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JEOTEKNİK 
KOMİSYONU 

TOPLANDI
27. Dönem Jeoteknik/Mühendislik Jeolojisi 

Komisyonu, 18. toplantısını 26 Kasım 2019 
Salı günü Genel Merkez binamızda yaptı. 

27. Dönem Jeoteknik/Mühendislik Jeolojisi 
Komisyonu, 18. toplantısını 26 Kasım 2019 Salı 
günü Genel Merkez binamızda yaptı. 

Toplantıda İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Du-
rum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 16-
17.11.2019 tarihinde düzenlenen ve Odamızın da 
katıldığı “Deprem Zararlarının Azaltılması Or-
tak Akıl Çalıştayı”’ na yönelik bilgilendirmede 
ve değerlendirmede bulunuldu.

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Eurocode 
7, Eurocode 8, ASCE vb. gibi standartların baz 
alınarak değerlendirildiği toplantıda önerilerde 
bulunuldu. Yine bu standartlar doğrultusunda 
Aktif faylarla ilgili tampon zonunun oluşturul-
ması, kaya ortamlarda uygulanabilecek çalışma 
yöntemleri ve kaya şevlerin analizine yönelik ça-
lışma yöntemleri ele alındı. Ayrıca toplantıda ko-
misyonumuzca hazırlanmakta olan Presiyomet-
re kılavuzunun ve Sondaj Teknik Şartnamesinin 
geldiği aşamalara yönelik bilgilendirme yapıldı. 

Önümüzdeki süreçte Mühendislik Jeolojisi/Je-
oteknik alanında odamızda yürütülen çalışma-
lara yönelik görev paylaşımı yapılarak toplantı 
sonlandırıldı.

JEOEMEKLİ ÇANKIRI`YI GEZDİ

Odamızın aktif komisyonlarından JeoEmekli Ko-
misyonu, 13 Kasım 2019 Çarşamba günü Çan-
kırı`ya gezi düzenledi. Düzenlenen gezide önce; 
ülkemizin en büyük dünyanın da sayılı kaya 
tuzu yataklarının bulunduğu, il merkezine 19 
km uzaklıktaki, Hititler döneminden beri işletil-
diği varsayılan, üretimi tamamlanarak turizme 
açılmış, galeriler içinde çeşitli rölyeflerin ve tuz 
heykellerinin yer aldığı tuz mağarası gezildi. İl 
merkezinde yer alan tarihi cami, medrese, ha-
mam, konaklar ve yöresel ürün pazarı gezilerek 
Ankara`ya dönüldü.

HACETTE ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ VE 
HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

ÖĞRENCİLERİNE ODAMIZ, MESLEK ALANLARI 
VE SORUMLULUKLAR KONUSU ANLATILDI

Hacette Üniversitesi Jeoloji ve Hidrojeoloji Bö-
lümünün talebi üzerine 15.11.2019 tarihinde,  
Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan tara-
fından Jeoloji ve Hidrojeoloji Bölümü 1. Sınıf 
öğrencilerine “jeoloji giriş” dersi kapsamında; 
odamız, meslek alanlarımız ve sorumlulukları-
mız konusunda sunum yapıldı. Baysal Batman 
Konferans Salonunda yapılan sunuma, jeoloji 
ve hidrojeoloji mühendisliği öğrencileri katıldı. 
Sunumdan sonra öğrenciler oda, meslek alanı, 
oda jeogenç üyeliği ve sorumluluklar konusun-
da sorular sordular,
Toplantı, Oda Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 
Alan’ın Jeogenç Üye Örgütlüğüne katılım daveti 
ve fotoğraf çekimi ile son buldu.
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