA CBS sistemleri yazılım pro-
gramlarının uyumlaştırılması, gösterim esaslarına ilişkin SLD dosyalarının hazırlanması ile 

jeoloji harita ve gösterim esaslarına ilişkin bir kılavuzun hazırlanması kararlaştırılmıştır.

CBS ve Uzaktan Algılama Çalışma Gurubu-
muz ile MTA Genel Müdürlüğü arasında Jeolojik 
Haritaların Gösterim Esaslarının TS ISO 710 seri-
si standartlarla uyumu konusunda değerlendirme 
toplantısı 15.05.2019 tarihinde yapıldı. Toplantıya 
odamız adına Oda Yönetim Kurulu Başkanı Hüse-
yin Alan, Odamız CBS ve Uzaktan Algılama Çalış-
ma gurubu Başkanı ve Eskişehir Şube Başkanımız 
Prof. Dr. Can Aydan ile komisyon üyesi Fulya Bat-
tal, MTA Genel Müdürlüğünden ise Genel Müdür 
Danışmanı Dr. Erol Timur, Jeolojik Etütleri Dairesi 
Başkanı Dr. Engin Öncü Sümer, CBS Koordinatörü 
ve ilgili personel katıldı.

Toplantıda; AB-İNSPİRE direktifleri çerçeve-
sinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ça-
lışmaları devam eden TUCBS kapsamında; jeoloji 

ana teması çalışmaları değerlendirilerek, AB ile 
uyum çerçevesinde jeoloji ve jeoloji haritalarına 
ilişkin gösterimlerin TS ISO 710 serisi standartları 
ile uyumluluğu konusu değerlendirilmiş ve dün-
yada 43 ülkede uygulanan TS İSO standartlarına 
ülkemizin de uyum göstermesi konusunda çalışma 
yürütülmesi kararlaştırılmıştır.

Bu kapsamda; ülkemizin jeolojik araştırma ku-
rumu olan MTA Genel Müdürlüğü veri gösterim 
esasları ile TS ISO 710 serisi standartlarının göste-
rim esaslarının karşılaştırılması, uyumluluğun de-
ğerlendirilmesi, MTA CBS sistemleri yazılım prog-
ramlarının uyumlaştırılması, gösterim esaslarına 
ilişkin SLD dosyalarının hazırlanması ile jeoloji 
harita ve gösterim esaslarına ilişkin bir kılavuzun 
hazırlanması kararlaştırılmıştır.

Jeolojik Haritaların Gösterim Esaslarının TS İSO 710 Serisi Standartları 
ile uyumu konusunda değerlendirme toplantısı Yapıldı
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YÖNETİM KURULUMUZ İLE JEOLOJİK MİRAS VE JEOPARK ÇALIŞMA 
GRUBUMUZ TBMM`DE ZİYARETLERDE BULUNDU

Yönetim Kurulumuz ve Jeolojik Miras ve Jeo-
park Çalışma Grubu Üyeleri 8 Mayıs 2019 tarihin-
de TBMM Çevre Komisyon Başkanı Muhammet 
Balta ile Milletvekili Meslektaşımız Dr. Müzeyyen 
Şevkin’i ziyaret etti. 

Söz konusu ziyarette Yönetim Kurulu Başkanı-
mız Hüseyin Alan;  “Jeolojik Açıdan Tabiat Varlık-
ları: Jeolojik Miras’ın Önemi ve Türkiye’deki Du-
rum Hakkında Raporu”  takdim ederek, jeolojik 
mirasın ve jeoparkların ülkemiz için önemine vur-
gu yaparak, zengin bir jeolojik yapıya sahip ülke-
mizde jeolojik varlık ve değerlerimiz araştırılması, 
tespiti, tescili, idaresi,  korunması ve gelecek nesil-
lere aktarılması konusunda mevzuat düzenlemesi 
eksikliği olduğu ifade ederek yasal mevzuattaki 
eksikliğin giderilmesi amacıyla 2863 sayılı yasanın 
jeolojik miras, jeolojik koruma, jeopark, jeoturizm 
gibi kavramları içerecek şekilde gözden geçirilmesi 
ve  güncellenmesi gerektiğine vurgu yaptı. 

Gelişmiş ülkelerinin ekonomilerini geliştirmek 
ve doğa turizmi teşvik etmek amacıyla jeoturizm 

olgusunu önemseyerek stratejik planlar hazırla-
dıklarını, Çin’in 2030 yılı jeoturizm hedefinin 2.3 
trilyon dolar gelir elde edecek şekilde, en az 90 
alanı UNESCO Global Jeopark alanı ağı içine alın-
ması şeklinde planlamalar yaptığını ifade ederek 
TBMM’si çevre komisyonunun ülkemizde bu alan-
daki yasal mevzuat çalışmalarına öncülük etmesini 
talep etti. TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Sayın 
Muhammet Balta ise ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getirerek bu konuda hem kendisinin, 
hem de komisyonun diğer üyelerinin daha ayrıntılı 
bir şekilde bilgilendirilmesi arzu ettiklerini, konun 
önemini bildiklerini ve ortaklaşa belirlenecek bir 
günde Odamızı ziyaret ederek daha detaylı bilgi 
almak istediğini belirtti.

Heyet, daha sonra CHP Adana Milletvekili mes-
lektaşımız Sayın Dr. Müzeyyen Şevkin’i ziyaret 
etti. Benzer konular kendisine iletilen Şevkin, Oda 
komisyonun bu konuda çalışma yapması duru-
munda “yasa tasarısı teklifini” TBMM’sine sunabi-
leceğini belirtti.

Yönetim Kurulumuz ve Jeolojik Miras ve Jeopark Çalışma Grubu Üyeleri 8 Mayıs 
2019 tarihinde TBMM Çevre Komisyon Başkanı Muhammet Balta ile Milletvekili 

Meslektaşımız Dr. Müzeyyen Şevkin’i ziyaret etti.
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Nükleer sevdası felakete 
dönüşmeden projeler iptal 

edilsin!

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz Akkuyu 
Nükleer Santralı inşaatında reaktörün oturacağı temelde 
çatlaklar oluştuğu ve bu bölümlerin yeniden yapıldığına 
ilişkin haberler üzerine 9 Mayıs 2019 tarihinde bir basın 
açıklaması yaparak TMMOB`nin uyarılarının dikkate alın-
mamış olmasının yaratabileceği vahim sonuçları hatırlattı.

İnşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Santralı-
nın temelinde tespit edilen beton çatlaklarına 

ilişkin haberler, nükleer santrallerin risklerine iliş-
kin uyarı ve kaygılarımızda ne kadar haklı olduğu-
muzu bir kez daha göstermiştir.

Santral temel yapısının bazı bölümlerinde olu-
şan çatlakların projeyi denetlemekle yükümlü olan 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun (TAEK) yet-
kililerince tespit edildiği basına yansımıştır. Ha-
berde, çatlak oluşan bölümlerin kırılarak yeniden 
beton dökülmek sureti ile onarıldığı ancak aynı 
yerlerde yeniden çatlakların oluştuğu ifade edil-
mektedir. Haberde ayrıca, oluşan yeni çatlakların 
da aynı yöntemle onarılarak temelin tamamlandığı 
ve 80 metre yüksekliğindeki üst yapı için hazır hale 
getirildiği de belirtilmektedir.

Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından 8 Mayıs 2019 
tarihinde yapılan ciddiyetten uzak kısa açıklamada 
zeminde çatlakların oluştuğu dolaylı olarak kabul 
edilmektedir. Açıklamada, zeminde oluşan çatlak 
reddedilmeyerek kullanılan betonun ağırlık altın-
da yayılıp sıkışma özelliğine sahip olan özel bir tür 
olduğu ifade edilmektedir.

Akkuyu Nükleer Santralinin yer seçimi 1970’li 
yılların başında yapılmıştır. Bu alanın seçildiği 
günden beri Akkuyu Santralinin seçilen bu alan-
da yapılmasının jeolojik olarak uygun olmadığı 
Birliğimiz ve ilgili odalarımız tarafından defalarca 
dile getirilmiştir. Projeye ilişkin hazırladığımız ra-
porlarda, inşaat alanının Akdeniz fay hatlarına çok 
yakın olduğunun ve bu alanda bir nükleer santral 
yapılmasının hiçbir biçimde uygun olmadığının 
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altı özel olarak çizilmiştir. Ancak bu uyarılar dik-
kate alınmamış ve yeni incelemeler yapılmaksızın, 
yarım asır önce seçilen alanda inşaat çalışmalarına 
başlanmıştır.

Uluslararası nükleer santral yapım kurallarına 
göre nükleer santral yapım denetimlerinin yetkin 
bağımsız kuruluşlar tarafından yapılması gerekir-
ken , ülkemizde bu görev bir devlet kuruluşu olan 
TAEK tarafından yapılmaktadır. Çok kısa bir süre 
önce de TAEK personelinin bir kısmı yeni kurulan 
Nükleer Denetleme Kurulu(NDK) isimli kuruluşa 
devredilerek Akkuyu Nükleer Santralının yapım 
işlerini denetleme görevi bu kuruluşa verilmiştir.

Akkuyu NGS , Türkiye ile Rosatom isimli Rus 
şirketi arasında yapılan bir anlaşmanın Milletlera-
rası bir anlaşma haline getirilerek yasalaşması so-
nucu yapılmakta olan bir tesistir. Anlaşmanın bir 
tarafı Devlettir. Devlet ise anlaşmanın giriş bölü-
münde ve içerisinde belirtildiği üzere bu nükleer 
santralın yapılmasını talep eden ve destekleyen ta-
raftır. Yani bağımsız bir kuruluş değil anlaşmanın 
talep eden tarafıdır. Dolayısıyla Nükleer Santralın 
bugüne kadarki yapım sürecinin TAEK tarafından 
yapılması uluslararası kurallara aykırıdır. Bu ay-
kırılığın üstesinden gelebilmek için hükümet tara-
fından bağımsız(!) bir yapı olarak kurulan Nükleer 
Denetleme Kurulu, henüz denetim işlerini yerine 
getirebilecek kadroya sahip değildir. Bu yapısıyla, 
Kurulun bu ne derece bağımsız olabileceği kadar, 

bu görevi ne derece yerine getirebileceği de belir-
sizdir.

Nitekim temel yapısında meydana gelen çatlak-
ların iki kere tekrarlamasına rağmen, kısa sürede 
üst yapıya uygun hale getirildiğinin belirtilmesi de, 
çatlaklar konusunda gerekli analiz ve araştırmala-
rın yapılıp yapılmadığı sorularını akla getirmekte-
dir.

TMMOB olarak, Akkuyu NGS’nin yapımı için 
hazırlanan ÇED raporunu ayrıntılı olarak incelemiş 
ve yanlışlarla dolu ÇED raporunun kabul edilme-
mesini talep etmiştik. Uyarılarımızı dikkate alma-
yan Bakanlık, projeye ÇED Olumlu kararı vermişti. 
Bakanlığın bu kararına karşı, “saha çalışmaları-
nın yeterli olmadığı” ve “deprem konusunun göz 
önünde tutulmadığı” gibi temel itiraz noktaları ek-
seninde açtığımız dava süreci devam etmektedir.

Bugün gelinen noktada TMMOB olarak uyarı-
larımızın dikkate alınmamış olmasının yaratabi-
leceği vahim sonuçların belirtileri ortaya çıkmaya 
başlamıştır.

İnşaat daha fazla ilerlemeden Akkuyu Nükleer 
Santralı için yapılan tüm çalışmalar durdurulma-
lıdır. Nükleer sevdası felakete dönüşmeden proje 
derhal iptal edilmelidir.

Emin Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Soma katliamını unutmamak unutturmamak he-
pimizin görevidir. Soma’nın hesabını er ya da geç 
soracağız. Bu ülkede çalışırken ölmeyeceğimiz, in-
sanca çalışacağımız, insanca yaşayacağımız güzel 
günleri elbet göreceğiz.
Bundan tam 5 yıl önce, 2014 yılı Mayıs ayında So-
ma’da 301 maden işçisini yitirmiştik. Bu süre zar-
fında acılarımızın hafiflemesi bir yana, yaraları 
daha da kanatan gelişmeler yaşandı.
Bilindiği gibi, madenin patronu Can Gürkan ölü-
münden sorumlu olduğu her işçi için yaklaşık 5 
gün hapis yatmasının ardından geçtiğimiz aytah-
liye oldu. Böylece 301 maden işçisi arkadaşımızın 
ardından adalet de göçük altında kaldı.
İşçinin emeğinin olduğu kadar yaşamının da ucuz 

olduğu bu düzende, insanlık bir kez daha göçük 
altında kalmış oldu.
Bu göçük ülkeyi yönetenlerin eseri olan hukuki bir 
göçüktür, politik bir göçüktür, ekonomik bir gö-
çüktür, ahlaki bir göçüktür.
Ülkemizde hukukun çöküşü Soma davasıyla bir 
kez daha gözler önüne serilmiştir. Davayı So-
ma’dan kaçıran, katliamda sorumluluğu bulunan-
ları yargılama konusu yapmayan, maden patronu 
ve yöneticilerini “olası kasıt” üzerinden değil; “bi-
linçli taksir” ile “cezalandırarak” adeta ödüllendi-
ren yargı sistemi, bir işçi için 5 gün hapis yatma-
yı yeterli görmüş; ülkemizde “hukuk”un geldiği 
noktayı bir kez daha gözler önüne sermiştir.
Başından beri madenlerde gerekli denetimi yap-

İŞÇİLER MEZARDA, SORUMLULAR 
DIŞARIDA ADALET İSTİYORUZ!
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mayanlar, Soma’daki öldüren çalışma düzenine 
izin verenler, güvencesiz ve taşeron çalıştırma bi-
çimlerini egemen hale getirenler, sendikalaşmanın 
önüne engeller koyanlar hiçbir biçimde hesap ver-
memiştir. Aksine bu boyuttaki katliamların “fıtrat” 
olduğunu ifade ederek, katliamın politik savunu-
suna devletin tepesinin imzasını atmışlardır.
Bu düzen, daha fazla kar için daha fazla kan dö-
külmesini meşru gören bir düzendir. Soma katlia-
mının ardından “Artık hiçbir şey eksisi gibi olma-
yacak” diyenler, hiçbir şeyi değiştirmemiş ve her 
şey eskisi gibi devam etmiştir. Soma katliamından 
bugüne en az 28 Soma katliamı kadar daha işçinin 
yaşamını yitirmesi kaza değil, tesadüf değil, hata 
değil, ülkeyi yönetenlerin kasıtlı bir tercihidir. İşçi 
Sağlığı İş Güvenliği yasasının, İş Sağlığı ve Gü-
venliği olarak değiştirilmesi, iktidar için işin ve 
patronların güvenliğinin işçinin yaşamından daha 
öncelikli olduğunu göstermektedir. Sadece kav-
ramlardaki değişimde bile kendi gösteren bu zih-
niyetinin sonucu olarak, Türkiye iş cinayetlerinin 
en fazla olduğu ülkelerden biri olmuştur.
Bugün içinde bulunduğumuz ekonomik göçükten 
çıkış için insanı, emeği, doğayı ve yaşamı değil; 
kanı, gözyaşını, betonu ve yıkımı güvence altına 
alan bir yol tercih edilmektedir. Bu korkunç tercih, 
301 işçinin ölümüne sebep olan maden patronuna 
yeniden maden işletme hakkı vererek bir kez daha 

ilan edilmiştir.
Demokrasi isteyenlerin, basın özgürlüğüne sahip 
çıkanların, yaşamı savunanların, barış talep eden-
lerin, iktidarı eleştirenlerin hapishanelere doldu-
rulduğu bir ülkede, 301 kişiyigöz göre göre ölüme 
yollayanların serbest olması, dibi görünmeyen de-
rinlikte bir ahlaki göçüktür.
Gerekli işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini bile-
rek ve isteyerek almamak hata değil, kasıttır.
Yıllık üretim planının neredeyse üç katı üretim 
yapmak için işçileri zorlamak hata değil, kasıttır.
Madenlerdeki taşeron, rodövans, dayıbaşılık gibi 
güvencesiz çalıştırma uygulamalarını yaygınlaştır-
mak, madenleri özelleştirmek, kamu denetiminden 
çıkarmak hata değil, kasıttır.
301 işçi kardeşimiz göz göre göre gelen bir katli-
am sonucu hayatını kaybetmiştir. Karşımızda in-
san hayatına karşı büyük bir tehdit haline gelmiş; 
hukuki, politik, ekonomik ve ahlaki olarak göçmüş 
bir düzen vardır.
Soma katliamını unutmamak unutturmamak he-
pimizin görevidir. Soma’nın hesabını er ya da geç 
soracağız. Bu ülkede çalışırken ölmeyeceğimiz, in-
sanca çalışacağımız, insanca yaşayacağımız güzel 
günleri elbet göreceğiz.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB
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Çanakkale İl Temsilciliğimizde “Yeni Zemin 
ve Temel Etütleri Uygulama Esasları ile Rapor 

Formatı Eğitimi” düzenlendi
Çanakkale İl Temsilciliğimizde 10 Mayıs 2019 Cuma 

günü Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin ALAN`ın 
katılımı ile “Yeni Zemin ve Temel Etütleri Uygulama 
Esasları ile Rapor Formatı Eğitimi ve Değerlendirme 

Toplantısı” yapıldı.

Çanakkale’de 10 Mayıs 2019 Cuma günü 
Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin 

ALAN`ın katılımı ile "Yeni Zemin ve Temel Etütle-
ri Uygulama Esasları ile Rapor Formatı Eğitimi ve 
Değerlendirme Toplantısı" yapıldı. 

Toplantıya; tescilli firmalarımız ve kamu ça-
lışanları olmak üzere pek çok meslektaşımız ka-
tıldı. Eğitimde Oda Yönetim Kurulu Başkanımız 
Hüseyin Alan tarafından; zemin ve temel etütlerin 

planlanması, kategorilerin belirlenmesi, arazi ve 
laboratuvar deneyleri, veri ve geoteknik raporun 
hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar, izleme, 
kontrol ve denetim ile Türkiye Bina Deprem Yö-
netmeliği konuları hakkında bilgi verildi. Toplantı 
sonunda yapılan soru - cevap bölümünde ise bir-
çok meslektaşımızın Çanakkale’de yeni zemin ve 
temel etütleri konusunda karşılaştıkları sorunlar 
tartışıldı.
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19 MAYIS ATATÜRK`Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN!

Gazi Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919 yılında Samsun’a ayak basmasının ardından bir milletin uyanışı 
ve emperyalist güçlere karşı verdiği bağımsızlık savaşının 100. Yılında, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 

Bayramımızı kutluyor, Cumhuriyetimizi kuranları en derin hislerimizle saygı ve minnetle anıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından 1977’ten beri yapılmak-
ta olan IESCA (International Earth Sciences Colloquium on the 
Aegean Region), Uluslararası Yerbilimleri Kolokyumu’nun 7. si 
(IESCA–2019) 7-11 Ekim 2019 tarihleri arasında DEÜ Rektörlük 
Binası DESEM salonlarında yapılacaktır. Ege Bölgesi’nin jeolojisi, 
maden yatakları, tektoniği ve depremselliği konularının yanı sıra 
jeoloji disiplininin diğer temel konularında da çok sayıda önemli 
bilim insanı tarafından sunumların yapılacağı IESCA–2019 Ko-
lokyumu’nda İzmir’in tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin de 
tanıtılacağı etkinlikler organize edilecektir. 5 gün sürecek olan ve 
yaklaşık 500 civarında ulusal ve uluslararası bilim insanının katıl-
masının beklendiği geleneksel IESCA Kolokyumu, Mühendislik 
Fakültesi, Jeoloji ve Jeofizik Mühendisliği Bölümleri’nin yanı sıra 
Deniz Bilimleri Enstitüsü’nün de katkıları ile gerçekleştirilecektir. 
Kolokyumun detaylarına http://iesca.deu.edu.tr resmi adresinden 
ulaşılabilir.

2019 IESCA KOLOKYUMU EKİM`DE 
İZMİR`DE DÜZENLENİYOR
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UZAKTAN ALGILAMA VE CBS ÇALIŞMA GRUBUMUZ 4’ÜNCÜ 
TOPLANTISINI TÜBİTAK’TA YAPTI

3 Mayıs 2019 günü Jeoloji Mühendisleri Odası 
UA ve CBS Çalışma Grubu TÜBİTAK’ta toplandı. 
Toplantıya MTA Jeoloji Etütleri Daire Başkanı Dr. 
Engin Sümer, Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. 
Can Ayday ve Oda Yönetim Kurulu Başkanı Hü-
seyin Alan ile çalışma grubunun üyeleri katıldılar.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sis-
temleri Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yıl 
içinde TUCBS kapsamında başlatılan Jeoloji Ana 
temasının güncellenmesi çalışmaları konusu değer-
lendirildi. TUCBS’nin konuları arasında en önemli 
yeri alan Jeoloji Ana temasının tamamlanmasının 
ardından bu konuya ait gösterim esaslarının ta-
nımlanması konusu değerlendirildi. Toplantıda 
yapılan değerlendirmeler sonucunda; jeoloji mü-
hendisliğinde kullanılan ve MTA Genel Müdürlü-

ğü tarafından 1970’li yıllarda kılavuz haline getiri-
len gösterim esaslarının, MTA Genel Müdürlüğü 
ile TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından 
ortaklaşa oluşturulacak bir komisyon vasıtasıyla 
gösterim esaslarının TS ISO 710 Standartları baz 
alınarak yenilenmesi kararı verildi.

Bu durum kısa zaman içerisinde gerçekleştiril-
mesi için MTA genel Müdürlüğü ile gerekli görüş-
melerin yapılması, çalışma gurubunun oluşturul-
ması ve gösterim esaslarının TS İSO 710 serisine 
göre kılavuz hazırlanması konusunda görüş birli-
ğine varıldı. Ayrıca TUCBS jeoloji ana temasındaki 
gösterimlerde de hazırlanacak kılavuza göre çalış-
maların yürütülmesi belirlendi.

3 Mayıs 2019 Cuma günü Jeoloji Mühendisleri Odası 
UA ve CBS Çalışma Grubu TÜBİTAK’ta toplandı.
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Çanakkale İl Temsilciliği asit maden 
göllerine teknik gezi düzenledi

Çanakkale İl Temsilciliği,  bahar dönemi teknik ge-
zisini Çan İlçesindeki Asit Maden Gölleri ile Altıkulaç 

Göleti’ne düzenledi. 

Çanakkale İl Temsilciliği,  bahar dönemi tek-
nik gezisini Çan İlçesindeki Asit Maden 

Gölleri ile Altıkulaç Göleti’ne düzenlemiştir. Gezi-
ye meslektaşlarımızın yanı sıra ÇOMÜ Mühendis-
lik Fakültesi  Jeoloji Mühendisliği Bölümü ve Tıbbi 
Jeoloji dersini alan Tıp Fakültesi öğrencileri katıl-
mıştır.

Yurdumuzun güzelliklerine gölge düşüren do-
ğal ve antropojenik kökenli çevre kirliliğine örnek 
teşkil eden “Asit Maden Gölleri-AMG” ve “Asit 

Kaya Drenajı-AKD”dır. Ülkemizde AMD/AKD ile 
ilgili çalışmalar son derece az olup, Biga Yarıma-
dası’ndaki Çan havzası AMG ve AKD’larının en 
iyi gözlendiği sahalardandır. Çan İlçesi,  Keçiağılı 
ve Hacıkasım Köyleri arasında 9 adet AMG bulun-
maktadır.

Asit Maden Drenajı (AMD) ve AKD, ortamda 
bulunan demir sülfür minerallerinin (pirit, pirotin 
vb.) atmosferik oksidasyonu (su, oksijen ve kar-
bondioksit vb.), katalizör görevindeki bakterilerin 
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(Acidithiobacillus ferrooxidans, Acidophilic bac-
terium vb.) varlığı ve sonradan diğer metallerin 
(Fe, Zn vb.) sürece katılımıyla gelişen tepkimeler 
sonucunda oluşmaktadır. Bir maden alanında pi-
rit, pirotin ve markazit gibi demir minerallerinin 
nemli ortamda oksitlenmeye maruz kalmasıyla 
gelişen tepkimeler sonucu sulu ortama proton (H+ 
iyonu) vermesi ve çözeltinin asidik niteliğe dönüş-
mesi olayını AMD olarak tanımlamıştır. AMD’nın, 
üç temel bileşeninden biri olan demir sülfürlerin 
doğada en yaygın rastlanan minerali pirittir. Pi-
rit, magmatik, volkanik, sedimanter kayaçlarda ve 
kontak metamorfik ve hidrotermal yataklarda bu-
lunan bir mineraldir. Maden alanında (açık ya da 
kapalı ocaklar, cevher stok sahaları vb.) yer alan 
kayaç yığınları veya pasalar AMD’nın oluşumu-
na neden olabilmektedir. Bu kaynaklardan doğan 
sızıntılar ile asidik drenaj gelişebilmektedir.  Asit 
maden gölleri (AMG), AMD ve doğal yüzey ve 
yeraltı sularının açık maden işletmesinin neden 
olduğu bir çöküntü içerisine birikmesi sonucu olu-
şurlar. AMG’ler büyük hacimli su kütlelerini içer-

mesi nedeniyle AMD’na nazaran çevresel açıdan 
daha büyük risk taşımaktadır (Şanlıyüksel-Yücel 
ve Baba, 2013).

AMG gölleri çevre kirliliği yaratırken, bölgedeki 
seramik atıkları da AMG’ne atılarak kirliliğe katkı 
sağlamaktadır.

Teknik gezinin ikinci bölümünde ise Çan İli – Al-
tıkulaç Köyü yakınlarındaki Altıkulaç Göleti şanti-
yesindeki jeoteknik sorunlar ve yapılan çalışmalar 
incelenmiştir.

Jeoloji Mühendisleri Odası Çanakkale İl Temsil-
ciliğinin düzenlediği bu etkinlikte bölgenin jeoloji-
si Prof. Dr. Erdinç Yiğitbaş tarafından, AMG/AKD 
oluşumu ve etkileri Dr. Deniz Şanlıyüksel Yücel 
tarafından, bunun halk sağlığı bakımından etkileri 
Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Coşkun Bakar 
tarafından katılımcılara tanıtılarak tartışılmıştır. 
Altıkulaç Göleti ve sorunları ise DSİ 25.nci Bölge 
Müdürlüğü 252. Şube Müdürlüğünden Jeo. Müh. 
Fatma Yılmaz tarafından tanıtılmıştır. 
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BURAYI BİLİYOR MUSUNUZ? Nallıhan Kuş Cenneti 
ve Kız Tepesi

Zeynep Yelda Cuma

Ülkemizde korumaya değer ve jeop-

ark olma niteliğine sahip, jeoturizm 

yoluyla yerli ve yabancı turistin hizme-

tine sunulmayı bekleyen birçok jeo 

değerimiz var. Bunlardan bir tanesi 

de tarihi ipek yolu üzerinde bulunan 

Nallıhan Kuş Cenneti. 
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Nallıhan Kuş Cenneti; Ankara’nın Nallıhan ilçesi, 
Davutoğlan köyü sınırları içerisinde yer almakta 

olup, 1959 yılında hizmete giren Sarıyar Barajı’nın 
kuzeyinde Aladağ Çayı’nın Sarıyar Barajı ile birleştiği 
yerde oluşmuş yapay bir sulak alan ekosistemidir. Bu 
alana Davutoğlan Milli Parkı ev sahipliği yapmaktadır. 
Türkiye’de 70 kuş cennetinden biri olan ve bugüne kadar 
191 kuş türünün gözlemlendiği 425 ha’lık alan, 1994 
yılında koruma altına alınarak Yaban Hayatı Geliştirme 
Sahası olarak ilan edilmiştir. Avcılık yasaklanmış ve 

insan faaliyetleri sınırlandırılmıştır. Alanda kışlayan 
kuşların önemli bir kısmını yeşilbaş, angıt, elmabaş 
patka, sakarmeke, karabatak ve karabaş martı türleri 
oluşturmaktadır. Sahada avcılığın yasaklanması ile 
üreyen, kışlayan, beslenen ve barınan kuş popülasyonları 
için önemli bir doğal habitat oluşturulmuştur.                          

Bölge, jeolojik yapısı ile de adeta bir açık hava 
laboratuvarı niteliği sunmaktadır. Çökelme ortamının 
özelliklerini yansıtan ve kayacın kimyasal ve mineralojik 
içeriğine bağlı olarak sarı, kahverengi ve kırmızımsı 

Karatavuk Sarıkuyruksallayan Bahri
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tabakaların üst üste tekrarlanması ile görsel şölen sunan 
olağanüstü bir peyzaja sahiptir. Bölgede bulunan Kız 
Tepesi de değişik jeolojik yapısıyla dikkat çeken ender 
jeolojik oluşumlardandır. 

Bölgedeki yükseltilerin en alt kısmını, Paleozoyik yaşlı 
(280-570 milyon yıl) metamorfik kayaçlar oluşturur. Bu 
metamorfik kayaçların üzerine ise Jura-Kretase yaşlı 
(100-200 milyon yıl) sedimanter (tortul) kayaç olan 
kumtaşı, kalker ve marnlar (killi kireçtaşı) gelir. Daha üste 
ise, Paleosen yaşlı (65 milyon yıl) konglomera, kumtaşı 
ve kil içeren kırmızı renkli jeolojik birimler gelmektedir. 
Tüm bu birimler karasal oluşumlu iken, Paleosen yaşlı 
bu kırmızı birim üzerine gelen Eosen denizi (55 milyon 
yıl), farklı renk ve özelliklere sahip konglomera, kumtaşı, 

kil ve kalkerlerin oluşumuna neden olmuştur. Eosen 
biter bitmez, deniz bölgeden çekilmiş, bölgede yeni 
bir orojenez yaşanmış, Miyosen yaşlı (25 milyon yıl) ve 
bu sefer de göl oluşumlarına bağlı olarak konglomera, 
kumtaşı, kil, marn ve kalkerler oluşmuştur. Miyosendeki 
önemli bir olay da volkanizmadır ve bu da değişik 
görünüm ve renklere sahip volkanik kayaçların bölgede 
oluşumunu sağlamıştır.

   Nallıhan Kuş Cenneti; Ankara ve Eskişehir illerine 
130 km, İstanbul’a 300 km, Bolu’ya 100 km, Beypazarı 
ve Nallıhan ilçelerine ise 30 km mesafede olup, gerek 
her mevsim barındırdığı kuş topluluklarıyla, gerekse 
jeolojik ve peyzaj değerleriyle doğa fotoğrafçılığı ve kuş 
gözlemciliği için ideal bir ortam oluşturmaktadır.
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Bölgeyi ziyaret ettiğinizde görebileceğiniz yerlerden bir tanesi de Juliopolis Antik Kentidir.

Juliopolis Antik Kenti; Ankara’nın yaklaşık 122 km kuzey batısında, Nallıhan İlçesi, 
Çayırhan Beldesi, Gülşehri Mevkii’ndedir. Daha önce 1991 yılında Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi’nin yaptığı bir kurtarma kazısı dışında çalışma yapılmayan Juliopolis Nekropolü, 
2009 yılına kadar kaçak kazılar nedeniyle yoğun şekilde tahrip edilmiş, 2009 yılında Anadolu 
Medeniyetleri Müzesi tarafından başlatılmış olan Roma Dönemi Nekropol (Mezarlık) kazıları 
önemli keşiflere sahne olmuştur. 2009 yılı kazılarında, 43 yeni mezar bulunmuş ve birçok 
ölü hediyesi ele geçirilmiş olup; bunlar içerisinde altın, gümüş ve bronz mücevherler en 
dikkat çekici olanlardır. Ayrıca pismiş toprak kaplar, kandiller, kemik tıp ve süs eşyası aletler, 
cam eşyalar ve özellikle kalsedon taşından yapılmış oyma (intaglio) yüzük taşı mühürler çok 
ilginç eserlerdir. 

Antik kaynaklar, Juliopolis kentinin, Frig Döneminde Gordiokome isimli bir köy olarak 
kurulmuş olduğundan bahseder. Augustus Döneminde (M.ö. 27 - M.S. 14) Kleon isimli 
zengin ve yerli bir haydut lideri bu köyün ismini ünlü Julius Caesar’a atfen Juliopolis olarak 
değiştirerek kent statüsüne kavuşturmuştur.

Nallıhan'ın turizm değeri Juliopolis Antik Kenti
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YAŞAMI VE BARIŞI SAVUNMAK 
SUÇ DEĞİLDİR!

TTB`NİN YANINDAYIZ
TTB Merkez Komitesi üyelerinin “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı 
basın açıklamaları nedeniyle 20`şer ay hapis cezasına çarptırılmasıyla 
ilgili DİSK, KESK ve TMMOB tarafından 6 Mayıs 2019 tarihinde ortak basın 

açıklaması gerçekleştirildi.

Türk Tabipleri Birliği tarafından geçtiğimiz yıl Ocak 
ayında yapılan “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” 
başlıklı basın açıklaması nedeniyle TTB Merkez Konse-
yi üyelerine verilen hapis cezalarını kınıyoruz.

Bu ceza sadece Türk Tabipleri Birliği Merkez Kon-
seyi üyesi 11 arkadaşımıza değil, Türkiye’de barıştan, 
kardeşlikten yana tüm toplumsal kesimlere verilmiştir. 
Bizler bugün sadece arkadaşlarımızın haksız yere ceza-
landırılmasının üzüntüsünü değil, barış talebinin mah-
kemeler tarafından bir suç olarak görülmesinin utan-
cını da yaşıyoruz. Bu utancı yaratan, savaşı ve şiddeti 
kendisine politika malzemesi yapan siyasi iktidar ve o 
siyasi iktidarın güdümünde hareket eden yargı kurum-
larıdır.

Her şeyden önce bilinmelidir ki, Türk Tabipleri Bir-
liği Anayasanın 135. Maddesinde belirtilen kamu ku-
rumu niteliğinde meslek kuruluşlarından biridir. Bu 
niteliğiyle kamunun genel çıkarını ve halkın sağlığını 
korumak Türk Tabipleri Birliği’nin temel görevi ve so-
rumluluğudur. Türk Tabipleri Birliği’nin hekimlik mes-
leğini merkezine alarak yaptığı tüm açıklama ve uya-
rılar toplumun çıkarını ve halkın sağlığını korumayı 
amaçlamaktadır.

Çatışmalarda hayatını ve sağlığını kaybedenlerin 
acıları başta olmak üzere, savaşların ne denli yıkıcı in-
sani ve toplumsal sonuçları olduğunu bu coğrafyada 
yaşayan hepimiz çok yakından biliyoruz. Bu nedenle 
bizler emek ve meslek örgütleri olarak savaşa karşı ba-
rışı, düşmanlık politikalarına karşı kardeşliği savunu-
yoruz. “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesinin gereğini 
yerine getiriyoruz.

Bütün bunlar bilinmesine, bütün bunlar yargılama 
sürecinde defalarca dile getirilmesine rağmen mahke-
me heyeti hukuki ve insani değil, tamamıyla siyasi bir 

kararla arkadaşlarımızı cezalandırmayı tercih etmiştir. 
Çünkü bu dava en başından itibaren bizzat siyasi ikti-
dar tarafından yönlendirilmiş ve kullanılmıştır.

Siyasi iktidar, Türk Tabipleri Birliği’nin tümüyle ba-
rışçıl olan açıklamasını, toplumu kutuplaştırmanın, o 
dönemde kurduğu ittifakı güçlendirmenin, barış yan-
lısı kesimleri susturmanın bir aracı olarak kullanmıştır. 
Sadece bu kadar da değil, siyasi iktidar bu açıklamayı 
aynı zamanda kamu kurumu niteliğindeki meslek ör-
gütlerini kendi istekleri doğrultusunda şekillendirmek 
için de bir fırsat olarak görmüştür.

Siyasi iktidarın hedef gösteren açıklamaları sonra-
sında Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri-
nin gözaltına alınmasıyla başlayan soruşturma ve dava 
süreci, ülkemiz demokrasisi ve hukuku açısından bir 
utanç vesikası olarak tarihe geçmiştir. Ülkemizdeki 
mahkemelerin hukukun izinde değil, siyasi iktidarın 
güdümünde olduğunu bir kez daha açık biçimde gös-
termiştir.

Bizler DİSK, KESK ve TMMOB olarak bugüne kadar 
yanında olmaktan gurur ve onur duyduğumuz Türk 
Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri ile dayanışma-
mızı bugün bir kez daha tüm kamuoyuna ilan ediyo-
ruz.

Bizler DİSK, KESK ve TMMOB olarak bugüne kadar 
gurur ve onurla savunduğumuz barıştan yana tavrımı-
zı bugün bir kez daha tüm kamuoyuna ilan ediyoruz.

Tüm kamuoyunu Anayasal bir hak olan düşünce ve 
ifade özgürlüğünü savunmaya, barışın ve barışı savu-
nanların yanında olmaya davet ediyoruz.

DİSK - KESK - TMMOB
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ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜ BANU 
ASLAN CAN ZİYARET EDİLDİ

Yönetim Kurulumuz  09 Mayıs 2019 tarihin-
de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri 

Genel Müdürü Sayın Banu Aslan Can’ı ziyaret etti.
Söz konusu ziyarette; kendini yenileme duru-

mu olmayan enerji kaynaklarının hızla tükenme-
si, ekolojik dengeye verdiği zarar ve buna rağmen 
devamlı artan enerji ihtiyacının her geçen gün ye-
nilenebilir enerjinin önemini artırdığına vurgu ya-
pıldı. Bu bağlamda bölgesel konut ısıtma-soğutma, 
seraların enerji giderlerinin karşılanması ve tele-
kominikasyon merkezlerinin soğutulması gibi çok 
geniş uygulama alanına sahip olan “Sığ Jeotermal 
Sistemler” başlığı altında uygulanan “Yeraltında 
Isı Enerji Depolama”, “Enerji Jeoyapıları” ve “Yer 

kaynaklı Isı Pompaları” nın kullanımı ve uluslara-
rası gelişmeler konusunda bilgi verildi.

Söz konusu görüşmede ayrıca zemin ve mal-
zeme laboratuvarlarının yaşadığı sorunlar da dile 
getirildi. Laboratuvarların TÜRKAK vb. kuruluş-
lar tarafından akredite edilmesi gerektiği, ulusla-
rarası sistemle entegre olmuş ve akredite edilmiş 
zemin laboratuvarlarının ülke mühendislik hiz-
metlerine daha fazla katkı yapacağı ve bu norm ve 
standartlara uygun olan laboratuvarların Bakan-
lık tarafından yetkilendirilmesi gerektiğine ilişkin 
düşüncelerimizi paylaşıldı. Ziyaret mühendislik 
hizmetlerin geliştirilmesi konusunda daha fazla iş 
birliği yapılması temennileri ile son buldu.

Yönetim Kurulu üyelerimiz 09 Mayıs 2019 tarihinde 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü 

Sayın Banu Aslan Can’ı ziyaret etti.
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YÜKSEK SEÇİM KURULU`NUN HUKUK DIŞI 
KARARINI KINIYORUZ TÜM HALKIMIZI 
DEMOKRASİYE DAHA GÜÇLÜ BİÇİMDE 

SAHİP ÇIKMAYA ÇAĞIRIYORUZ!
Yüksek Seçim Kurulu`nun 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal etmesiyle ilgili olarak TMMOB Yöne-
tim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 7 Mayıs 2019 tarihinde basın 

açıklaması gerçekleştirildi.

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Seçimleri, 6 Ma-
yıs 2019 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu tarafın-
dan iptal edilmiştir. Yüksek Seçim Kurulu adına 
seçimleri yürütmekle görevli ilçe seçim kurulları 
tarafından oluşturulan sandık kurulları gerekçe 
gösterilerek verilen iptal kararı, sandığa yansıya 
halk iradesinin gasp edilmesidir.

İstanbul halkının iradesini yok sayarak demok-
rasi tarihimizin en kara lekelerinden biri olarak ka-
yıtlara geçen bu kararı şiddetle kınıyoruz! Siyasal 
iktidarın talimatlarını, halk iradesinin üzerine ko-
yan bu kararda imzası olanları şiddetle kınıyoruz!

Bu karar, Türkiye’deki tüm yargı organları gibi, 
Yüksek Seçim Kurulunun da siyasallaştığını, daha 
da açık söylemek gerekirse, AKP’lileştiğini bir kez 
daha göstermiştir. 2010 referandumundan bu yana 
yargının her kademesindeki siyasal kadrolaşma, 
hukuk devleti anlayışını tümüyle ortadan kaldır-
mıştır.

Bu sürecin sonunda tüm yargı organları gibi 
Yüksek Seçim Kurulu da kararlarını, hukuk kural-
larına ve içtihada göre değil, siyasal iktidarın tali-
matlarına göre verir hale gelmiştir. Halkın huzur 
ve güven içinde yaşamasının en büyük teminatı 
olan hukuk sistemini işlemez, yargı organlarını 
güvenilmez hale getirenleri asla unutmayacağız, 
affetmeyeceğiz.

Seçimlerden bu yana yaşadığımız süreçte pek 
çok şey çok daha net ortaya çıkmıştır: Yıllardır san-
dığı dilinden düşürmeyenlerin, seçmen iradesine 
tahammül edemediği net biçimde açığa çıkmıştır. 
Siyasal iktidarın devletin tüm imkanlarını kullana-
rak seçimleri ve seçmenleri zan altında bırakacak 
denli demokrasiden uzaklaştığı net biçimde açığa 
çıkmıştır. Kaynakları tehlikeye düşen yandaş med-
yanın iftira ve yalanlarının sınırı olmadığı net bi-
çimde açığa çıkmıştır. Bütün bunlar halkın hafıza-
sından asla silinmeyecektir.

İktidara geldiği günden bu yana başta yasama 
ve yargı olmak üzere demokratik siyasal rejimin 
tüm temel direklerini ortadan kaldıran gelinen 
süreçte yıkamadığı yegane şey, halkın umudu ve 
direnci olmuştur. Yaşanan onca hukuksuzluğa 
rağmen halkın demokrasiye sahip çıkma kararlı-
lığı, demokrasimizin ve ülkemizin geleceğinin en 
büyük teminatıdır.

Bizler tüm hukuksuzluğa ve adaletsizliklere 
rağmen demokrasiye inanmaya, demokrasi yolun-
da mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu ülke hal-
kından ve mücadele geleneğinden umudumuzu 
asla kesmeyeceğiz. Demokrasiye her zamankinden 
daha güçlü biçimde sahip çıkacağız!

Emin Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
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HEYELAN KILAVUZU HAZIRLAMA ÇALIŞMA GRUBU İLK TOPLANTISINI 
GERÇEKLEŞTİRDİ

Odamızın 26. Dönem Genel Kurulunda  “Kent-
leşme, planlama, imar çalışmaları başta olmak üze-
re birçok mühendislik hizmetinin gerçekleştirilme-
si sırasında karşı karşıya kalınan heyelan (kayma, 
akma, devrilme), kaya düşmesi ve Oturma/tasman 
gibi jeolojik tehlikelerin belirlenmesi, tanımlan-
ması ve bunlara ilişkin raporların hazırlanması 
konularında meslektaşlarımıza yardımcı olmak 
amacıyla “Heyelan, Kaya Düşmesi ve Oturma/Tas-
manların Araştırılması, Haritalanmasına ile Buna 
İlişkin Rapor Formatlarının Belirlenmesi ve Klavuz 
Niteliğinde El Kitabının Hazırlanması” konusunda  
alınan karar çerçevesinde hazırlıkları devam eden  
çalışmanın  ilk toplantısı 16 Mayıs 2019 tarihinde 
Odamız Genel Merkez Yönetim Kurulu Toplantı 

Salonunda, Çalışma Gurubu Başkanı Prof. Dr. Tol-
ga Çan’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Çalışma gurubu yaptığı toplantıda; bu konuda 
bugüne kadar yapılan çalışmalar ile   “Heyelan Kı-
lavuzunun” hazırlanması çalışmaları kapsamında 
rehber doküman olarak odamız adına telifi alınan 
ve Prof. Dr. Tolga Çan tarafından çevirisi yapılan 
USGS’in” Heyelan El Kitabı’nın içeriği değerlendi-
rildi.

Yapılan değerlendirmelerden sonra ülkemize 
özgü, uluslararası norm ve standartlarla uyumlu, 
meslektaşlarımıza pratik olarak yardımcı olacak 
bir el kitabının hazırlanması çerçevesinde yapıl-
ması gereken çalışmalar konusunda iş bölümü ve 
çalışma programı oluşturuldu.

Heyelan Çalışma Grubumuz ilk toplantısını 16 Mayıs 
2019 tarihinde Genel Merkez Yönetim Kurulu Toplantı 

Salonunda, Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Tolga 
Çan’ın başkanlığında gerçekleştirdi.
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2011 yılından beri çalışmalarını aralıksız 

sürdüren TMMOB Jeoloji Mühendisleri 

Odası Türk Halk Müziği Korosu, TRT Ankara Rad-

yosu Saz Sanatçısı Hasan ÖZÇIRPAN şefliğinde 

22 Mayıs Çarşamba günü saat 19.00’da Yeni-

mahalle Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda kon-

ser verdi. Büyük ilgi ve yoğun katılımın olduğu 

konser; Yönetim Kurulu üyelerimiz, sanat cami-

asının çok değerli hocaları, meslektaşlarımız 

ve halkın katılımı ile gerçekleştirildi. 

Konser Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin 

Alan’ın Odamızın sanata verdiği destek ile 

koro ve konsere katılanlara teşekkür konuşma-

sı ile son buldu.

TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROMUZ  
22 MAYIS’TA KONSER VERDİ
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JeoEmekli Komisyonumuz tarafından düzenle-
nen söyleşiler kapsamında 8 Mayıs 2019 Çarşamba 
günü Oda Genel Merkez binası konferans salonun-
da Odamızın Su Yönetimi ve Hidrojeoloji Komisyo-
nuna başkanlık yapan Ahmet Apaydın ile söyleşi 
düzenlendi. Apaydın söyleşide; Ankara`nın tarihsel 
gelişimi içinde su gereksiniminin nasıl karşılandığı, 
açılan su kuyuları, barajlar, su iletim hatları, arıtma 
sistemleri ve geleceğe dönük içme suyu yatırımları 
konularında bilgilerini paylaştı.  Söyleşiye katılan 
meslektaşlarımıza, komisyon üyelerine ve katkı ko-
yan Sayın Ahmet Apaydın`a teşekkür ederiz.

JEOEMEKLİ KOMİSYONU  
AHMET APAYDIN İLE SÖYLEŞİ DÜZENLEDİ

81 İLE 81 
JEOPARK 
PROJESİ 

KAPSAMINDA 
HAZIRLADIĞIMIZ 
RAPOR TBMM’DE 

YANKI BULDU

Odamız tarafından hazırlanan “Jeolojik Açıdan Tabiat Varlıkları: Jeolojik Miras’ın 
Önemi ve Türkiye’deki Durum Hakkında Rapor”u TBMM’de yankı buldu.

Ülkemizin ender bulunan, bir kez yok edildi-
ğinde asla yerine konulamayacak nitelikteki, ko-
rumaya değer jeolojik varlıklarımızın korunarak 
gelecek nesillere aktarılması, bugün jeoturizm 
yoluyla insanlığın hizmetine sunularak başta 
yerel idareler olmak üzere ülke ekonomisine ka-
zandırılması maksadıyla hazırladığımız “81 İLE 
81 JEOPARK PROJESİ” kapsamında hazırladı-
ğımız “Jeolojik Açıdan Tabiat Varlıkları: Jeolojik 

Miras’ın Önemi ve Türkiye’deki Durum Hakkın-
da Rapor”u TBMM’de yankı buldu.

Kapadokya Alanı Hakkında Kanun Tasarının 
TBMM’de görüşülmesi esasında söz alan mes-
lektaşımız Milletvekili Dr. Müzeyyen ŞEVKİN, 
odamız raporundan bahsederek, jeolojik miras, 
jeolojik mirasın korunması, jeoturizm ve jeo-
parkların ülkemiz için öneminden bahsetti.
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ODTÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 
DÜZENLENEN 8. KARİYER GÜNÜ ETKİNLİĞİNE KATILDIK

17 Mayıs 2019 tarihinde ODTÜ 
Jeoloji Mühendisliği Bölüm Baş-
kanlığınca ODTÜ Kongre düzen-
lenen 8. Kariyer günü etkinliğine 
Odamızda katıldı. Yerbilimleri 
alanında faaliyet gösteren MTA, 
TPAO, ETİ Maden, İLBANK, DSİ, 
gibi çok sayıda kamu kurum ile 
özel sektörden çok sayıda firma 
ile jeoloji alanında faaliyet gös-
teren derneklerin stand açarak 
katıldıkları kariyer günü etkinli-
ğinde, çok sayıda jeoloji mühen-
disliği bölüm öğrencisi sektörde 
faaliyet gösteren firma ve kurum-
la görüşmeler gerçekleştirdiği 
toplantıda farklı alanlarda başarı 
gösteren öğrencilere plaketler ve-
rildi.
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1 Mayıs’ta alanlardaydık!

Adana‘da DİSK, KESK, TMMOB, Adana Tabib Odası, Adana Barosu tarafından düzenlenen demok-
ratik kitle örgütlerinin ve bazı siyasi partilerin katıldığı "KRİZE VE YOKSULLUĞA KARŞI İŞ, EKMEK, 
ADALET, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK" temalı 1 Mayıs coşkuyla kutlandı.

Kutlamalara çok sayıda üyemiz ve Jeogenç üyeleri de katıldı. Önceki kutlamalara göre daha yoğun 
bir katılımın gözlendiği 2019 1 Mayıs‘ında tüm katılımcılar taleplerini hep bir ağızdan haykırdılar.

HATAY SAMANDAĞ 
BELEDİYESİ ZİYARET 

EDİLDİ

Hatay İl Temsilciliği Yönetim Kurulu, Samandağı 
Belediye Başkanı Refik Eryılmaz`ı Ziyaret Etti.

Jeoloji Mühendisleri Odası Hatay İl Temsilcisi Rasim 
Can,Yönetim Kurulu Üyelerinden Gökhan Altundağ, İl-
ker Çalışkan ve Odamızın bazı Üyeleri,Samandağı Bele-
diyesi Başkanı Refik Eryılmaz`ı makamında ziyaret etti.

HATAY DEFNE 
BELEDİYESİ ZİYARET 

EDİLDİ

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Hatay İl 
Yönetimi ve bazı üyeler Defne Belediyesi Bele-

diye Başkanı İbrahim Güzel`i makamında ziyaret etti. 
Hatay İl Temsilcisi Rasim Can, Temsilci Yardımcıları 
Gökhan Altundağ, İlker Çalışkan ve üyelerimiz Defne 
Belediyesi`nin Başkanına görevinde başarılar diledi.
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı seçimi ile ilgili YSK`nın 

hukuk dışı kararını kınıyoruz.
İKK Bileşenleri, Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul Seçimleri İle İlgili Kararı Hakkında 

Basın Açıklaması Yaptı

TMMOB Adana İKK bileşenlerinin yanı sıra 
TTB, KESK, DİSK, TBB, Cumhuriyet Halk Par-

tisi İl Başkanı Mehmet Çelebi, CHP Çukurova İlçe 
Başkanı Av. Remzi Ümit Atay, Çukurova İlçe Bele-
diye Başkanı Soner Çetin, geçmiş dönem milletve-
killeri İbrahim Özdiş, Zülfikar İnönü Tümer, Ada-
na Baro Başkanı Veli Küçük, Adana Tabip Odası 

Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, Devrimci İşçi Sen-
dikaları Konfederasyonu adına İbrahim Gültekin 
ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu 
adına Tonguç Özkan, Eğitim İş Sendikası 1 Nolu 
Şube Başkanı Galip Reha Ertekin, Seyhan Ziraat 
Odası II. Başkanı Cahit İncefikir ile çok sayıda STK 
temsilcisi ve vatandaşlar katılarak destek verdiler.

1 MAYIS ANTALYA VE DENİZLİ’DE COŞKUYLA KUTLANDI

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı, 1 Mayıs 
2019 saat:14:00`de TMMOB Antalya İl Koor-

dinasyon Kurulu adı altında, Aydın Kanza 
Parkından başlayan yürüyüşün ardından Cum-

huriyet Meydanında yapılan mitingle sona erdi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü  dolayısıyla 
Denizli’de siyasi partiler, sivil toplum kuru-
luşları ve derneklerin katılımıyla kutlandı. 

Kutlamalarda TMMOB İKK olarak üyelerimi-
zle birlikte alanlardaki yerimizi aldık.
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2.05.2019 tarihinde Şube Yönetim Kurulu-
muz, Isparta İl Temsilciliği, Süleyman Demi-

rel Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, DSİ 
18.Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdür-
lüğü ve Isparta Belediyesi ziyaretlerinde bulunduk.

Kurumlarda meslektaşlarımızın mesleki sorun-
ları, Oda - üye ilişkileri, Şube ve temsilcilik yö-
netimimizin sorumlulukları, mesleki disiplin ve 
mesleki örgütlenme, karşılıklı görüş alış verişinde 
bulunulmuştur.

Şube Yönetim Kurulumuz Isparta İl Temsilciliğini, Süleyman Demirel Üniversite-
si Jeoloji Mühendisliği Bölümü, DSİ 18.Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü ve Isparta Belediyesini ziyaret etti.

ŞUBE YÖNETİM KURULU ISPARTA TEMSİLCİLİĞİNİ VE 
KURUMLARI ZİYARET ETTİ

ISPARTA İL 
TEMSİLCİLİĞİMİZ 

“DEPREM” HAKKINDA 
AÇIKLAMA YAPTI

08.05.2019 tarihinde Isparta İl Temsilciliğimiz 
“Deprem” hakkında açıklama yaptı. TMMOB 

Jeoloji Mühendisleri Odası Isparta İl Temsilciliği`nden 
yapılan açıklamada, Isparta’da son günlerde meydana 
gelen depremlere dair bilgi verildi ve yapılaşmada doğru 
“zemin” etütlerine dikkat çekildi.

AÜ JEOLOJİ 
MÜHENDİSLİĞİ 

BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ 
BİRARAYA GELDİK

Akdeniz Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 
öğrencileri ile  24 Mayıs 2019 Cuma akşam yem-

eğinde bir araya geldik. Yemeğe Jeoloji Mühendisliği 
Bölümü öğrencileri, Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. Gürhan 
Yalçın, Şube Başkanı Bayram Ali Çeltik, Yazman Fatih 
Uçar ve Sosyal İlişkiler Üyesi Tahir Avcı katıldı. 
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DÜZENLENDİEmek Ödülleri 
töreni Odamızın 
kuruluşunun 45. 
Yıl dönümünde 

Düzenlendi
Meslekte 25, 30, 40, 50, 60 ve 70. hizmet yılını 

dolduran üyelerimize, 18 Mayıs 2019 tarihinde, 
Odamızın kuruluşunun 45. Yılında, teknede düzen-
lenen yemekli bir toplantıda plaketleri takdim edil-
di.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Emek 
Ödülü Günü Şube Başkanımız Prof. Dr. Yüksel Örgün 
Tutay’ın açılış konuşması ile başladı. Daha son-
ra Sarıyer Belediye Meclis Üyesi Sayın Nizamettin 
GÜNEL’in kısa bir konuşmasının ardından üyelerim-
ize plaketleri verilmeye başlandı.

Tekne tahsisi ve yemek ikramında sponsoru-
muz olan Sarıyer Belediye Başkanımız Sayın Şükrü 
GENÇ`e, Belediye Meclis Üyeleri Sayın Hüseyin 
COŞKUN’a, Sayın Nizamettin GÜNEL’e, Kaptan Sayın 
Mesut BAYRAKÇI ve bizlere kusursuz hizmet veren 
personele sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Katılım sağlayan üyelerimize, Odamıza ve 
mesleğimize katkılarından dolayı teşekkür eder, 
başarılarının devamını dileriz.

TMMOB JMO İstanbul Şubesi  

Yönetim Kurulu
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Denizli Traverten Jeoparkı ve Jeoturizm 
Çalıştayı Hazırlıkları sürüyor

Ekim ayında yapmayı planladığımız “Denizli 
Traverten Jeoparkı ve Jeoturizm Çalıştayı” için 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Büyüksoy ve 
Denturod Yönetim Kurulu Başkanı Gazi Murat 
Şen`i ziyaret ettik. Destekleri ve misafirperverlikleri 
için çok teşekkür ederiz.

1 MAYIS ESKİŞEHİR VE MUĞLA’DA COŞKUYLA KUTLANDI

Eskişehir’de işçi ve emekçilerin 1 Mayıs adresi 
Odunpazarı Meydanı oldu. DİSK, KESK, TTB, 

TMMOB ve Kristal-İş tarafından tertip edilen 1 
Mayıs kutlamalarına Odamız da TMMOB üyeleri 

ile birlikte katıldı. 

Birlik, mücadele, dayanışma ve emeğin bay-
ramı olan 1 Mayıs Muğla`da coşkuyla kut-

landı. Atatürk Stadyumu`ndan saat 11.00`da 
başlayan yürüyüşe TMMOB üyeleri, Muğla İl 
Koordinasyon Kurulu pankartı alında katıldı.



43

Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Konya Şu-
besi olarak her yıl düzenlediğimiz, “Jeoloji 

Gecesi, İftar ve Emek Ödülleri” programında üye-
lerimiz ve il protokolünden misafirler ile bir ara-
ya gelindi. 18 Mayıs 2019 tarihinde Öncü Sosyal 
Tesisleri`nde gerçekleştirilen etkinliğe Siyasi Parti 
temsilcileri, Konya`da faaliyet gösteren diğer oda 
temsilcileri ile çok sayıda meslektaşımız katıldı.

Programında Şube Yönetim Kurulu adına konu-
şan, Oda Başkanımız Prof. Dr. Fetullah Arık; “18 
Mayıs 1974’te kurulan odamız, bu yıl 45. yaşını 
doldurmuş bulunuyor. Öncelikle, bin bir güçlüğü 
aşıp, zor koşullardan geçerek Odamızı bugünlere 
taşıyan, kuruluşundan bugüne emeklerini veren, 
özverili çalışma yürüten tüm meslektaşlarıma te-
şekkürlerimizi sunuyor, aramızdan ayrılanları rah-
met, minnet ve saygıyla anıyorum.

1974’te 161 üye ile “jeoloji bilimini ve mühendis-
liğini halkımızın yararına kullanma” ilkesiyle yola 
çıkan odamız, bugün 20.000’e yaklaşan üyesi, 12 

şubesi, 64 il temsilciliği ile meslektaşlarından aldığı 
güçle hayata geçirme çabası içinde olmuştur.

Bu süreçte bize düşen görev; bütün olumsuzluk-
lara rağmen hayata ve Odamıza sahip çıkarak mes-
lek örgütümüzü güçlendirmek, Odamızı geçmişin 
yol göstericiliğinden geleceğe doğru omuzlarımız-
da taşımaktır. Bu düşünceler ile Odamızın onurla 
geldiği 45. yaşını kutluyor, bilimle, emekle, umutla 
ve inançla nice yılları birlikte yaşamayı diliyor, he-
pinize saygılar sunuyorum.” dedi.   

Konuşmaların ardından Jeoloji Mühendisliği’n-
de 25, 30 ve 40. yılını dolduran meslektaşlarımız 
Emek ödülleri verildi.

Üyelerimizle buluşmamız  Konya yerel basında 
yer aldı. Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Konya 
Şubesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzen-
lenen Jeoloji Gecesi ve Emek Ödül Törenine katı-
lım sağlayan üyelerimize, Odamıza ve mesleğimi-
ze katkılarından dolayı teşekkür eder, başarılarının 
devamını dileriz.

Üyelerimiz ile geleneksel jeoloji gecesi, iftar ve emek 
ödülleri töreninde bir araya geldik.

GELENEKSEL JEOLOJİ GECESİ VE EMEK ÖDÜL TÖRENİ KONYA 
ŞUBEMİZDE DÜZENLENDİ



44

14. DÖNEMİN İKİNCİ DANIŞMA KURULU TOPLANTISI İZMİR’DE 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

14. Dönem II. Danışma Kurulu Toplantısı 03 
Mayıs 2019 tarihinde Şube binamızda gerçekleşti-
rildi. Şube Yönetim Kurulu, İl Temsilcilerimiz, aka-
demisyenler ve üyelerimizin katılımı ile gerçekleş-
tirilen toplantı İzmir Şube Başkanı Alim Murathan 
‘ın açılış konuşması ile başladı ve sonrasında Oda 
çalışmaları, mali ve idari durum hakkında sunum-
lar yaparak bilgilendirmeler gerçekleştirdi.

Toplantının gündemini ’Meslekten İzmir’e bakış 
Kentimize yönelik öneriler’ oluşturdu. İzmir’e dair 

yapılması planlanan projeler, CBS destekli Eğitim-
ler, YAS, Jeoteknik, Jeotermal Kaynaklar, Maden, 
Çevre gibi meslek alanında yaşanan sorunlar ve 
çözüm önerileri değerlendirildi. 

Ayrıca toplumun genelini ilgilendiren ve jeolo-
ji mühendislik alanına ilişkin çalışmalarının çok 
önemli olduğu belirtilen toplantıda çalışmaları 
devam eden konular hakkında bilgiler verilerek 
önümüzdeki dönem yapılması gereken çalışmalar 
hakkında kararlar alındı.

14. Dönem II. Danışma Kurulu Toplantısı 3 Mayıs 
2019 tarihinde İzmir Şube binamızda gerçekleştirildi.

ÜYEMİZ PROF. DR. 
HASAN SÖZBİLİR DEÜ 

DAUM MÜDÜRLÜĞÜ 
GÖREVİNE TEKRAR 

ATANDI

Deprem ve tsunami araştırmalarında eş 
zamanlı bölgesel gözlem yapan, verileri 
7/24 anlık analiz eden, yerel ve ulusal 
otorite ile işbirliği halinde sonuçları 
paylaşan bir merkez olan Deprem 
Araştırma ve Uygulama Merkezi 
(DAUM) Müdürlüğü görevine Prof. 
Dr. Hasan Sözbilir atanmıştır.
Kendisine yeni görevinde başarılar dil-
eriz.
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DSİ JEOTEKNİK 
HİZMETLER VE 

YERALTISULARI 
DAİRE BAŞKANI DR. 
AYHAN KOÇBAY VE 
AKSARAY BELEDİYE 

BAŞKANI ENVER 
DİNÇER`E  ZİYARET

Konya Teknik 
Üniversitesi 

Jeoloji 
Mühendisliği 
Bölümü 2018-

2019 Mezuniyet 
Törenine katıldık.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz Fet-
ullah Arık, Buğra Sucu, 17 Mayıs 

2019 tarihinde Devlet Su işleri Genel 
Müdürlüğü, Jeoteknik Hizmetler ve YAS 
Daire Başkanı Dr. Ayhan Koçbay’ı ziyaret 
ettiler. Görüşmede Konya Kapalı Havzası 
rezerv tespiti, sayaç sistemi ilgili genel 
değerlendirmeler aktarıldı. 2012 yılından 
itibaren Konya Kapalı Havzası ve YAS Bel-
gelendirme sürecini ile ilgili bilgi verildi.

Aksaray Belediye Başkanı Enver Dinçer 
ve Başkan Yardımcısı Hıfsı Peker ziyaret 
edildi. Ziyaretimiz Aksaray yerel basının-
da yer aldı.

3 Mayıs 2019 tarihinde düzenlenen Konya Teknik 
Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2018-2019 
Mezuniyet Törenine katılarak genç meslektaşlarımızın 

coşkusuna ortak olduk.  Hoş geldiniz genç meslek-
taşlarımız. 
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Meslekte 40. ve 30. yılını dolduran mes-
lektaşlarımız ile akşam yemeğinde 
buluştuk. Mesleğe emek veren mes-

lektalşarımız ile DSİ 7. Bölge Müdürlüğünde görev 
yapıp emekli olan Tufan Subaşı ve Ahmet Yayla`ya 

40. yıl ödüllerini taktim ettik. Samsun Büyükşehir 
Belediyesi SASKİ de görevli ve meslekte 30. yılını 
dolduran Seyfullah Benek ve 25. yılını dolduran İs-
mail Durmuş da ödüllerini aldılar. Mesleğe emeği 
geçen bütün meslektaşlarımızı kutluyoruz.

Emek Ödülleri bu yıl 17 Mayıs Cuma günü Odamızın 
kuruluşunun 45. yılında sahiplerini buldu.

SAMSUN ŞUBEMİZDE EMEK ÖDÜLLERİ TÖRENİ DÜZENLENDİ

19 MAYIS`IN 100 
YILLIK İZLERİ 

SEMPOZYUMU 
YAPILDI

19 Mayıs haftası etkinlikleri kapsamında Mimarlar 
Odası tarafından düzenlenen “19 Mayıs`ın 100 

Yıllık İzleri” konulu sempozyuma katıldık. 

Geçmişten günümüze yaşanan değişim sürecinin 
özetlendiği ve tarihin izlerine tanıklık eden bir sem-
pozyum oldu. Katkı koyan değerli hocalarımıza teşek-
kür ederiz.

19 MAYIS  
100. YILINDA 
COŞKUYLA 
KUTLANDI

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Musta-
fa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarının, 16 

Mayıs’ta İstanbul’dan yola çıkarak, 19 Mayıs’ta Samsun’a 
ulaşmasıyla başlayan İstiklal Mücadelemizin 100. Yıl 
dönümü büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlandı. Çeşitli 
organizasyonlarla kutlanan haftada JMO Samsun Şubesi 
olarak Atatürk Anıtına çelenk bıraktık.
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Kuruluşumuzun 45. yıl dönümünde üyele-
rimizle gerçekleştirdiğimiz akşam yemeği 

organizasyonu ve sonrasında emek ödül töreni dü-
zenlendi.  Açılış töreninin ardından konuşma yapan 
Şube Başkanımız Semi Hamzaçebi;  konuşmasında 
`Jeoloji insan yaşamının bir parçası olup;insanoğ-
lu varolduğundan beri yaşamımızın çeşitli yönleri 
arasında bir çok bağlantısı bulunmaktadır.Bunlar 
arasından en önemlileri;doğa olayları,jeoloji ve 

ekonomi,siyasal sorunlar ve bağlantıları sayabi-
liriz.Ülkemizin  kuruluş aşamasından beri geliş-
mesine  katkı sağlayan meslektaşlarımız bugünde 
aynı şevkle çalışmalarına devam etmektedirler.` 
ifadelerine yer verirken kaıtılımcılara teşşekkür 
etti. Tören meslekte 25, 30 ve 40 hizmet yılını dol-
duran üyelerimize plaket sunumlarıyla devam etti.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, 
eski Şube Başkanı Semih Peker ve Şube Baş-

kanı Semi Hamzaçebi; MTA Doğu Karadeniz Bölge 
Müdürü Mustafa Kemal Kuruçelik ve TİSKİ Genel 
Müdürü Ali Tekataş`ı makamlarında ziyaret etti. 

11-12 Mayıs 2019 tarihlerinde `UMREK Ra-
porlama Kodu- Standartları ve Yetkin Ki-

şilik ile Maden Arama Programlarında Kalite Gü-
vence/ Kalite Kontrol Prensipleri ve Tekknikleri 
(KG / KK) (QA / QC)` eğitimleri gerçekleştirildi.

Kuruluşumuzun 45. yıl dönümünde emek ödül töreni düzenlendi.

TRABZON ŞUBEMİZDE EMEK ÖDÜLLERİ TÖRENİ DÜZENLENDİ

MTA DOĞU KARADENİZ 
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE 

TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
ZİYARET EDİLDİ

UMREK RAPORLAMA KODU-
STANDARTLARI VE YETKİN KİŞİLİK İLE 

MADEN ARAMA PROGRAMLARINDA 
KALİTE GÜVENCE / KALİTE KONTROL (KG / 
KK) (QA / QC) PRENSİPLERİ VE TEKNİKLERİ 

EĞİTİMLERİ DÜZENLENDİ
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BİLİMSEL ETKİNLİKLER...
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Ülkemizin jeopark olmaya aday   
jeolojik güzellikleri... Pamukkale
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Ülkemizin jeopark olmaya aday   
jeolojik güzellikleri... Pamukkale


