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AÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü taşınamaz!
Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendis-
liği bölümü Tandoğan Kampüsü`nden  
Gölbaşı`na taşınmak istenmektedir.  
AÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümümü-
zün köklerinden koparılarak, fiziki 
hiçbir zorunluluk ve gereklilik yokken; 
akademisyeninden öğrencisi ve çalışa-
nına kadar bölümün asli unsurları olan 
çok büyük bir çoğunluğun karşı çıktığı 
bu anlamsız taşınmaya TMMOB Jeolo-
ji Mühendisleri Odası olarak karşı çıkı-
yor ve başta Ankara Üniversitesi Jeoloji 
Mühendisliği Bölümü mezunu meslek-
taşlarımız olmak üzere tüm üyelerimizi 
bu karşı çıkış sesine kulak verip destek 
olmaya çağırıyoruz. Change.org’da düzenlenen imza kampanyasına katılmak için lütfen tıklayınız.

2016 yılı ücretli 
çalışan mühendis, 

mimar ve şehir 
plancısı asgari 
ücreti 3300 TL 

olarak belirlendi

TMMOB Yönetim Kurulu ücretli çalı-
şan mühendis, mimar ve şehir plancıla-
rı için 2016 yılı ilk işe giriş bildirgesin-
de baz alınacak asgari brüt ücreti 3.300 
TL olarak belirledi.

Yönetim Kurulu ayrıca; odalarınca bel-
geli çalışmanın koşul olduğu uzmanlık 
alanlarında, mesleki deneyimin aran-
dığı alanlarda, şantiye şefliği, sorumlu 
müdürlük, iş güvenliği uzmanlığı, yapı 
denetim elemanı, teknik nezaretçi, uzak 
yol kaptanlığı gibi hizmetlerde asgari 
ücret uygulanmayacağını, bu durumda 
olan mühendis, mimar, şehir plancıla-
rının ücretlerinin alınan sorumluluk 
gereği belirlenen asgari ücretinin üze-
rinde olmak zorunda olduğunu da ka-
rar altına aldı.

http://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=8062&tipi=17&sube=0#.VoPOtr9GRqA
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“Ülkenin her yanından ağıt-
lar yükseliyor, kentler, yaşam 
alanları kuşatılarak çatışma 
ve katliamlarla, ülke adım 
adım savaşa sürükleniyor. 
Gençlerin, yoksulların kanı-
nın aktığı, analarımızın göz-
yaşının kurumadığı, halkla-
rımızı geri dönülmez biçimde 
kaosa sürükleyen bu gelişme-
lere seyirci kalınamaz!

Bugün bir kez daha Mec-
lis önündeyiz. İşçiler, kamu 
emekçileri, tabipler, mimar-
lar, mühendisler olarak bir 
kez daha, siyasi iktidarın 
ülkemizi sürüklediği “ka-
ranlığa”dikkat çekmek için 
buradayız. Ülkemize ve halk-
larımıza karşı duyduğumuz 
sorumluluk gereği, içinde 
yaşadığımız büyük “tehlike” 

konusunda Meclis`i uyarmak  
üzere buradayız.
Özellikle 7 Haziran seçimle-
rinden sonra, iktidarını koru-
mak, yeni baskıcı/otoriter bir 
sistem kurmak için savaş ve 

çatışmalardan medet uman 
siyasi iktidar içeride ve dışa-
rıda savaş konseptini tırman-
dırarak yükseltmeye başladı. 
Buna istinaden de Türkiye`de 
barış düşmanları, savaşa ta-

panlar birleşmiş durumdalar.

Şunu çok iyi biliyor ve bir kez 
daha dikkat çekmek istiyoruz 
ki; Türkiye`de savaş karşıtları 
da birleşmediği, savaşa, çatış-
malara, katliamlara, çocuk, 
kadın, genç ölümlerine, okul, 
hastane, yurt ve ilçe boşalt-
malarına, bir halkın kendi 
ülkesinde sığınmacı yapılma-
sına karşı çıkmadıkça barış 
olmayacaktır! 10 Ekim katli-
amının hesabı sorulmadan, 
gerçek katiller açığa çıkarıl-
madan yeni katliamların önü 
alınamayacaktır.
Bugün bu nedenle buradayız! 
“Savaş, ölüm, acı, gözyaşı ve 
yıkımdır!” demek için,”İnadına 
barış!”demek için buradayız.

DİSK, KESK, TMMOB: AKP’nin savaş ve 
baskı politikalarına karşı ortak mücadele
DİSK, KESK ve TMMOB 

25 Aralık 2015 Cuma 
günü DİSK Genel 

Merkezi’nde bir basın 
toplantısı düzenleyerek, 

savaş politikalarına 
karşı ortak mücadele 

programını kamuoyuyla 
paylaştı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

DİSK-KESK-TMMOB-TTB: 

Savaşa inat barışı savunacağız!
DİSK-KESK-TMMOB-TTB, TBMM Dikmen kapısı 
önünde ülke gündemine ilişkin "Savaşa İnat Barışı 
Savunacağız!" başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

http://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=8157&tipi=2&sube=0#.VoPO_L9GRqA
http://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=8130&tipi=2&sube=0#.VoPPFL9GRqA
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Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Şube toplantıları devam ediyor

Üye  aidatlarınızı  web  
sitemizden   

ödeyebileceğinizi  

biliyor musunuz?
Lütfen tıklayınız.

Yönetim Kurulu Başkanımız 
Hüseyin Alan Artvin ve Rize 

İl Temsilcilerimiz ile Trabzon 
Şube Yönetim Kurulu’Muhittin 

şenalnu ziyaret etti.

Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin 
Alan’ın; 02.12.2015 tarihinde Artvin’e 
yeni atanan İl Temsilcimiz Özlem Ya-
vuz’u ziyareti ile başlayan toplantılar 
dizisi, 30.12.2015 tarihinde  Rize İl 
Temsilcisi Hakan Yanbay ile Trabzon 
Şube Yönetim Kurulunu Başkanı Semi 
Hamzaçebi ile Osman Yazıcı’nın katıl-
dığı toplantılar ile son buldu.

Yönetim Kurulumuz Samsun ve Adana 
Şubemizi ziyaret ederek toplantı ger-
çekleştirdi. 19 Aralık 2015 tarihinde 
Samsun’da gerçekleştirilen toplantıya 
Yönetim Kurulu II. Başkanı Faruk İlgün, 
Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Murat 
Ateşoğulları, Yönetim Kurulu Mesleki 
Uygulamalar Üyesi Ümit Uzunhasanoğ-
lu ve Samsun Şube Başkanımız Gül Yü-
züncü Yılmaz’ın yanı sıra Şube Yönetim 
Kurulu ve üyelerimiz katıldı.  

Yönetim Kurulumuz Adana Şubemizi 
ziyaret ederek toplantı gerçekleştirdi. 

25 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştiri-
len toplantıya Yönetim Kurulu Başka-
nımız Hüseyin Alan, Yönetim Kurulu 
Yazman Üyesi Murat Ateşoğulları ve 
Adana Şube Başkanımız Mehmet Ta-
tar’ın yanı sıra Şube Yönetim Kurulu 
üyelerimiz ile Hatay İl Temsilcimiz Ra-
sim Can katıldı.

Yönetim Kurulumuz Samsun ve 
Adana şubelerimiz ile toplantı yaptı

BÜRO/ŞİRKET TESCİL 
YENİLEME SÜRECİ  

1 OCAK`TA 
BAŞLIYOR

AYRINTILI BİLGİ İÇİN 
LÜTFEN TIKLAYINIZ

http://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=8058&tipi=17&sube=0#.VoPPLr9GRqA
http://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=8161&tipi=2&sube=0#.VoPPeb9GRqA
http://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=8162&tipi=2&sube=0#.VoPPrb9GRqA
http://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=8078&sube=0#.VoPPvb9GRqA
http://www.jmo.org.tr/tuketici_haklari.php
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Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara’da işyeri temsilcileri 
toplantısı yapıldı

Yönetim Kurulumuz  
12 Aralık 2015 tarihinde 

Ankara’daki işyeri 
temsilcileri ile bir araya 

gelerek görüş alışverişinde 
bulundu.

Yönetim Kurulumuz 12 Aralık 
2015 tarihinde Ankara’daki işyeri 
temsilcileri ile bir araya geldi. Top-
lantı Yönetim Kurulu başkanı Hü-
seyin Alan’ın açılış konuşması ile 
başladı. Alan konuşmasında Ça-
lışma Programı kapsamında yapı-
lan Oda çalışmaları hakkında bilgi 

İsmail Dayımızı kaybettik!

Odamızda uzun 
yıllar çalışan 

İsmail Bayhan 
(İsmail Dayı) 

geçirdiği kalp krizi 
sonucu aramızdan 

ayrıldı.  

Sevgili Dayımızın 
ailesine ve tüm 
sevenlerine baş 

sağlığı diliyoruz.... 
Başımız sağolsun.

MTA’nın Kuruluşunun 80. Yılı Etkinlikleri 
Sempozyumu`na Yönetim Kurulumuz da katıldı
MTA`nın Kuruluşunun 80. Yılı 
nedeniyle 1-3 Aralık 2015 tari-
hinde gerçekleştirilen Sempoz-
yuma Yönetim Kurulumuzda 

katıldı. Sempozyum süresince 
Oda standı açılarak çalışmaları-
mız hakkında katılımcılara bilgi 
verildi.Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

http://www.jmo.org.tr/tuketici_haklari.php
http://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=8067&tipi=2&sube=0#.VoPQHr9GRqA
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Diri Faylarda Paleosismoloji 
Çalışmaları Kursu düzenlendi

Diri Faylarda 
Paleosismoloji Kursu 19 
Aralık Cumartesi Günü 

Genel Merkezimizde 
düzenlendi.  Prof. Dr. 

Hasan Sözbilir tarafından 
verilen  eğitime üyelerimiz 

yoğun ilgi gösterdi. Bir 
gün süren eğitim sonunda 

üyelerimize katılım 
belgeleri verildi.

Bu eğitimin 
gerçekleştirilmesi sağlayan 
Prof. Dr. Hasan Sözbilir`e 

çok teşekkür ederiz.

Odamız tarafından 23-26 
Aralık 2015 tarihlerinde Ge-
nel Merkezimizde "Maden 
Arama, Cevher Modelleme 
ve Rezerv Hesabı Konuların-
da Micromine Yazılımı Eğiti-

mi” düzenlendi. Üç gün süren 
eğitim Micromime Türkiye 
tarafından verildi. Üyeleri-
mizin yoğun ilgi gösterdiği 
eğitimin sonunda üyelerimi-
ze sertifikaları verildi.

Micromine yazılımı  eğitimi yapıldı
‘TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Bilirkişilik Yönerge-
si` uyarınca bilirkişilik yapmak isteyen üyelerimize yöne-
lik olarak düzenlenen "Kamulaştırma ve Teknik Bilirkişilik 
Eğitimleri"  Ekim ve Aralık aylarında Trabzon, İstanbul, 
Bursa ve Ankara’da yapıldı.

Meslektaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği eğitimler sonunda 
üyelerimize yetki belgeleri verildi. 

Kamulaştırma ve Teknik Bilirkişilik Eğitimi 
İstanbul, Trabzon, Bursa ve Ankara’da yapıldı

TMMOB 1. Bilirkişi-
lik Çalıştayı, 19 Ara-
lık 2015 Cumartesi 
günü İnşaat Mühen-
disleri Odası Teoman 
Öztürk Salonu`nda 
düzenlendi.

TMMOB 1. Bilirkişilik Çalıştayı düzenlendi

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

http://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=8155&tipi=2&sube=0#.VoPQPb9GRqA
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1947 yılından beri aralıksız olarak her yıl kesintisiz 
düzenlenen Kurultayımız, ulusal ve uluslararası plat-
formlarda periyodu her yıl olan bilimsel etkinlikler sı-
ralamasında en ön sıralarda yer almaktadır.

Bu yılki ana teması "Doğal Kaynakların Jeopolitikası" 
olarak belirlenen Kurultayımız, jeoloji mühendisleri-
nin yansıra, tüm yerbilimcileri bir araya getirerek tar-
tışma zemini de yaratan, konulara çözümler üreten bir 
platform olma özelliğini de yerine getirmektedir.

Coğrafik olarak üç, jeolojik bakımından iki kıtanın 
keşişim/ çarpışma  kuşağında, dünyanın kalbi olan 
Avrasya`nın tam ortasında bulunan Ülkemizin, içinde 
bulunduğu coğrafya ve sahip olduğu doğal kaynaklar 
sebebiyle enerji jepolitikasının da merkezinde yer al-
maktadır. Ülkemiz; dünyanın en büyük enerji üretici-
leriyle tüketicileri arasındaki köprü konumunun yanı 
sıra, bölgenin en önemli enerji oyuncularından da biri 
olmayı hedeflemektedir. Doğal kaynak- enerji sorunu-
nu çözmeden ülkemizin 21. yüzyılda başarılı olması 
mümkün gözükmemektedir. Bu nedenle 21. yüzyılda-
ki geleceğimize katkıda bulunmak hepimiz için önem-
li bir görev olacaktır.

Kurultayımızda ana temanın yanı sıra jeolojinin eşsiz 
zenginliğindeki alanlarında üretilen bilimsel araştır-
malar sunulacak, ülkemizin enerji kaynakları, maden 
yatakları, depremsellik, jeolojik miras, jeoarkeoloji, 
çevre ve diğer konuları da ele alınacaktır.

 

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU

69. Türkiye Jeoloji Kurultayı  
11-15 Nisan 2016’da yapılacaktır

Odamız tarafından düzenlenen Türkiye 
Jeoloji Kurultayı’nın 69.’su, 11-15 Nisan 
2016 tarihleri arasında Ankara’da MTA 

Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi’nde 
gerçekleştirilecektir.

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

ÖNEMLİ TARİHLER

20 Şubat 2016: Bildiri veya poster kabulünün 
yazarlara son bildirim tarihi

11 Nisan 2016: Kurultay Açılış Töreni

http://jeolojikurultayi.org/
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IV. Uluslararası Taş 
Kongresi’nin Marble 

2017-Uluslararası Doğaltaş 
ve Teknolojileri Fuarı ile 

eş zamanlı ve yeni fuar 
alanı içerisinde Mart 2017 
tarihinde düzenlenecektir.

IV. Uluslararası Taş Kongresi Mart 2017’de yapılacaktır

Bilimsel ve Teknik Konferans Dizisi’nin 
Ocak-Mart- 2016 programı belli oldu

Mineral Ekonomisi  Eğitim 
Seminerleri 7 Ocak’ta yapılacaktır

Ocak ayında ilk konferans 09 Ocak 2016 Prof. Dr. 
Caner Zanbak tarafından verilecek. "Mühendislik 
Projelerinin Çevresel Değerlendirilmesinde Mühen-
dislik Jeolojisinin Yeri" başlıklı konferans Genel 
Merkez Konferans Salonu’nda Saat: 14.00’te başla-
yacak. Konferans Dizisi çerçevesinde Ocak ayındaki 
ikinci konferans "Küresel Petrol ve Doğalgaz Sektörü 
ve Türkiye" başlığı ile İsmail Abalıoğlu tarafından 16 
Ocak 2016’da saat 14.00’te verilecek.

Konferans Dizisi Şubat ayında düzenlenecek iki 
konferans ile devam edecek. "Adlı Bilimlerde Jeoloji 
Biliminin Kullanımı" konferansı Dr. Murat Mert ve 
Yrd. Doç. Dr. Ersin Karapazarlıoğlu tarafından 13 
Şubat 2016 tarihinde Genel Merkez Konferans Sa-
lonu’nda Saat 14’te verilecek. Şubat ayında düzen-
lenecek ikinci konferans ise Prof. Dr. Candan Gök-
çeoğlu tarafından 27 Şubat’ta saat 14.00’te verilecek. 
Konferansın başlığı "Karayolu ve Demiryolu Güzer-
gahlarında Karşılaşılan Jeolojik Kökenli Sorunlar: 
Çeşitli Örnekler ve Çözüm Yaklaşımları."

Konferans dizisi 19 Mart’ta Prof. Dr. Muzaffer Me-
tintaş tarafından verilecek "Türkiye Kırsal Alanında 
Asbestle Temas ve Ortaya Çıkan Sorunlar" konfe-
ransı ile sona erecek. Konferans saat 14.00’te Genel 
Merkez konferans Salonu`nda gerçekleştirilecek.

Konferanslarımıza tüm üyelerimiz davetlidir. 

Odamız Maden Komisyonu tarafından 
düzenlenen "Mineral Ekonomisi Semi-
neri" 07-09 Ocak 2016 tarihlerinde Ge-
nel Merkezimizde yapılacaktır.

AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ

http://www.jmo.org.tr/etkinlikler/etkinlik_detay.php?kod=8083&sube=0

