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SUNUŞ

Değerli Meslektaşlarımız, 

Aylık olarak çıkardığımız ve Oda çalışmalarımız, basın açıklamalarımız, 
ziyaret haberlerimiz, şube etkinliklerimiz ve üyelerimizden gelen yazılarla 
dolu JeoDergi’nin Kasım sayısı ile karşınızdayız. 

Kurtuluş Savaşı’nın önderi, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk’ü ölümünün 84. yılında andığımız yazımız dergimizin ilk konusunu 
oluşturuyor. 

23 Kasım 2022 tarihinde, Düzce-Gölova’ da yerel saatle 4:08’de meydana 
gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem bir diğer konuyu oluşturmaktadır.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü ve bu 
günde yapılan etkinlikler, yönetim kurulu üyelerimizce gerçekleştirilen 
AFAD Başkanlığı Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan 
Tatar’a yapılan ziyaret, 2 Kasım 2022 tarihinde ASKİ ve Ankara Kent Konseyi 
tarafından Odamıza yapılan ziyaret, Odamız ve TÖMER arasında imzalanan 
indirim protokolü, yönetim kurulu üyeleri tarafından gerçekleştirilen MTA 
International Company (MTAIC) Genel Müdürlüğü’ne atanan meslektaşımız 
Murat Durceylan ile Genel Müdür Yardımcıları Ramazan Sarı ile Dr. Nail 
Yıldırıma’a yapılan nezaket ziyaretleri, yine yönetim kurulu üyelerimizce 
gerçekleştirilen MTA Genel Müdürlüğü Tabiat Tarihi Müzesi ziyareti, 4 
Kasım 2022 tarihinde MTA Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Daire Başkanlığı 
toplantı salonunda gerçekleştirilen Türkiye Ulusal Jeoloji Bilimleri Birliği 
(TUJBB)’nin yeni Yönetim Kurulunun 3. toplantısı, Odamız ile Mercury 
Sigorta Brokerliği aracılığıyla Magdeburer Sigorta firması arasında imzalanan 
tamamlayıcı sağlık sigortası protokolü, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz tarafından gerçekleştirilen “Kamuda Çalışan Mühendis, 
Mimar, Şehir Plancıları Bütçeden Emeğinin Karşılığını İstiyor” başlıklı basın 
açıklaması, 30 Kasım 2022 tarihinde “Edebiyat Söyleşileri” kapsamında  
yapılan “Yukarı Memleket” söyleşisi ile ilgili haberler sayfamızda yer alıyor.

“Burayı biliyor musunuz?” köşemizde bu ay “Beşbin Yıllık Apartman: 
İnceğiz Mağaraları (Çatalca)’nı tanıtmaya çalıştık.  “Eşit Köşe”de bu ay, Ersin 
Varlık Aşlamacı tarafından “Mavi Taşlı Küpeler” başlıklı öykü yer alırken 
“Kitap” köşesinde Osman Sungur Ecemiş iki kitabı bize tanıtıyor. 

Kasım ayındaki çalışmalarımız ile Şube ve temsilciliklerden haberlerimizin 
de yer aldığı JeoDergimizi, mesleki, toplumsal ve sosyal konulardaki yazı, 
görüş ve görseller ile de zenginleştirmeyi düşünüyor, bu kapsamda da siz 
değerli üyelerimizin katkılarını bekliyoruz. 

Saygılarımızla, 

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 

Yönetim Kurulu
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DÜZCE’DE MEYDANA GELEN 
DEPREM TOPLUMU KORKU VE 

PANİĞE SEVK ETTİ
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın verilerine göre bugün 
yerel saatle 4.08’de, Düzce-Gölova’da 6.81 km derinlikte Mw: 5.9 büyüklüğünde 

sığ ve orta büyüklükte bir deprem meydana gelmiştir.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil 
Durum Yönetimi Başkanlığı’nın 
verilerine göre bugün yerel saatle 
4.08’de, Düzce-Gölova’da 6.81 km 
derinlikte Mw: 5.9 büyüklüğünde 
sığ ve orta büyüklükte bir deprem 
meydana gelmiştir. Deprem Kuzey 
Anadolu Fay Zonu’nun 1999 Mar-
mara depremlerinde kırılmadığı 
ifade edilen Karadere segmentinin 
KD ucu üzerinde gelişmiş olup, 
Düzce başta olmak üzere, Sakarya, 
Kocaeli, Bolu, Eskişehir, Yalova, İs-
tanbul ve Ankara dahil olmak üze-

Şekil 1: Depremin merkez üssünü gösterir MTA Genel Müdürlüğü 
Görüntüleyicisi



6

 #GüçlüOdaGüçlüJeolojiMühendisi

re birçok kentimizde hissedilmiştir.
Düzce Valiliği ve ilgili bakanlıklar tarafın-

dan yapılan açıklamada; biri ağır olmak üzere 
46 vatandaşımızın yaralandığı, bir vatanda-
şımızın yaşamını yitirdiği, bazı binalarda da 
kısmi hasarların meydana geldiği kamuoyu 
ile paylaşılmıştır. Öncelikle yaşamını yitiren 
vatandaşımıza Allahtan rahmet, yaralanan va-
tandaşlarımız ile depremden etkilenen bütün 
bölge halkına geçmiş olsun diyoruz.

Ülkemizde çoğu büyükşehir niteliğinde 
olan 24 kentimizin, 110 ilçemizin, 500’ü aşkın 
mahalle veya köy yerleşim birimlerimizin 5.5 
ve üzeri büyüklükte deprem üreten fay zonları 
üzerinde yer aldığı bilinmektedir. Bu fayların 

sakınım bandı üzerinde 100.000’e yakın bina 
bulunduğu ve bir milyona yakın insanımızın 
da bu binalarda yaşadığı düşünüldüğünde, ül-
kemiz ve ülke insanımızın karşı karşıya kaldı-
ğı risklerin ne derece büyük olduğu daha bir 
önem kazanmaktadır.

Odamız 23.11.2022 tarihinde Düzce-Gölo-
va’da meydana gelen deprem ve bunun böl-
gede meydana getirdiği etkileri yerinde ince-
leyecek olup, yaptığı tespitleri kamuoyu ile 
paylaşacaktır.

Saygılarımızla,
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Şekil 2: Depremin meydana geldiği fay zonunu gösterir harita (MTA Diri Fay Haritası)
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VAHŞİ CİNAYETLERDE KAYBETTİĞİMİZ TÜM KADINLARIN HATIRALARINA 
SAYGIYLA...

 İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR!
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde Jeoloji 
Mühendisleri Odası olarak tacize, tecavüze ve şiddete uğrayan kadın ve 

çocukların yanında, cinayetlere kurban giden tüm kadınların davalarının en yakın 
takipçilerinden olacağımızı ve İstanbul Sözleşmesi’ne yeniden taraf oluncaya 

kadar bıkmadan, usanmadan “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır“ diyeceğimizi 
kamuoyuna bildiririz.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Ulus-
lararası Mücadele Günü, Dominik’te ya-

şayan halkların eşit ve adil bir biçimde yaşaya-
bilmesi adına mücadele eden Patria, Minerva 
ve Maria Teresa adlı üç kız kardeşin, 25 Kasım 
1960’ta diktatörlüğün polislerince vahşice kat-
ledilmesi sonucunda, Onların anısını ve mü-
cadelesini yaşatmak adına Latin Amerikalı ve 
Karayipli kadınlar tarafından gerçekleştirilen 
Kongre’de alınan karar ile ilan edilmiştir.

Kadın cinayetleri, kadına ve çocuğa karşı şid-
det tüm dünya ülkelerinde ekonomik ve sosyal 
gelişmişlik düzeyine bakmaksızın süregelen bir 
travma olup henüz çözümlenememiş en önem-

li sorunlardan birisi olmaya devam etmektedir. 
Savaşların, derin yoksulluk ve yoksunlukların 
hüküm sürdüğü bölgelerde ise durum daha da 
vahimleşmekte, kadın ve çocukların en yoğun 
şiddetin birincil kurbanları oldukları görül-
mektedir.

Ne yazık ki ülkemizde de kadına yönelik 
şiddet ve cinayetlerin sayısı her geçen gün hızla 
artmaktadır. Kadın Cinayetlerini Önleme Plat-
formu raporlarına göre Türkiye’de 2010-2020 
yılları arasında cinayete kurban giden kadın 
sayısı 2296, son on yıldaki kadın cinayetlerinin 
artış oranı yüzde 289 dur. 2020 yılı raporuna 
göre ise Türkiye`de 300 kadın erkekler tarafın-
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dan öldürülmüş ve 171 kadın şüpheli şekilde 
ölü bulunmuştur.

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebepleri-
nin Araştırılması Komisyonu`na yapılan çalış-
malar hakkında bilgi veren Aile ve Sosyal Hiz-
metler Bakanı Yanık`ın açıklamasına göre ise 
2021yılında 95 kadının öldürüldüğü, ayrıca  öl-
dürülen kadınların  %10`unun da  tedbir kararı  
aldırmış olduğunu  vurgulamıştır. Kadın cina-
yetlerinin ardı arkasının kesilmemesinin temel 
nedenini oluşturan bu indirgemeci yaklaşım ve 
tutum nedeniyledir ki kadın katilleri son dere-
ce pervasız ve özgüvenli bir şekilde sokaklarda 
dolaşmaktadırlar.

Ülkemizde kasten öldürme suçlarına süreli 
hapis, müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet ha-
pis cezaları verilirken, kadın cinayetlerinde ve-
rilen süreli hapis cezalarının 2/3’ü cezaevinde 
infaz edilmekte; cezanın bitmesine son bir yıl 
kala ise denetimli serbestlikten faydalanılmak-
tadır. Tüm bu katilleri affetmeye çalışan indi-
rimci yargılama, yasaları arkasına alan kadın 
katillerini daha fütursuz hale getirmektedir.

8 Temmuz 2021’de TBMM‘de kabul edilerek 
yasalaşan 4. Yargı paketinde cinsel istismar, 
cinsel suçların bulunduğu katalog suçlarda bir 
kişinin tutuklanabilmesi, kuvvetli suç şüphe-
sinin somut delillere dayanmasına bağlı hale 
getirilmiştir. Yani bunun anlamı; bu suçlara 
maruz kalan kadınların ve çocukların beyan-
larına inanmamak, defalarca ifadelerini almak, 
rızalarını sorgulamak hatta failden çok suçun 
mağdurunu sorgulamak demektir. Tabi ki bu 
süreçte kadın öldürülmemiş ise.

Yine 4. yargı paketinde eşe karşı işlenen kas-

ten öldürme, kasten yaralama, eziyet ve kişiyi 
hürriyetinden yoksun kılma suçlarına ilişkin 
değişiklikler yapılarak cezayı artırıcı nedenler 
eski eşe de uygulanabilir hale getirilmiştir.  An-
cak bu değişiklik 1 Temmuz 2021 itibariyle artık 
taraf olmadığımız İstanbul Sözleşmesi’nin ge-
rektirdiği gibi tüm kadınlar ve kız çocuklar için 
etkin bir koruma sağlamamakta yani toplumsal 
cinsiyete dayalı bir bakış açısı sunmamaktadır.

Son 10 yılda 3000`e yakın kadının erkekler 
tarafından öldürüldüğü, şiddet ve cinsel istis-
marın sıradanlaştığı ülkemizde, şiddet ve cin-
sel istismar mağduru kadın ve çocuklardan 
somut delil istenmesine yol açan yargı paket-
lerinin kabul edilmesi, şiddet ve istismarın ön-
lenmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasına top-
lumsal cinsiyet perspektifi ile yaklaşan İstanbul 
Sözleşmesi`nin fes edilmesi, İktidarın kadının 
toplumdaki yerine ve değerine biçtiği rolü gös-
termesi açısından son derece önemlidir.

Biz Jeoloji Mühendisleri Odası olarak bu-
güne kadar olduğu gibi bugünden sonra da, 
tacize, tecavüze ve şiddete uğrayan kadın ve 
çocukların yanında, erkek egemen yasa ve uy-
gulamalar yüzünden cinayetlere kurban giden 
tüm kadınların davalarında en  yakın takipçi-
lerinden olacağımızı ve İstanbul Sözleşmesi’ne 
yeniden taraf oluncaya kadar bıkmadan, usan-
madan „İstanbul Sözleşmesi Yaşatır“ diyeceği-
mizi kamuoyuna bildiririz. Vahşi cinayetlerde 
kaybettiğimiz tüm kadınların hatıralarına say-
gıyla...

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Kadın Komisyonu

WEBİNAR: 
TÜRKİYE’DE 

KADIN 
HAKLARI VE 

GELİŞİMİ

Kadın  Komisyonumuz tarafından düzenlenen we-
binarda Trabzon Barosu Kadın Hakları Komisyonu 
Başkanı Av. Serpil Akçay “TÜRKİYE’DE KADIN 
HAKLARI VE GELİŞİMİ” başlıklı bir sunum yaptı. 
Webinar 26 Kasım Cumartesi günü Saat 20.30`da ger-
çekleştirildi.
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MMO Eğitim ve Kültür Merkezinde bir araya 
gelen TMMOB`li kadınlar adına basın açıklama-
sı TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Hanze Gürkaş 
tarafından okundu. Açıklama sonrası yapılan saygı 
duruşu üzerine; siyah balonlara beyaz kalemle öl-
dürülen her bir kadının adının yazıldığı balonlar 
gökyüzüne bırakıldı. 

TMMOB Kadın Çalışma Grubu Üyeleri ve Mü-
hendis, Mimar, Şehir Plancısı Kadınlar saat 17.00`de 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi`nde Adalet Nöbeti 
tuttular. Burada söz alan kadınlar Gezi`ye ve tutuk-
lu arkadaşlarımıza selam gönderdiler.

Yapılan basın açıklaması şöyle:

HAYATLARIMIZI ÇALMAYA ÇALIŞAN KA-
RANLIĞI MÜCADELEMİZLE AYDINLATALIM

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Ulusla-

rarası Mücadele Günü’nde, TMMOB’li kadınlar ola-
rak şiddete, gericiliğe, yoksulluğa ve hukuksuzluğa 
karşı, eşit ve özgür bir gelecek için herkesi dayanış-
maya, örgütlenmeye ve ses çıkarmaya çağırıyoruz. 
Saçımızın tek bir telinden de vazgeçmediğimizi bil-
diriyoruz.

Siyasal, toplumsal ve ekonomik, derin bir krizin 
içerisindeyiz. Eşitsizliği, adaletsizliği, işsizliği, şid-
deti ve sömürüyü derinleştiren bu krizden en fazla 
etkilenen kesim ise kadınlardır. İşsizlik tehlikesiy-
le en fazla karşılaşan, “esnek çalışma” bahanesiyle 
ofislerden, arazilerden ve şantiyelerden uzaklaştırı-
lan, eve kapatılan kadınların payına artan ev içi şid-
det düşüyor. Günbegün iş hayatından koparılmaya 
çalışan kadınlar toplumsal hayatın ve üretimin dı-
şına atılmaya çalışılıyor. Bu derin krizin içerisinde 
ana akım siyasetse toplumun en yakıcı sorunlarına 

TMMOB Kadın Çalışma Grubu Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele 
Günü dolayısıyla 25 Kasım 2022 tarihinde bir basın toplantısı düzenledi.

HAYATLARIMIZI ÇALMAYA ÇALIŞAN 
KARANLIĞI MÜCADELEMİZLE 

AYDINLATALIM
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çözüm önerisi getirmek bir yana sorunları daha da 
pekiştiriyor, hatta gericileştiriyor. Siyasi iktidar gi-
derek dinci ve gerici bir azınlığın sözcüsü haline ge-
lip toplumsal desteğini kaybederken, ana muhale-
fet partilerinin de geniş toplum kesimlerinin eşitlik 
ve özgürlük taleplerini dillendirmekten geri durdu-
ğu, hatta başörtüsü tartışmasında izlediğimiz üzere 
bu talepleri yok saydığı bu ana akım siyaset düz-
lemi en çok kadınları tehdit ediyor. Başta kadınlar 
olmak üzere toplumun eşitlik ve özgürlük talepleri 
yok sayılıyor

Bu anlayış ve dayatmalar içinde, kadına yönelik 
şiddet, ülkemizin kanayan yarasıdır. Her gün kay-
bettiğimiz kız kardeşlerimiz canımızı yakarken bi-
rincil sorumlular, giderek artan kadına yönelik şid-
deti yok sayıyor, cezasızlık ve izlediği politikalarla 
meşrulaştırıyor. “Aileyi koruma” adını verdiği mi-
tingleriyle kadınların özgürlüğünü, LGBTİ+’ların 
haklarını hedefine alıyor. Göz göre göre hukuk dışı 
bir karar ve uygulamayla çıkılan İstanbul Sözleş-
mesi’nden tırpanlanan Medeni Kanun’a, hatta 6286 
Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin 
Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin haklarımıza göz 
diken AKP’ye karşı bugün bir kez daha ses çıkartı-
yoruz. Haklarımıza göz diken AKP, kadınların iti-
raz ve isyanına yenik düşecek!

Biz TMMOB’li MMŞP kadınlar olarak 25 Kasım 
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücade-
le Gününde bir kez daha söylüyoruz ki;

Kadın hakları evrensel insan haklarıdır. Yaşam 
haklarına, geleceğine, tüm tarihsel kazanımlarına 
ısrarla sahip çıkan kadınlar, eşit ve özgürce yaşa-
yabilecekleri laik bir ülke mücadelesinden asla vaz 

geçmeyecekler.

Toplumu boğmaya çalışan dinci, gerici karanlığı 
söküp atacak, tarikat ve cemaatlerin devlet içerisin-
de kadrolaşmasına son verecek, özgür bir gelecek 
umuduyla dayanışma ve örgütlü mücadeleyi bü-
yüteceğiz. Gericiliğin, eşitsizliğin, kız çocuklarının 
okula gitmek yerine evlendirilmesinin ve çalıştı-
rılmasının, kadınların kıyafetine, yaşam biçimine, 
çalışıp çalışamayacaklarına erkeklerin karar ver-
mesinin, şiddetin, tecavüzün, kadın cinayetlerinin, 
adaletsizliğin, sömürünün, LGBTİ+’ların haklarına 
tehdit ve şiddetin karşısında biz kadınlar varız. La-
iklik için mücadele edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi’n-
den asla vazgeçmeyeceğiz.

Buradan bir selam da ahlak polisi tarafından 
başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle şid-
det görerek hayatını kaybeden 22 yaşındaki İranlı 
Mahsa Amini için başlayan protestolarla başörtüsü 
kuralına karşı direnen İran halkına gönderiyor ve 
yanlarında olduğumuzu söylüyoruz. Mahsa Ami-
ni’nin ve İran halkının isyanı isyanımız, mücadelesi 
mücadelemizdir.

Kadın Cinayetleri Politiktir!

İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmiyoruz!

Emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz bizimdir!

Susmuyoruz! Korkmuyoruz!

Yaşasın TMMOB örgütlülüğü,

Yaşasın kadın dayanışması.

TMMOB

Kadın Çalışma Grubu
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AFAD BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK AZALTMA GENEL 
MÜDÜRÜ PROF. DR. ORHAN TATAR’I ZİYARET ETTİK
Yönetim Kurulu üyelerimiz Afet ve Acil Durum 

Yönetimi Başkanlığının organizasyon yapısında 
Haziran-2022 tarihinde yapılan düzenleme sonucu 
“Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğüne” 
atanan Prof. Dr. Orhan Tatar’ı ziyaret etti.

Yapılan ziyarette; Odamız adına atanmasından 
dolayı tebrik edip, başarılar dileyen Yönetim Kuru-
lu Başkanımız Hüseyin Alan, Haziran-2022 tarihin-
de kurumun organizasyon yapısının “afet öncesi, 
sırası ve sonrası” yapılması gereken iş ve işlemlerin 
yerine getirilmesi ile acil durumların yönetilmesini 
esas alacak şekilde genişletilerek yeniden düzen-
lenmesinin bazı eksiklikler olmakla birlikte olumlu 
buluğumuzu ifade ederek, ancak Oda olarak yıllar-
dır konun önemi ve yaşanan can ve mal kayıpları 
da dikkate alındığında AFAD Başkanlığının bugün 
üstelendiği görev ve fonksiyonların daha da geniş-
letilerek “Afet, Acil Durum ve İklim Değişikliği Ba-
kanlığı” haline dönüştürülmesinin elzem olduğunu 
belirtti.

Yine gerek geçmişte yapılan deprem ve kent-
leşme şuraları, gerekse TBMM tarafından kurulan 
deprem araştırma komisyon raporlarında belirtilen 
konular ile üniversiteler, bilim insanları, TÜBİTAK 
ve ilgili meslek örgütlerin çok sayıda görüş öneri 
ve değerlendirmeleri olduğunu ifade ederek, Dep-
rem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğünün önemli 

sorumluluğunun bulunduğunu, özellikle risk azalt-
ma konusunda ülkemizde yaşanan sorun, sıkıntı ve 
kurumlar arası eşgüdüm eksikliğinin sistematik bir 
yaklaşımla ele alınarak sorunların çözülmesi gerek-
tiğini belirtti.

Görüşmede Genel Müdür Sayın Tatar; öncelikle 
bağlı bulunduğu meslek örgütünün ziyaretinden 
duyduğu memnuniyeti ifade ederek, teşekkür etti. 
Ülkemizin sıkla doğa kaynaklı afetlerden etkilen-
diğini belirterek, AFAD Başkanlığının kurumsal 
yapısının yenilenmesi ve atanması sonrasında, bir 
yandan kurumsal yapının yenilenmesi, geliştirilme-
si ve işleyişinin düzenlenmesi, diğer yandan Genel 
Müdürlüğünün sorumluluğunda olan konularla 
ilgili olarak çalışmalar yürüttüklerini, afet riskle-
rinin azaltılması konusunun kurumsal yapıların 
mücadelesinin yanı sıra, tüm toplumun kesimlerin 
bu konudaki bilinç ve farkındalığının artırılması ve 
sürece destek vermesi suretiyle üstesinden geline-
bileceğini ifade ederek, bu konuda üniversiteler, 
ilgili kurum ve kuruluşlar, meslek örgütleri ve sivil 
toplum kuruluşlarının görüş ve önerilerini önem-
sediklerini, sürecin birlikte yürütülmesi gerektiğine 
inandığını belirterek, bundan sonraki çalışmalarda 
daha fazla birlikte olabileceğimizi ifade etti. Görüş-
me iyi niyet temennileri ile son buldu.
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ASKİ ve ANKARA KENT KONSEYİ’NDEN 
ODAMIZA ZİYARET

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdür 
Yardımcısı Baran Bozoğlu ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz 2 

Kasın 2022 Çarşamba günü odamıza nezaket ziyaretinde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanali-
zasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdür Yardımcısı 
Baran Bozoğlu ve Ankara Kent Konseyi Başka-
nı Halil İbrahim Yılmaz 2 Kasın 2022 Çarşamba 
günü odamıza nezaket ziyaretinde bulundu.

Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan 
ve Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Düzgün Esi-
na’nın hazır bulunduğu ziyarette yerel yöne-
timler ile meslek örgütlerinin iş birliğinin öne-
mine vurgu yapıldı.   
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ODAMIZ İLE TÖMER ARASINDA İNDİRİM 
PROTOKOLÜ İMZALANDI

Odamız ile Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yaban-
cı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) 
arasında indirim protokolü imzalandı.

Yabancı dil eğitiminde üyelerimize, çalışanlarımı-
za ve birinci dereceden yakınlarına %40 indirim sağ-
layan protokol 27 Ekim 2022 tarihinde Genel Merke-
zimizde yapılan bir törenle imzalandı. İmza törenine 
AÜ TÖMER adına; AÜ TÖMER Müdürü Prof. Dr. 

Timur Gültekin, AÜ TÖMER Müdür Yardımcısı Dr. 
Nehir Varol, AÜ TÖMER Kızılay Şube Koordinatörü 
Öğretim Görevlisi Gülben Gençer ve AÜ TÖMER Kı-
zılay Şube Koordinatör Yardımcısı Öğretim Görevli-
si Özge Bayram katılırken, Odamız adına Yönetim 
Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan, Yönetim Kurulu 
II. Başkanımız M. Emre Kıbrıs, Yönetim Kurulu Yaz-
man Üyemiz Buket Yararbaş Ecemiş katıldı.
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MTA ULUSLARARASI MADENCİLİK A.Ş. (MTAIC) 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET ETTİK

MTA İnternational Company (MTAIC), Genel Müdürlüğüne atanan meslektaşımız 
Murat Durceylan ile Genel Müdür Yardımcıları Ramazan Sarı ile Dr. Nail Yıldırım’a 

nezaket ziyaretinde bulunarak, başarı dileklerimizi iletti.

Oda Yönetim Kurulu üyelerimiz MTA Genel 
Müdürlüğünün 2016 yılında değiştirilen ka-
nunu çerçevesinde yurtdışında ülkenin ihtiyaç 
duyduğu kaynakların aranması ve gerektiğin-
de işletilmesi amacıyla yapılan düzenlemelerin 
ardından 2019 yılında kurulan MTA İnternati-
onal Company (MTAIC), Genel Müdürlüğüne 
atanan meslektaşımız Murat Durceylan ile Ge-
nel Müdür Yardımcıları Ramazan Sarı ile Dr. 
Nail Yıldırım’a nezaket ziyaretinde bulunarak, 
başarı dileklerimizi iletti.

Ziyarette Genel Müdür Sayın Durceylan; 
MTAIC Genel Müdürlüğü olarak yaptıkları 
çalışmalar ve yürüttükleri uluslararası projeler 
hakkında bilgi aktararak, gelinen aşmada bazı 
sahalardaki olumlu gelişmeleri paylaşarak, 
odamızın yaptığı ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti ifade ederek teşekkür etti.

Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin 
Alan ise görüşmede; ülkenin ihtiyaç duyduğu 

kaynakların farklı ülkelerden temini konusu-
nun kamu kurumu niteliğinde bir kuruluşu-
muz tarafından aranması ve işletilmesin öne-
mili olduğunu, bu konuda yeni kurulmasına 
rağmen farklı ülkelerde kaynak arama süreç-
lerin yönetilmesinin hem yetişmiş insan gücü-
müze önemli katkılar verebileceği gibi, MTA 
Genel Müdürlüğüne de ayrı bir güç katacağını, 
yine ülkenin daha ekonomik koşullarda ihtiyaç 
duyduğu kaynaklara erişimini kolaylaştıraca-
ğını ifade ederek MTAIC’nin kendini daha gö-
rünür hale getirmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Genel Müdür Durceylan’ın ardından Genel 
Müdür Yardımcılıklarına atanan meslektaşları-
mız Ramazan Sarı ile Dr. Nail Yıldırım’ı ziyaret 
eden Oda Yönetim Kurulu üyelerimiz, atanma-
larından dolayı tebrik ederek başarı dileklerini 
ifade ettiler.



15

Kasım 2022 Sayı: 39 #GüçlüOdaGüçlüJeolojiMühendisi

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TABİAT TARİHİ 
MÜZESİ MÜDÜRLÜGÜNÜ ZİYARET ETTİK

Oda Yönetim Kurulu üyelerimiz MTA Genel Müdürlüğü Şehit Cuma Dağ Tabiat 
Tarihi Müzesi Müdürü Dr. Koray Sözeri ve müzedeki meslektaşlarımızı ziyaret etti.

Oda Yönetim Kurulu üyelerimiz MTA Ge-
nel Müdürlüğü Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi 
Müzesi Müdürü Dr. Koray Sözeri ve müzedeki 
meslektaşlarımızı ziyaret etti.

Söz konusu ziyarette Müze Müdürü Sayın 
Sözeri; Müze Müdürlüğü olarak yaptıkları bi-
limsel ve teknik çalışmalar ile diğer kurumlara 
bu konuda verdikleri destekler hakkında bil-
giler aktararak, toplumun özellikle ilk ve orta 
öğrenimde öğrenin gören öğrencilerin müzeyi 
ziyaretlerinden dolayı duydukları memnuni-
yeti ifade etti.

Söz konusu ziyarette Oda Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz, Odamızın özellikle Kültürel Jeo-
loji ve Jeolojik Miras Çalışma Grubu ile Pale-
ontoloji Çalışma Grubunun yürüttüğü faali-
yetler hakkında bilgiler aktararak, son yıllarda 
Ankara dışında yer alan özellikle İstanbul ve 
İzmir Büyükşehir Belediyelerinin doğa tari-
hi müzeleri kurarak topluma yerbilimleri ile 

doğanın gelişimi ve evrimi hakkında bilgiler 
vermesinin pozitif bilimlerin ülkemizde geliş-
mesine önemli katkılar sunacaklarını belirttiler. 
Yine ülkemiz kapsamlı tek doğa tarihi müze-
si konumunda bulunan ve kurumsal yapısı ile 
örnek olabilecek Şehit Cuma Dağ Tabiat Tari-
hi Müzesinin yeni kurulacak olan doğa tarihi 
müzelerine rehberlik etmesinin önemine vurgu 
yaparak, müze müdürlüğünün yaptığı bilimsel 
ve teknik etkinlerin duyurulmasına Oda olarak 
destek verebileceklerini ifade ettiler. Görüşme, 
daha fazla bir araya gelme ve iyi niyet temenni-
leri ile son buldu.
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Uluslararası Jeoloji Bilimleri Birliğinin (The In-
ternational Union of Geological Sciences-IUGS) 
1965 yılından bu yana Türkiye temsilciliğini ya-
pan ve MTA Genel Müdürlüğü tarafından Hazi-
ran-2022 tarihinde belirlenen Türkiye Ulusal Jeoloji 
Bilimleri Birliği (TUJBB)’nin yeni Yönetim Kurulu, 
3`üncü toplantısını 4 Kasım 2022 tarihinde MTA 
Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Daire Başkanlığı 
toplantı salonunda; “2024 tarihinde Güney Kore’de 
belirlenecek 2032 Dünya Jeoloji Kongresinin Türki-
ye’ye alınmasına ilişkin hazırlıklar, Türkiye diri fay 
haritasının yenilenmesi ve diri fay standartlarının 
belirlenmesi, jeoloji harita ve kesitlerinde kullanı-
lan semboller ile TUJBB alt komitelerinin kurulma-
sı ve bu kurulların çalıştırılması” gündemiyle ger-
çekleştirildi.

Toplantıda gündeme alınan konulara ilişkin 
olarak, Dünya Jeoloji Kongresine hazırlık amacıyla 
öncelikle ilgili Bakan ve Bakan Yardımcılarına su-
num yapılmak üzere hazırlık yapılması, Türkiye 
diri fay haritasının yenilenmesi konusunda MTA 

Genel Müdürlüğü tarafından 2023 yılında başlatı-
lacak projenin üniversiteler, ilgili kamu kurum ve 
kuruluşları ile meslek örgütleri tarafından destek-
lenmesi konusunda çalışma yürütülmesi, diri fay 
standartlarının uluslararası norm ve standartlarda 
dikkate alınarak belirlenmesi için bir komisyonun 
oluşturulması kararlaştırılmıştır. Yine Jeoloji hari-
ta ve kesitleri ile gösterim esaslarına ilişkin olarak 
TS ISO 710 serisi standartlarının yeniden gözden 
geçirilerek ülkemiz jeolojisine uyarlanması ve var-
sa eksik ve hataların belirlenerek düzeltilmesi, bu 
konuda ülke çapında aynı norm ve standartların 
kullanımı konusunda kılavuz hazırlamak üzere ko-
misyon ve alt çalışma gruplarının oluşturulması ile 
IUGS’in kuruluşunun 60`ıncı yılı dolayısı ile ortak 
etkinlik planlanması ve TUJBB’nin daha görünür 
hale gelmesi için MTA Web sayasına bağlı bir portal 
oluşturularak IUGS ve TUJBB’nin yaptıkları etkin-
liklerin görünür hale gelmesi için çalışma yürütül-
mesi kararları alınmıştır.

TÜRKİYE ULUSAL JEOLOJİ BİLİMLERİ 
BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU 3. TOPLANTISINI 

GERÇEKLEŞTİRDİ

TÜRKİYE ULUSAL JEOLOJİ BİLİMLERİ 
BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU 3. TOPLANTISINI 

GERÇEKLEŞTİRDİ

Türkiye Ulusal Jeoloji Bilimleri Birliği (TUJBB)’nin yeni Yönetim Kurulu, 3`üncü 
toplantısını 4 Kasım 2022 tarihinde MTA Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Daire 

Başkanlığı toplantı salonunda yaptı.
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Odamız ile Mercury Sigorta Brokerliği ara-
cılığıyla Magdeburger Sigorta firması arasında 
tamamlayıcı sağlık sigortası protokolü uygu-
landı. Protokol ile üyelerimiz, çalışanlarımız ve 
yakınları yıllık 1450TL/Kişi  karşılığında “Ta-
mamlayıcı Sağlık Sigortası” yaptırabilecek. Bu 
haktan yararlanabilmek için son tarih 30 Eylül 
2022’dir.

Sigorta üyelerimizin, Sosyal Güvenlik Ku-
rumu ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından 
poliçe süresi içerisinde alacak olduğu sağlık 
hizmetleri fark bedellerinin ödemeksizin temi-

nat altına almaktadır.

Sağlık hizmeti alınacak kurumun Magde-
burger Sigorta A.Ş. ile anlaşması olması gerek-
mektedir. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, ancak 
SGK tarafından kapsam altına alınmış kişiler 
için geçerli olup, SGK tarafından sağlanan Ge-
nel Sağlık Sigortası’nın aktif olmadığı durum-
da meydana gelen sağlık giderleri poliçe kap-
samı dışındadır.

Protokol kapsamında sigorta poliçesi alan 
üyelerimiz ödemelerini 6 taksitte yapabilecek-
tir. 

ODAMIZ İLE MERCURY SİGORTA 
BROKERLİĞİ ARACILIĞIYLA MAGDEBURER 

SİGORTA FİRMASI ARASINDA TAMAMLAYICI 
SAĞLIK SİGORTASI PROTOKOLÜ 

İMZALANDI

Odamız ile Mercury Sigorta Brokerliği aracılığıyla Magdeburger Sigorta firması 
arasında tamamlayıcı sağlık sigortası protokolü uygulandı. Protokol ile üyelerimiz, 

çalışanlarımız ve yakınları yıllık 1450TL/Kişi  karşılığında “Tamamlayıcı Sağlık 
Sigortası” yaptırabilecek. Bu haktan yararlanabilmek için son tarih 30 Eylül 2022’dir.
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KAMUDA ÇALIŞAN MÜHENDİS, MİMAR, 
ŞEHİR PLANCILARI BÜTÇEDEN EMEĞİNİN 

KARŞILIĞINI İSTİYOR!
Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, 
21 Ekim 2022 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde görüşülmeye başlandı. TBMM Plan 
ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri devam 
eden Bütçe Teklifi, Aralık ayında TBMM Genel 
Kurulu’nda görüşülerek karara bağlanacak.

En geniş anlamıyla hükümetlerin sosyal sı-
nıflara, toplumsal hak ve özgürlüklere ve de-
mokrasiye ilişkin duruşlarının en çok somut-
laştığı siyasal ve iktisadi bir belge niteliğinde 
olan Bütçe Kanunu, geçmiş yıllarda olduğu 
gibi toplumsal çıkarları gözetmeyen antide-
mokratik bir nitelikle hazırlanmıştır.

Bütçe hakkının eksiksiz kullanılabilmesi 
için, bütçe sürecinin her aşamasında (hazırlık, 
parlamentoya sunulması, parlamentonun izin 
ve onayından geçmesi ve parlamento tarafın-
dan denetlenmesi) halkın kendisinin ve örgüt-
lü temsilcilerinin katılımının sağlanması, eleş-

tiri ve görüşlerinin alınması gerekmektedir. Ne 
var ki bu yıl da, önceki bütçe dönemlerine ben-
zer bir şekilde toplumsal katılım yok sayılmış 
ve bütçe hakkı ihlal edilmiştir.

2022-2024 yıllarını kapsayan Orta Vadeli 
Program’da (OVP) dolar kuru 2021’de 8,30 TL, 
2022’de 9,27 TL, 2023’te 9,77 2024’te 10,27 ola-
rak öngörülmüştü ancak büyük bir yanılma 
payı ile doların 19 TL’ye yaklaştığını görüyo-
ruz. 2022 yılı dolar kuru öngörüsüne göre do-
lar %100 oranında ilave değer kazanmıştır. Son 
OVP’de ise 2022 beklentisi 9,27’den 16,62’ye 
yükseltildi. 2023 beklentisi 21,52, 2024 beklen-
tisi ise 24,62’ye, 2025 yılı dolar kuru beklentisi 
ise 25,77 çıkarıldı.

10. Kalkınma Planı’nda 2023 için 25 bin dolar 
kişi başına milli gelir hedefi, 11. Kalkınma Pla-
nı’nda 12 bin 484 dolara; son OVP’de ise 10 bin 
71 dolara indirildi. Yani 2013 yılında 12 bin 582 
dolar olan kişi başına gelir düzeyine, 12 bin 91 
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dolar olarak tahmin edilen 2025’te bile ulaşıla-
mayacak.

10. Kalkınma Planı’ndaki enflasyon hede-
fi tek haneli idi. 11. Kalkınma Planı’nda 2019-
2023 yılları için öngörülen enflasyon hedefi de 
%5; 2022-2024 yıllarına ilişkin son OVP’de ise 
%7.6 olarak öngörülmekteydi. Bugün yayınla-
dığı veriler tartışmalı olan TÜİK’e göre bile enf-
lasyon %85,51 seviyesine gelmiştir.

İktidar ise bu acı tabloyu “orta vadeli prog-
ramımızda önceki yıllarda olduğu gibi mali di-
siplinden asla taviz vermedik”, enflasyon için 
ise “faiz sebep enflasyon sonuç” diyerek açık-
ladı. İşte kamu çalışanları bu büyük yalanın al-
tında kalarak ekonomik sorunlara ve enflasyo-
na karşı yaşam mücadelesi veriyor.

Son 25 yılda kamuda çeşitli statülerde çalı-
şan, emekliye ayrılan ve farklı ücretler alan mü-
hendis, mimar ve şehir plancıları ekonomik ve 
sosyal hakları açısından oldukça ciddi bir satın 
alma gücü kaybına uğramışlardır. Söz konusu 
kamu görevlilerinin çalışırken aldıkları ücret-
lerin erimesinin yanı sıra emekliliklerine etki 
eden diğer hakları da diğer kamu görevlilerine 
göre oldukça düşük kalmıştır.

Diğer meslek sınıflarıyla aralarındaki eşit-
sizliklerin ve farklılıkların giderilmesi amacıy-
la kamuda çalışmış ve teknik hizmetler sınıfına 
dâhil mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
çalışma hayatında ve emeklilik döneminde, 
haklarında iyileştirme yapılması için bütçe ay-
rılması bir zorunluluktur.

Bu kapsamda;

• Ücretli kesimlerin omuzuna yıkılan vergi 
yükü hafifletilmeli, bütçe gelirleri büyük 
oranda kar, faiz ve servetin vergilendirilme-
sine dayanmalıdır. Kamu çalışanları ücret-
lerinde yapılan gelir vergisi dilimine bağlı 
mağduriyet giderilmelidir.

Her yıl, Mart ayından başlayarak tüm 
kamu görevlilerini kapsayan vergi dilimi 
zulmü yaşanmaktadır. Yıl sonuna kadar 
tüm kamu görevlileri, pozisyonlarına göre 
Mart ayından itibaren %15, % 20, %27’lik 
vergi dilimine girmektedir. %15’lik vergi 
diliminden %20’lik ya da %27’lik vergi dili-

mine giren memurlar vergi dilimi değişikli-
ğinden dolayı yeni kayıplara uğramaktadır.

Son dönemlerde yaşanan ekonomik ge-
lişmelere bağlı olarak çalışanlarımızın alım 
gücü düşmektedir. Çalışanlarımızın alım 
gücünü ancak ücret ve vergi politikaları yo-
luyla yükseltmek mümkündür. Ülkemizde 
vergi yükünün çalışanlarımızın omuzlarına 
yüklendiği de açık bir gerçektir.

• Çalışma dönemlerinde ücreti oluşturan 
kalemlerden biri olan ek ödeme emekli-
liğe yansıtılmalıdır.

Aynı statüde yer aldıkları diğer meslek 
sınıfları ile aralarındaki eşitsizliklerin ve 
farklılıkların giderilmesi amacıyla kamuda 
çalışan ve teknik hizmetler sınıfına dahil 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının 375 
sayılı KHK’ye ekli (I) SAYILI CETVEL’de 
yer alan Uzman Tabip, Tabip ve Diş Hekim-
lerine sağlanan ek ödeme oranı baz alına-
rak, emeklilik haklarında da etkisi olan “ek 
ödemeler” oranlarında iyileştirme yapılma-
sı eşitsizliği ortadan kaldıracaktır.

Başmühendis, Başmimar, Mühendis, Mi-
mar, Bölge Plancısı ve Şehir Plancılarının 
mali haklarında iyileştirme ancak %130 ile 
%150 olan Ek Ödeme oranlarının, %180 ile 
%200 seviyesine yükseltilmesi ve emekli 
keseneğine yansıtılması suretiyle mümkün 
olacaktır.

• Her ne kadar çalışma dönemlerinde 
kamu çalışanı ücretini oluşturan kalem-
lerden biri olsa da asıl emeklilik döne-
mindeki emeklilik ücretinde etkisi olan 
ek gösterge yeniden düzenlenmelidir.

Kamuda çalışan mühendis, mimar, şehir 
plancıları ile ilgili olarak TBMM de kabul 
edilen ve Resmi Gazetede yayımlanarak yü-
rürlüğe giren 7417 sayılı Kanunun 2. Mad-
desine göre yapılan ek gösterge düzenleme-
si çalışma hayatı ve emeklilik döneminde 
hiç bir katkı sağlamıyor.

3600 ek göstergeye yapılan 600 puanlık artış 
ile yeni ek gösterge rakamı 4200 olsa da 1. de-
rece 4. kademeden 4200 ek gösterge ile emekli 
olan bir mühendis, mimar, şehir plancısı gün-



20

 #GüçlüOdaGüçlüJeolojiMühendisi

cel rakamlarla alacağı emekli maaşı artışı 135 
TL civarındadır. 3000 ek göstergeye sahip bir 
meslek grubunda yapılan 600 puanlık artış 
yeni ek gösterge rakamını 3600 e çıkarmakta, 
bu rakamdan faydalanan meslek grubuna ait 
bir çalışanın emekli aylığında güncel rakamlar 
ile 1700 TL civarında bir artış ortaya koymak-
tadır. Bunun sebebi emeklilikte uygulanan ek 
gösterge çarpanlarıdır.

Kanun 2. maddesi (b) bendi ile ikinci fıkra-
sında belirlenen oranlar şöyledir:

- Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlar-
da %255’ine,

- Ek göstergesi 7800(dahil)-8400(hariç) ara-
sında olanlarda %215‘ine,

- Ek göstergesi 7000(dahil)-7800(hariç) ara-
sında olanlarda %195‘ine,

- Ek göstergesi 5400(dahil)-7000(hariç) ara-
sında olanlarda %165‘ine,

- Ek göstergesi 3600(dahil)-5400(hariç) ara-
sında olanlarda %145‘ine,

- Ek göstergesi 2800(dahil)-3600(hariç) ara-
sında olanlarda %85‘ine,

- Diğerlerinde %55`ine tekabül eden miktarı, 
emeklilik keseneğine ve kurum karşılığına tabi 
tutulur.

Görüldüğü üzere tüm çalışanlara verilen 
seyyanen 600 puanlık artış gerçekte eşitliği sağ-
lamamakta, bir kısım çalışan için ciddi, bir kı-
sım çalışana ise sembolik artış sağlamaktadır. 
1. derecenin 4. kademesinde ek göstergesi 3000 
olan bir çalışanın katsayısı %85 iken ek gös-
tergesi 3600 olduğunda grubu değişeceğinden 
yeni katsayısı %145 olacaktır.

1. derecenin 4. kademesinde ek göstergesi 
3600 olan bir çalışanın katsayısı %145 iken ek 
göstergesi 4200 ya da 5399’a kadar herhangi 
bir rakam olduğunda katsayısı değişmeyece-
ğinden yeni katsayısı %145 olarak kalacaktır. 
Bu durumda da bu çalışanların emekli maaş-
larında çarpan grubu değişmediği için sadece 
ve sadece 145 TL civarında bir emeklilik farkı 
oluşacaktır. Yapılan bu iyileştirme sadece bir 
grup çalışana fayda sağlarken diğer çalışanlara 
haksızlık yapılmıştır.

Ek gösterge oranlarının mühendis, mimar, 
şehir plancıları için yeniden düzenlenmesi, 
çarpan grubu değişen diğer çalışanlar gibi bu 
çalışanların da emeklilikte hak ettiklerini ala-
bilmeleri için çarpan grubunu bir üste çıkara-
cak yeni ek gösterge rakamlarının belirlenmesi 
gereklidir. Bunun için de beklenen asgari du-
rum 1. derecenin 4. kademesindeki mühendis, 
mimar, şehir plancısı için ek göstergenin 6400 
olmasıdır.

Bu şekilde ancak çalışanlar arasında gerçek 
bir eşitlik oranı ile fayda sağlanmış, emeklilik-
lerine katkı sağlanmış olacaktır.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarının per-
sonel istihdam ve ücret politikalarının iyileş-
tirilerek istihdamın artırılması, çalışan ücret-
lerinin gerçek enflasyon oranlarının üzerinde 
yükseltilmesi de günümüz ekonomik koşulla-
rında öncelikli ele alınması gereken konular-
dandır.

Ülke genelinde kamu çalışanı sayısının ih-
tiyacı karşılamadığı açıkça görülmektedir. Ka-
muda çalışan toplam personel içerisinde teknik 
hizmetler sınıfına tabi kamu çalışanı sayısı %5 
düzeyindedir ve bu oran oldukça yetersizdir.

Mühendis, mimar, şehir plancılarının kamu-
da istihdam, atama ve güvenceli kadro konu-
sunda ihtiyaca uygun alım talebi yaratılmalı 
ve buna uygun bütçe ayrılmalıdır. İstihdamın 
artırılması için kamunun işlerinin kamu adına 
görev yapan devlet memurlarınca yapılması, 
bu kapsamda taşerona devredilen tüm sözleş-
melerin iptal edilerek bu işler için kamu istih-
damının sağlanması ve ücretlerin de insanca 
yaşam düzeyine çıkartılması zorunluluktur.

Bu sebeplerle başta emekçiler olmak üzere 
halk için bütçe talebimizi yineliyoruz!

İnsan onuruna yakışır bir yaşam ve insanca 
yaşanacak bir ülke istiyoruz!

Emin Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Emekli Komisyonumuz tarafından 30 Kasım 
2022 Çarşamba günü Saat 14.00`te TMMOB Jeo-
loji Mühendisleri Odası Genel Merkez binası 4. 

katta “Edebiyat Söyleşileri” düzenlenlendi. Söy-
leşide meslektaşımız Zülfü BİÇER yeni kitabı 
“Yukarı Memleket” hakkında sunum yaptı.

EMEKLİ KOMİSYONU TARAFINDAN 
EDEBİYAT SÖYLEŞİLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Türk 
Halk Müziği Korosu Bağlama Sanatçısı Hasan 
Özçırpan şefliğinde yeni sezon çalışmalarına 
başlıladı.  Koromuz çalışmalarını, Hatay Sokak 
No: 21’de bulunan Genel Merkezimizde sürdü-

recektir. Koro çalışmaları her cumartesi günü 
saat 14.00-16.00 arasında yapılacaktır. Her Ku-
rultayda olduğu gibi 75. Türkiye Jeoloji Kurul-
tayı kapsamında bir konser yapılması hedef-
lenmektedir.

TMMOB JMO TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU 
ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Çatalca’nın kuzeybatısındaki İnceğiz Köyü yakınlarında, 
Karasu Deresi’nin oluşturduğu derin vadi içinde yer 

alan, insan eliyle oluşturulmuş üç katlı Bizans Manastır 
Mağaraları ve Kaya Kiliseleri bilim dünyası tarafından 

1950’li yıllarda keşfedildi.

Beşbin Yıllık Apartman:  

İnceğiz Mağaraları
(Çatalca)



Çatalca’nın kuzeybatısındaki İnceğiz Köyü yakınlarında, 
Karasu Deresi’nin oluşturduğu derin vadi içinde yer 

alan, insan eliyle oluşturulmuş üç katlı Bizans Manastır 
Mağaraları ve Kaya Kiliseleri bilim dünyası tarafından 

1950’li yıllarda keşfedildi.

Beşbin Yıllık Apartman:  

İnceğiz Mağaraları
(Çatalca)

BURAYI BİLİYOR MUSUNUZ?
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İstanbul’da insan eliyle yapılmış en eski apart-
manlardan biri sayılan İnceğiz, kayalarının oyula-
rak yerleşime dönüştürülmesinin tarihi yaklaşık 
5 bin yıl öncesine dayanıyor. İnceğiz Mağaraları, 
Çatalca’ya 9 km. uzaklıkta İnceğiz Köyü sınırla-
rındadır. MÖ III. yüzyıla dayanan geçmişiyle İn-
ceğiz Mağaraları Çatalca’nın en eski yapıların-
dan biri sayılabilir. 

Haç rölyefleri bulunan mağaranın bir dönem ki-
lise olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Önün-
den geçen Karasu Deresi ve etrafındaki yemye-
şil manzaralı piknik alanıyla İnceğiz Mağaraları 
güzel bir anı olarak hafızalarınızda yer edecektir.

Kayalar,  oyuk olduğu için mağara tanımına uyu-
yorlar ama aslında burası büyük bir yerleşim 
yeri. Eski bir apartman da diyebilirsiniz. O za-
manlardaki sayıyla bir köyün burada yaşadığını 
söylemek hiç de abartı olmaz. Şimdi mağara de-
diğimiz oluşumlar doğal değil. Tümü insan tara-
fından killi kireçtaşı kayası oyularak yapılmış. Bu 
kaya, şekillendirmeye uygun bir litolojiye sahip. 
İlk yapıldığı zamanlarda birbirine bağlanan dört 
katlı bir yerleşim bölgesiymiş. Zaman içinde ge-
rek aşınma, gerekse büyük depremler sonucun-
da bazı kısımları yıkılarak bu bağlantı kopmuş. 

Çatalca’nın kuzeybatısındaki İnceğiz Köyü ya-
kınlarında, Karasu Deresi’nin oluşturduğu derin 
vadi içinde yer alan, insan eliyle oluşturulmuş 
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üç katlı Bizans Manastır Mağaraları ve Kaya Ki-
liseleri bilim dünyası tarafından 1950’li yıllarda 
keşfedildi.

Katın birinde küçük bir şapel var. Ayrıca odalar-
dan birinde de büyük bir haç kabartması. Yani 
mağaralar bir dönem Hıristiyanlar tarafından 
yoğun olarak kullanılmış. Bu nedenle mağarala-
rı Hıristiyanların yaptığı sanılıyor. İstanbul’un ilk 
sakinlerinin 400 bin yıl önce Yarımburgaz Mağa-
rası’nda yaşadığını, daha sonra Yenikapı’da 8 bin 
yıllık bir köyün bulunduğunu da düşünürsek Hı-
ristiyanlıktan çok daha önce buralarda da birileri 
yaşamış olmalı. Bu konuda ne yazık ki çok fazla 
bilgi yok. 

Mağaraların girişindeki tabelada tarihinin 5 bin 
yıl öncesine kadar uzandığı yazıyor. Bu tür eski 
yerleşim yerlerinde toprağın içinden mutlaka 
eski aletler çıkar ancak burası bir derenin he-
men kenarında olduğu için seller her şeyi silip 
süpürmüş olmalı. Mağara içindekileri de yüz-
lerce yıllık süre içinde yörede yaşayanlar tahrip 
etmişlerdir. Buradaki yerleşimler 3-4 bin yıl ön-
cesine kadar, yani kalkolitiğe kadar gidebilir diye 
düşünüyorum.

*Sait Yiğt’in yazısından kısaltılmıştır.
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EŞİT KÖŞE
Ersin Varlık Aşlamacı

- Babaa... be babaaa... seni ararlar... hade çıksana 
babaaaa… askerler sorar seni...!

Küçük kız avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Bu sırada iki gavur 
askeri ellerinde tüfek, yanında bekliyordu. Cevriye henüz 
yedi yaşındaydı, nereden bilebilirdi ki babasını kendi elleriyle 
gavurlara teslim ettiğini? Annesi kocaman açılmış gözleriyle 
korku içinde bunun bir rüya olması için dua ediyordu. Kızını 
zapt edememiş, helaya doğru bağırarak koşmasına mani 
olamamıştı. Üstelik karnının şişkinliğini fark ederlerse gavur 
askerleri bebeğe zarar verebilirlerdi.

Hüseyin Efendi çaresiz, uçkurları elinde çıktı heladan. 
Sessizce, başı önünde, birkaç adım attı. Ardından son 
bir kez baktı karnı burnundaki karısına. Şimdi gözleriyle 
vedalaşıyorlardı, ikisi de bunun son bakışmaları olduğunu 
biliyordu.

Cevriye, o zaman anladı bir şeyler olduğunu. Kırmızı 
saçlarının çevrelediği, sevimli çilli yüzünü bir hüzün bulutu 
kapladı. Eyvah.. ne yapacaklardı şimdi?

Yunan askerleri köylerinde ne kadar erkek varsa bir bir 
toplamıştı. Her evi didik didik arıyorlar, genç kız ve kadınları 
soruyorlardı. Zorla götürüp tecavüz ettikleri kızların çoğu 
daha sonra canlarına kıyıyorlardı. Cevriye amcasının gelinlik 
kızlarının da başına bu kötü olayın gelmemesi için kucaklarına 
bebek verilip emzirir gibi yapmalarına tanık olmuştu.

Kıpır kıpır, yerinde duramayan, gözü açık acar bir çocuktu. 
Kardeşlerinin en büyüğü oydu, bir küçüğü Rızvan beş yaşında, 
ondan sonra gelen Hasan dört yaşında, en küçükleri Fikriye iki 
yaşındaydı. Anası akşama sabaha doğuracaktı ve babasından 
da o günden beri hala bir haber alamamışlardı. Onlar için zor 
günler başlamıştı artık...

Daha önceleri kendi değirmenlerinde işçi olarak çalışan 
Yorgo artık oranın sahibiymiş gibi davranıyordu.  Rızvan’la 
birlikte un öğütmek için değirmene gittiklerinde, suratla 
onları saatlerce bekletip birkaç kırarak, buğdayı yarı öğütüp 
veriyordu onlara...

Bir gece anası sancılandı. Zavallı kadın hemen hemen hiç 
bağırmadan bir kız çocuk dünyaya getirdi. Koca yengenin 
yardımıyla doğurduğu bebeğin adını Hüsniye verdi. Yalnızdı, 
yılgındı, gözlerindeki fer gitmişti, beş çocuk anası ve erkeksiz 
bir kadındı artık o...

Diğer kadınların ve çocukların durumları da kendilerinden 
farklı değildi. Erkekleri başlarında olmayınca hiçbir şey 
yapamaz olmuşlardı. Koyun kuzuları, sürüleri bir bir ellerinden 
alındı. 

Kalan üzüm bağları, meyve bahçeleri, arı kovanları hep 
sahip çıkılmak istiyordu. Bütün olan biteni sadece sessizce 
izlemekten başka bir şey gelmiyordu ellerinden...

Cevriye’nin doğduğu yıllarda başlayan Balkan Harbi tüm 

ateşiyle devam ediyordu. Hüsniye kırk günlük olmuştu ama, 
anasının durumu gerçekten çok kötüydü. Memelerinde süt 
yoktu, bu yüzden bebek sürekli ağlıyordu.

Bütün kadınlar birbirleriyle dayanışma içindeydiler ama 
sonuçta herkes kendi kursağının derdine düşmüştü.

-Ana...Anaaa!...Yunan gavuru gelmiş!.. Koca yengemler 
süledi, hepimiz kaçıcakmışııız...

Cevriye, telaşla avludan içeri dalmış, bir taraftan bağırıyor, 
bir taraftan da kardeşlerini toparlamaya çalışıyordu. Anası 
yataktaydı. Her nedense bacakları birer davul gibi şişmiş, sıska 
bedenine bakılınca tezat bir görüntü oluşturmuştu.

Şafakta çoluk çocuk, yaşlı, kadın yollara koyuldular. her 
şeylerini geride bırakmışlardı. Cevriye’nin küçük kafasının 
içindekiler o’na oyunlar oynuyor, nereye gittiklerini, neler 
olacağını bilemiyordu. Ama çocuksu bir coşku içinde sağa 
sola koşturuyor, etrafındaki insanlara sürekli laf yetiştiriyordu. 
Anasını ellerinde kalan birkaç eşekten birine bindirmişlerdi. 
Bebeği kucağında, iki yanında iki davul bacak, öylece 
gidiyorlardı. Hasan ve Rızvan’a gözkulak olmak Cevriye’nin 
işiydi, Fikriye’yi koca yengesi yanına almıştı.

Yola çıktıklarından beri bebek hiç susmamıştı, ciyak ciyak 
ağlıyordu. Hasta anası daha fazla dayanamadı;

-Te be yeter artık...Bıktım canımdan!
diye bağırarak, kucağındaki kundağı kaldırıp çamurların 

içine fırlattı. Nasılsa gözyaşları yağmurun altında belli 
olmuyordu...

Herkes bir anda  taş kesilmişti, yalnızca anasını taşıyan eşek 
yoluna devam ediyordu. Bir süre sonra onlar da yürümeye 
başladılar. Bebeğin sesi arkalarından tüm ciyaklamasıyla 
geliyordu. Sanki, “Ben buradayım, beni bırakmayın!” der gibi 
ağlıyordu. Cevriye arkasına dönüp bakamadı ama biraz daha 
yürüdükten sonra kimseye bir şey söylemeden hızla geri 
döndü. Rüzgar gibi koşarak kundağı çamurların içinden kapıp 
yine aynı hızla nefes nefese kafileye yetişti. Kardeşini anasının 
kucağına bıraktı. Kadıncağız hiç sesini çıkarmadan yavrusunu 
alıp göğsüne bastırdı. 

Cevriye’nin o gün hayatını kurtardığı kardeşi Hüsniye, 
onbeş yıl daha misafir kaldı bu dünyada. Onbeş yaşında 
genç bir kızken verem olduğu için askerler tarafından alınıp 
bilinmeyene götürülüşü, anasına çaresizce yalvarışları, “N’olur 
beni gavurlara verme anacığım!!” feryatları hala kulaklarında 
çınlıyordu. Cevriye ömrü boyunca o’nun aralarından erkenden 
ayrılışını bir türlü içine sindiremedi.

Kardeşini kurtardıktan sonra mola verilmiş, gece boyunca 
annesinin de  bebeğin de pek sesi çıkmamıştı. Belki de 
birbirlerine kavuşmanın derin hazzını yaşıyorlardı. Ertesi 
sabah erkenden yine yollara düştüler. Birden Cevriye’nin 
dikkatini derenin kenarında duran bir cisim çekti. Yanındakilere 

MAVİ TAŞLI KÜPELER
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Ersin Varlık Aşlamacı
1955 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini 

tamamladıktan sonra 1974 yılında özel bir bankada çalışma 
hayatına başladı. Bu yıllarda Yüksek Bankacılık Enstitüsü’ nü 
bitirdi. 

1994 yılında çalıştığı bankadan emekli olduktan sonra, Eyüp 
Lisesi’nden Yetişenler Derneği’nde 4 yıl Dernek Başkanlığı, 

Eyüp Lisesi Eğitim 
Vakfı’nda ise 3 yıl 
Yönetim Kurulu 
üyeliği görevlerini 
sürdürdü.  2012 
yılında Anadolu 
Üniversitesi AÖF 
Medya ve İletişim 
Fa k ü l t e s i ’n d e n , 
2016 yılında da 
AÖF Felsefe Lisans 
B ö l ü m ü ’ n d e n 
mezun oldu. 
Aynı yıl Anadolu 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Programı’na 
devam etti. 2017 yılında tamamladığı eğitim sonucunda 
“Yaşam Boyu Öğretmenlik” Sertifikası’na sahip oldu.  2014 
yılında yaşanan Soma faciası sonrasında ÇYDD gönüllüleriyle 
birlikte 15 gün boyunca çocuklara ve ailelerine yönelik 
iyileştirme çalışmalarına katılarak, atölyeler yoluyla psikolojik 
destek verdi.

2018-2019 yıllarında Sestanbul Sanat Akademisi 
Stüdyoları’nda Radyo Tiyatrosu ve Dublaj konularında eğitim 
almış olup, bu konudaki çalışmalarını sürdürmektedir. Uzun 
zamandır Türk Sanat Müziği koro çalışmalarına katılmış ve 
halen TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Türk 
Müziği Korosu’na devam etmektedir. 

2020 yılında Başkent Üniversitesi Çocuk Resimleri Analizi 
ve Psikolojik Resim Testleri Eğitimi, aynı yıl Başkent Üniversitesi 
Profesyonel Masal Anlatıcılığı Eğitimi’ne katılarak, her iki 
konuda da sertifika sahibi oldu. Halen Anadolu Üniv. AÖF’nde 
Kültürel Miras ve Turizm Bölümü’nde okumaktadır. 2005-2021 
yılları arasında 6 dönem ÇYDD Şişli Şube Başkanlığı görevinde 
bulunmuş olup, halen Onur Kurulu üyesidir. 

Ersin Aşlamacı evli ve 3 kız annesidir.

gösterdiği yere yaklaştıklarında çiçekli entarili küçük kız 
çocuğunu gördüler. Kendi yaşlarındaki kızın cansız bedeni 
yerde upuzun yatıyordu. Tecavüzün ne olduğunu bilmiyordu 
ama kötüydü. Amca kızlarını gavurdan kurtarmak için nasıl 
kucaklarına başkalarının bebeklerinin verildiğini anımsadı…

İnsanlar boğazlarına düğümlenen hıçkırıklara daha 
fazla mani olamamışlardı artık, zavallı küçük kız için ağlayıp 
dövünüyorlardı. Cevriye’nin ise bütün ilgisi kızın kulağındaki 
mavi taşlı küpelerdeydi. Tecavüz gibi ölümü de pek bilmiyordu, 
O sadece kendisinin de mavi taşlı küpeleri olsun istiyordu.

Dört beş ay göçebe hayatı yaşadıktan sonra, “gavurun geri 
çekilmeye başladığının, artık köylerine geri dönebileceklerinin” 
haberini aldılar ve yeniden yollara koyuldular. Zahmetli bir 
yolculuktan sonra nihayet köylerine, evlerine ulaştılar…

Avludan içeri girer girmez anasının kahır dolu sesiyle 
irkildiler. Hasan’la Fikriye bu bağrış çağrış karşısında 
ağlamaya başlamışlardı. Evleri, bahçeleri tam manasıyla talan 
edilmiş, yakılıp yıkılmıştı. Aç ve perişan durumdaki çocuklar 
etrafa korku dolu gözlerle bakıyorlar, olan biteni anlamaya 
çalışıyorlardı. Sadece bebek hiç durmadan ağlıyordu. Çünkü 
karnı doymak istiyordu ve O, olanları anlayamayacak kadar 
minikti. İlk şaşkınlığını üzerinden atan anası;

-Cevriye! kııız...Rızvan’la birlikte gidip birşeyler arayın. 
Bakın bakalım kuvanlarda bal var mı? Ambara da bakın, bi şey 
bulabilecek misiniz?...

dedi. Bir taraftan da üstüste dizilmiş yün yatakları indirmeye 
çalışıyordu. Gavur yattığı yeri pislemiş, sonra üzerine temiz 
yatağı koymuş, o nu da pislemiş, böyle böyle belki yedi-sekiz 
yatağı üst üste dizmişti.

Cevriye dışarıya çıktı, Rızvan’da peşinden fırladı. Küçük 
gölette yan yatmış bir arı kovanı duruyordu. Eline geçirdiği bir 
dal parçasıyla kovanı sağdan soldan dürterek çekmeyi başardı. 
İçinde gerçekten de bal vardı. Sevinçle ambara koştular, ambar 
bomboştu ama kenar köşeden kazıyarak birkaç avuç kılçıklı 
kırma buğday çıkarmayı başardılar. Anası bunu balla karıştırıp 
koca bir topak yaptı ve ciyaklamakta olan bebeğin ağzına 
dayadı.

Daha sonraki günlerde karınlarını doyurabilmek için başka 
çareleri kalmadığından, anaları Rızvan’la ikisini dilenmeleri 
için sokaklara gönderdi. Cevriye evlerin kapılarını çalıp arkaya 
saklanıyor, öne kardeşini itiyordu. Onlara acıyan Rum kadınları 
ekmek, salatalık, domates gibi yiyecekler veriyorlardı.

Böyle bir günün akşamında evlerine döndüklerinde 
kardeşleri Hasan’ın çok hasta olduğunu gördüler. Küçük çocuk 
alev alev yanıyordu. Gözleri dalgın bir halde, yataktaydı. Anası 
okunması gerektiğini söyleyerek Cevriye’ yi hemen koca 
yengeyi çağırmaya gönderdi. Kanatlanmış gibi gidip, haber 
ulaştırdığı yengeyle birlikte telaş içinde avluya girdiklerinde 
ise anasının çığlıkları kulaklarında patladı. Bu kadar çabuk 
mu ölürdü çocuklar? Kardeşi uyuyordu işte; Yanakları al al, 
dudakları kiraz kırmızısı...

-Evladım gittiii... diye dövünüyordu anası.
-Evladım bugün güreşmiş başka kızanlarla, nazar oldu 

yavruma, körpe kuzum nazardan gittiii..!
Aradan geçen yıllar içinde, önce babasının zindanda 

öldüğünün haberini aldılar. Esir düştükten sonra O’nunla 
ilgili aldıkları tek duyumları bu oldu. Nerede nasıl öldüğünü, 
mezarının yerini hiçbir zaman öğrenemediler. Daha sonraları 
da, Balkan Harbi’nin sona erişini ve Birinci Dünya Savaşı’nı 
yaşadılar. Kurtuluş Mücadelesi’nde onlar Yunanistan’da hep 
baskı gören, horlanan, öldürülen, zulmedilen halktılar...

Türkiye’de 1923 yılında Cumhuriyet ilan edildiğinde Cevriye 
ilk çocuğunu kucağına almıştı. Bir yıl sonra da daima hayranlık 
duydukları Mustafa Kemal Paşa’nın daveti ile muhacir olarak 
anayurtlarına geldiler. Oralarda babasını, Hasan’ı ve bebekken 
hayatını kurtardığı Hüsniye’yi bırakmışlardı..

Cevriye nine 78 yaşında Hak’kın rahmetine kavuştuğunda 
kulaklarında mavi taşlı çocuk küpeleri vardı. Gelin olduğunda 
kaynanasının hediye ettiği, ağır altın lira küpeleri hiç 
takmamıştı. O hep yedi yaşında bir çocukken, öldürülmüş bir 
kızın kulağında görüp kendisinin de olmasını istediği mavi taşlı 
küpeleri takmıştı kulaklarına ölünceye kadar...

-Anneanneciğim seni çok seviyorum.-     
Kasım-2001    
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KİTAP
Osman Sungur Ecemiş

Tekrar merhaba dostlar. Bir yazar, iki kitap serimi-
ze izninizle devam edelim. Sizlere küçük de olsa kat-
kı koyup yeni ufuklar açabiliyorsam ne mutlu bana. 
Gelelim bu sayıdaki yazarımıza. Hıfzı Topuz ismini 
sanırım hemen hepiniz biliyorsunuzdur. 1923 yılında 
İstanbul’da doğan Topuz, Galatasaray Lisesi ve İstan-
bul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra, 
Fransa Strasbourg Üniversitesi’nde  yüksek lisansını 
tamamlamıştır. Çeşitli gazetelerde çalışan Hıfzı To-
puz, İstanbul Gazeteciler Cemiyeti’nin kurucuların-
dan olup, aynı kurumun başkanlığını da yapmıştır. 
TRT Genel Müdür Yardımcılığı görevinde de bulunan 
yazar, Anadolu, Galatasaray ve İstanbul üniversitele-
rinde hoca olarak bulunmuştur. Burada sayılamaya-
cak sayıda ulusal ve uluslararası ödül sahibi olan Hıfzı 
Topuz’un çok çeşitli anı ve roman türünde eserleri 
bulunmaktadır. Genellikle Osmanlı’nın son dönem-
leri ve Cumhuriyet’in ilk dönemlerini konu alan ro-
manları içinde, 19 yüzyıl sonlarında Osmanlı sarayı 
ve haremdeki entrika ve aşkları anlatan ‘’Meyyale’’, 
Mithat Paşa’nın öldürülmesi olayını anlatan ‘’Taif’te 
Ölüm’’ ve  III. Selim’in kız kardeşi Hatice Sultan’ı konu 
alan ‘’Hatice Sultan’’  adlı eserler en fazla bilinen-
lerdir.  Sizlere bu sayıda yazarın ‘’Milli Mücadele’de 
Çamlıca’nın Üç Gülü’’ ve ‘’Özgürlüğe Kurşun’’ adlı ro-

manlarını kısa-
ca tanıtmaya 
ça l ı ş a ca ğ ı m .                                                                                                                                     
     Neriman, 
Perihan ve Üm-
ran adlı üç genç 
kızı konu alan 
‘ ’Çamlıca’nın 
Üç Gülü’’ adlı 
roman bizi  İs-
tanbul’un işgal 
günlerine gö-
türmektedir. 
İşbirlikçi baba 
ve Milli Müca-
deleye destek 
veren dayı ar-
sında tercihle-

rini dayıdan yana koyan dünya güzeli kızlarımız İngi-
liz ve Fransız subaylarından aldıkları önemli bilgileri 
dayıları vasıtasıyla Anadolu’ya aktarma başarısını 
göstererek Milli Mücadele’ye kendi çaplarında katkı 
koymuşlardır. Hatta silah depolarının boşaltılmasın-
da bizzat görev almışlardır. Hepinizin bildiği ve zevkle 
dinlediği Yesari Asım Ersoy’un nihavent eseri  ‘’Biz 
Çamlıca’nın Üç Gülüyüz’’ bu kahraman  üç kızın anı-
sına bestelenmiştir. 

İkinci kitabımız olan ‘’Özgürlüğe Kurşun’’ bizleri II. 
Meşrutiyet’in ilk yıllarına götürmektedir. İttahat ve 
Terakki Cemiyeti’nin fedaileri tarafından öldürülen 4 
gazeteci ve İzmir Suikastı’nın perde arkasını anlatan 
eser o karanlık günlere az da olsa ışık tutmaktadır. 
1909  Nisan ayında Galata Köprüsü’nün üstünde vu-
rulan ‘’Serbesti’’ Gazetesi yazarı Hasan Fehmi, Hazi-
ran 1910’da Bahçekapı’da sokak ortasında kurşunla-
nan ‘’Sada’yı Millet’’ gazetesi yazarı  sosyalist gazete-
ci Ahmet Samim, Temmuz 1911’de Bakırköy ‘de öldü-
rülen ‘’Serbesti’’ yazarı Zeki Bey ve İttahat ve Terakki 
içinde çeşitli görevler yaptıktan sonra gözden düşen 
ve cemiyet tarafında zehirlenerek öldürülen Silahçı 
Tahsin’in  mücadeleleri ve acı sonları kitapta birer ib-
ret belgesi olarak okuyucuya sunulmaktadır. Ne tesa-
düf değil mi muhalif gazetecilerin kaderi her dönem-
de baskı zulüm 
ve ölüm oluyor. 
Kitapta ayrıca 
Sosyalist yazar 
“İştirakçi Hil-
mi”nin sonu ve 
İzmir Suikastı 
ile ilgili ilginç 
ayrıntılarda an-
latılmaktadır.

Hıfzı Topuz 
ve eserleri il-
ginizi çektiyse 
buyurun o za-
man diyerek 
veda ediyo-
rum.

MERHABA
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ŞUBELERDEN

HABERLER

ADANA ŞUBE

KADİRLİ BELEDİYESİNİ  
ZİYARET ETTİK

08.11.2022 tarihinde Şube Yönetim Kurulu üye-
lerimiz Doç. Dr. Mustafa AKYILDIZ, İsmail 
ERGAN ve Osmaniye İl Temsilcimiz Muhittin 
Can KARAEVREN Kadirli Belediyesini ziyaret 
etmişlerdir.
Ziyarette; Belediye de bulunan Jeoloji Mühen-
disi tarafından Zemin Etütlerinin denetlenmesi 
ve kontrol edilmesinin öneminden bahsedil-
miştir.
Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer TARHAN; 
konuya ılımlı yaklaşıp çalışmaları başlatacağı-
nı bununla ilgili olarak Odamızla iş birliği ya-
pacağını belirtmiş, toplantıya Belediye Başkan 
yardımcısı ve İmar Müdürünü de davet ederek 
en yakın zamanda uygulamanın başlatılabil-
mesi için gerekli hazırlıkların tamamlanması 
konusunda ortak karara varılmıştır.

SARIDERE-GÖLYAKA-DÜZCE 
DEPREMİ BASIN AÇIKLAMASI

Düzce`de 23.11.2022 tarihinde yaşanan 5.9 bü-
yüklüğündeki deprem nedeni ile Şube 2. Baş-
kanımız Doç. Dr. Mustafa Akyıldız bir basın 
açıklaması yaptı. Açıklamada; Yapı Denetim 
Yönetmeliğine göre zemin ve temel etüt dene-
timinde jeoloji mühendisi onayının olmaması,  
yapı denetim firmalarının jeoloji mühendisi is-
tihdam etmemesi ve belediyelere gelen rapor-
ların denetlenmemesi gibi konulara değinildi. 
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ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE 
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET ETTİK.

29.11.2022 tarihinde Şube Yönetim Kurulu üye-
lerimiz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
İl Müdür Yardımcısı M. İskender ÖZDEMİR`i 
makamında ziyaret etmişlerdir. Aynı zamanda 
Yapı Denetim Şube Müdürü Sibel ÖZÇELİK`in 
de katıldığı,
Ziyarette; 05.02.2008 tarih ve 26778 sayılı Resmi 
Gazete de yayınlanan Yapı Denetim Uygulama 
Yönetmeliği`nin Zemin ve Temel Etüt rapo-
runun hazırlanmasına ilişkin esaslara uygun 
olup olmadığı tespitinin yapılmasından, ra-
porların uygunluğunun tespiti için bünyesinde 
Jeoloji Mühendisi çalıştırmaları gerektiğinden, 
bünyesinde Jeroloji Mühendisi yok ise yine 
bir Jeoloji Mühendisinden hizmet satın alması 
gerektiğinden bahsedilmiştir. 
Son olarak İl Müdürlüğü`ne bağlı yapı denetim 
firmalarının kontrol edilmesi hususunda görüş 
birliğine varılmıştır.

HATAY İL TEMSİLCİLİĞİ

DÜZCE GÖLOVA`DA MEYDANA 
GELEN DEPREMLE İLGİLİ 

TEMSİLCİMİZ RASİM CAN İLE 
RÖPORTAJ YAPILDI

Jeoloji Mühendisleri Odası Hatay İl Temsilcisi 
Rasim Can; 23.11.2022 Tarihinde Düzce-Gö-
lova’da Meydana Gelen Deprem hakkında , 
(HRT) Hatay Radyo Televizyonundaki röpor-
taja katıldı.

ANTALYA ŞUBE

TÜRKİYE RADYO AMATÖRLERİ 
CEMİYETİ ANTALYA ŞUBESİ 

ZİYARET ETTİK
Şubemiz Mesleki Uygulamalar Üyesi Cihan 
Çolak 4 Kasım 2022 tarihinde, Türkiye Radyo 
Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Antalya Şube-
si`ni ziyaret ederek Eski Şube Başkanı Selim 
Şanlı (TA4B) ve Genel Sekreter Muhsin Boz-
kurt (TA4E) ile söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşi 
sırasında “Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti 
(TRAC) Antalya Şubesi`nin kuruluş tarihçesi, 
17 Ağustos 1999 depreminde kurulan afet kriz 

masasında sağlamış oldukları haberleşme des-
teği, radyo amatörlerinin önemi, topluma afet 
durumundaki katkısı ile birlikte radyo amatör-
lerinin kültürel paylaşımdaki yeri” konusunda 
görüşme sağlandı. 
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AKDENİZ`DE YENİYÜZYIL 
GAZETESİ`NE “ANTALYA`NIN 
DEPREMSELLİĞİ” HAKKINDA 

RÖPORTAJ VERİLDİ

Şube Başkanımız Bayram Ali Çeltik, 4 Kasım 
2022 tarihinde Akdeniz`de Yeniyüzyıl Gaze-
tesi`ne “Antalya`nın Depremselliği” hakkında 
röportaj verdi.
 

ISPARTA İL TEMSİLCİLİĞİMİZ DSİ 
18.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYA-

RET ETTİ

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Isparta İl 
Temsilcisi Sami Yalçınkaya ve Yürütme Kurulu 
Üyeleri Gökhan Otru, Sümeyra Doğan Benson 
ve Ramazan Selcan 4 Kasım 2022 tarihinde DSİ 
18.Bölge Müdürü Rahmi Şahin ve meslektaşı-
mız Jeoteknik Hizmetler ve YAS Şube Müdürü 
Osman Yüksel Kutlu`yu makamlarında ziyaret 
etti. Ziyarette Göller Bölgesinin su potansiyeli, 
geliştirilen projeler, açılan ve açılacak yeraltı-
suyu kuyularının durumu ve sorunları ile ilgili 
görüş alışverişinde bulunuldu. 

LİDER HABER`E “ANTALYA`NIN 
DEPREMSELLİĞİ” HAKKINDA RÖ-

PORTAJ VERİLDİ

Şube Başkanımız Bayram Ali Çeltik, 4 Kasım 
2022 tarihinde Lider Haber`e “Antalya`nın 
Depremselliği “ hakkında röportaj verdi.

AMATÖR TELSİZCİLİK EĞİTİMİ 
DÜZENLENDİ

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya 
Şubemiz ve Türkiye Radyo Amatörleri Cemiye-
ti Antalya Şubesi ile ortaklaşa planlanan “Ama-
tör Telsizcilik Eğitimi” 5 Kasım 2022 Cumartesi 
saat 14.00’de Şubemizde gerçekleştirildi.
TRAC Antalya Şubesi`nden Selim Şan-
lı (TA4B), Genel Sekreter Muhsin Bozkurt 
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(TA4E), Yusuf Demir (TA4AN) ve katılımcılara 
teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

AKDENİZ MÜHENDİSLİK GÜNLERİ 
ÇALIŞMA TOPLANTILARI DEVAM 

EDİYOR

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Dekanlığı öncülüğünde, Fakültede bölümleri 
bulunan Meslek Odaları Başkanları ile birlik-
te “Akdeniz Mühendislik Günleri” kapsamın-
da yapılması planlanan ‘Akdeniz Su Havzası 
ve Suyun Geleceği’ konulu Çalıştayın 8 Kasım 
2022 tarihindeki toplantısı Şubemizin ev sahip-
liğinde gerçekleştirildi. Odamızı temsilen Şube 
Başkanımız Bayram Ali Çeltik ve Şube Yazman 
Üyemiz Fatih Uçar katıldı.
 

KANAL V`YE “ SU KAYNAKLARI-
MIZIN KORUNMASI” HAKKINDA 

RÖPORTAJ VERİLDİ

Şube Başkanımız Bayram Ali Çeltik 16 Kasım 
2022 tarihinde Kanal V`ye “Su Kaynaklarımı-
zın Korunması” hakkında röportaj verdi.

YÜZYÜZE AKDENİZ: SUSUZ 
MÜMKÜN DEĞİL

Şube Başkanımız Bayram Ali Çeltik, 18 Kasım 
2022 tarihinde Yüz Yüze Gazetesi`ne “Su Kay-
naklarımızın Korunması” hakkında röportaj 
verdi.

ADALYA MERMER` DE ÇALIŞAN 
ÜYEMİZ ABDULLAH TİPİCİ`Yİ 

ZİYARET ETTİK

Akdeniz Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bö-
lüm Başkanı Prof.Dr.Erdal Koşun, Bölüm Baş-
kan Yardımcısı Prof.Dr.Sibel Tatar Erkül, Şube 
Başkanımız Bayram Ali Çeltik, Sosyal İlişkiler 
Üyesi Mustafa Karancı ile birlikte 18 Kasım 
2022 tarihinde Adalya Mermer A.Ş.`de çalışan 
meslektaşımız Abdullah Tipici`yi ziyaret ettik. 
Mermer sektöründe yaşanan sorunlar, işbirliği 
ve çözüm hakkında görüş alış-verişinde bulu-
nuldu.
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ANTALYA MERMER` DE ÇALIŞAN 
ÜYEMİZ ZEYNEP METİN`İ ZİYARET 

ETTİK

Akdeniz Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bö-
lüm Başkanı Prof.Dr.Erdal Koşun, Bölüm Baş-
kan Yardımcısı Prof.Dr.Sibel Tatar Erkül, Şube 
Başkanımız Bayram Ali Çeltik, Sosyal İlişkiler 
Üyesi Mustafa Karancı ile birlikte 18 Kasım 
2022 tarihinde Antalya Mermer Tic.Ltd.Şti`de 
çalışan meslektaşımız Zeynep Metin`i ziyaret 
ettik. Mermer sektöründe yaşanan sorunlar, iş-
birliği ve çözüm hakkında görüş alış-verişinde 
bulunuldu.

KONYAALTI BELEDİYESİNDE 
ÇALIŞAN ÜYEMİZ ÜMİT KAYRAK 
VE EMİNE BOZKURT`U ZİYARET 

ETTİK

Şube Başkanımız Bayram Ali Çeltik, 21 Kasım 
2022 tarihinde Konyaaltı Belediyesi`nde çalışan 
üyemiz Ümit Kayrak ve Emine Bozkurt`u ziya-
ret etti.

ISPARTA TİCARET VE 
SANAYİ ODASI ISPARTA İL 

TEMSİLCİLİĞİMİZİ ZİYARET ETTİ

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Me-
tin Çelik ve Yönetim Kurulu Üyeleri 24 Kasım 
2022 tarihinde Isparta İl Temsilcimiz Sami Yal-
çınkaya ve Yürütme Kurulu Üyelerini ziyaret 
etti. Ziyarette Isparta`nın sorunları ve kentimi-
zin gelecek vizyonunun belirlenmesinde ortak 
çalışmalar yapılması konusunda görüş birliği-
ne varılmıştır.

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI 
MECLİS ÜYESİ SEÇİLEN ÜYEMİZ HAKAN 

EVREN`İ ZİYARET ETTİK

Şube Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Ali Çel-
tik, Şube II.Başkanı Hüseyin Akkaya, Yazman 
Üye Fatih Uçar, Sayman Üye Hakan Özdemir, 
Sosyal İlişkiler Üyesi Mustafa Karancı, Yöne-
tim Kurulu Yedek Üyesi Hakan Oğuz ile bir-
likte, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis 
Üyesi seçilen meslektaşımız Hakan Evren`i  24 
Kasım 2022 tarihinde ziyaret ettik. Üyemizi teb-
rik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.
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ŞUBE BAŞKANIMIZ LİDER TV GÜN 
ORTASI PROGRAMININ CANLI 

YAYIN KONUĞU OLDU

Şube Başkanımız Bayram Ali Çeltik 24 Kasım 
2022 tarihinde, Lider TV`de Fatma Arslan`ın 
sunduğu Gün Ortası programına katıldı. Düz-
ce`de yaşanan deprem, Kuzey Anadolu Fay 
Hattı, Antalya`da olası bir deprem, zemin etüt-
leri, yapı denetim yönetmeliği, yer bilimcilerin 
istihdamı konularında değerlendirmelerde bu-
lundu.

“AKDENİZ SU HAVZASI VE 
SUYUN GELECEĞİ “ ÇALIŞTAYI 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
öncülüğünde başlatılan ve Çevre Mühendisle-
ri Odası Antalya Şubesi, Elektrik Mühendisleri 
Odası Antalya Şubesi, Gıda Mühendisleri Oda-
sı Antalya Şubesi, İnşaat Mühendisleri Oda-
sı Antalya Şubesi, Jeoloji Mühendisleri Odası 
Antalya Şubesi ve Makina Mühendisleri Odası 
Antalya Şubesi ortaklığı ile düzenlenen “Akde-
niz Mühendislik Günleri” kapsamındaki ilk et-
kinliğin teması “SU” olarak belirlenmişti.
Bu kapsamda “Akdeniz Mühendislik Günle-
ri” kapsamındaki ilk etkinlik olan “Akdeniz Su 
Havzası ve Suyun Geleceği Çalıştayı” 30 Kasım 
2022 tarihinde Akdeniz Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Konferans Salonunda yoğun katılım 
ile gerçekleştirildi.
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ESKİŞEHİR ŞUBE

“AFYONKARAHİSAR DA DÜNDEN 
BUGÜNE DEPREM GERÇEĞİ VE 

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER”-
KONULU PANEL DÜZENLENMİŞ-

TİR.
Afyonkarahisar’da “DEPREM” Paneli Düzen-
lendi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygula-
ma ve Araştırma Merkezi tarafından düzenle-
nen “Afyonkarahisar’da Dünden Bugüne Dep-
rem gerçeği ve Alınması gereken Önlemler…” 
konulu Panel 3 Ekim 2022, Pazartesi Saat: 

14.00’de üniversitede yapıldı. Moderatörlüğü-
nü Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Çağlar Özkay-
mağın yaptığı panele yine odamız üyesi DEÜ 
öğretim üyesi, Prof. Dr. Hasan Sözbilir katıl-
dı. Yine panele Kandilli rasathanesinden ve 
AFAD’da bu konuda sorumlu kişiler katıldı.
Kandilli Rasathanesinden Dr. Selda Altuncu 
Poyraz Türkiye’nin dünya üzerindeki konu-
mundan yola çıkarak deprem açısından teh-
likeli yerde olduğunu vurguladı. Daha sonra 
Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise Afyonkarahisar’ın 
Türkiye’de konumunu ve aktif faylarını slaytlar 
ile gösterdi. Panele AFAD adına katılan Abdul-
kadir Tezcan ise deprem konusunda bilinmesi 
gerekenleri sıraladı ve çoğunun bilinmediğini 
vurguladı.
Panele Şubemizi temsilen Şube Yönetim Kuru-
lu Başkanı Prof. Dr. Can Ayday, Yazman üye 
Cansu Aşık ve özel büro sahibi İsmail Uğurlu-
tiryaki katıldılar.

EMEKLİ JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ BULUŞ-
MASI 

Eskişehir Şubede Emekliler Buluştu
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15 Ekim 2022 de Eskişehir Şube’de emekli Jeo-
loji Mühendisleri buluştu. Pandemi sonrası bu 
tür ilk toplantı olan Emekliler gününe katılım-
da yoğun oldu.
Toplantı Bartın Maden Kazası sonrası olması 
nedeni ile müzik çalınmadı. Toplantıya kazada 
şehir olan 41 madencinin anısına Saygı Duru-
şu ile başlandı. Şube Başkanı Can Ayday bu tür 
toplantıların 2 yıldır yapılamadığını ve jeoloji 
mühendislerinin birbirleri ile görüşemedikle-
rini bu nedenle şube olarak bu tür bir toplan-
tı düzenlediklerini söyledi. Meslekten emekli 
olan arkadaşlara şubenin açık olduğunu bu tür 
toplantıların her ay veya iki ayda bir düzen-
lenmesinin güzel olacağını belirtti. Şube olarak 
toplantıları organize edebileceklerini söyledi.
Genç meslektaşların emekli meslektaşların fo-
tolarını bularak, onlardan habersiz hazırladık-
ları Sunu öncelikle katılan emekli meslektaşlar 
için büyük sürpriz oldu. Hep birlikte hazırla-
nan sunu beğeni ile izlendi.
Sunu sonrası kokteylde emekliler eski anılarını 
paylaştılar. Yönetim Kurulunun genç üyeleri 
ise çoğu meslek ile ilgili anıları hayranlıkla din-
lediler.
Geç saatlere kadar süren Emekli Meslektaşlar 
Buluşması, bu tür toplantıların sık aralıklarla 
tekrarlanması dileği ile son buldu.

“TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ” 
İLE İLGİLİ TMMOB JEOLOJİ MÜ-
HENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR 
ŞUBEMİZ BASIN AÇIKLAMASI 

GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR

“TOKİ Yer Seçiminde Çok Dikkatli Olmalı, Uy-
gun Yer için Bilime Başvurun”
TOKİ öncülüğünde yapılan sosyal konut pro-
jesinde ev başvuruları 14.09.2022 tarihi itibari 
ile başlamış bulunmaktadır. Proje kapsamında, 
ülkemiz de 81 ilimiz de toplam 500 bin adet 
konut yapılması kararlaştırılmıştır. Proje doğ-
rultusunda Eskişehir ilimizde 2499 adet sosyal 
konut yapılacağı duyurulmuştur.
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir 
Şubesi Yönetim Kuruluolarak yapılması plan-
lanan projenin amaca uygun olarak, uygun yer-
lere yapılması durumunda bu imkandan yarar-
lanacak halkın yararına olacağını düşünüyoruz. 
Fakat, bilimin yolundan sapmamak gerektiğinin 
altını da çizmek isteriz. Bu tür büyük projelerin 
yapılacağı yerlerin konumları belirlenirken bili-
min ve mühendisliğin ilkelerine eksiksiz uymak 
gerekmektedir.Vatandaşlarımızın ev sahibi ol-
maları adına yapılan / yapılması planlanan bu 
gibi projelerin herhangi bir doğal afet ile karşı-
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laşıldığında büyük ve geri dönülemez sonuç-
larla karşılaşmamak adına Jeoloji Mühendisleri 
Odası Eskişehir Şubesi olarak bu basın açıkla-
masını yapmak ve ilgilileri uyarmak gerektiğini 
düşünüyoruz.Eskişehir yerleşim yeri aktif  fay 
zonu üzerindedir.Türkiye’de içinden aktif fay 
geçen sayılı büyükşehirlerin arasındadır. Adını 
içinde yaşadığımız şehirden alan Eskişehir Fay 
Zonu Bozüyük-İnönü-Eskişehir’in güneyinden 
geçmektedir. Deprem Büyüklük değeri 6.4  olan 
Eskişehir Depremi 1956  yılında yaşanmıştır.
Yine şehrin ortasından geçen Porsuk Çayı ve 
etrafındaki alüvyon zemin deprem riskini art-
tırmaktadır. Yeraltısu seviyesi yüzeye yakındır. 
Sonuçta, Eskişehir’ in konumunun öncelikle 
deprem ve sel baskını açısından riskli olduğu 
açık ve net olarak ortadadır.
Tüm bu nedenlerden dolayı, sadece Eskişehir 
yerleşim yeri değil, ilçelerde de planlanacak 
olan bu ve bu tür tüm konut projelerinin yer 
seçimlerinde doğal afetlerden korunmanın baş 
koşulunun o yerin jeolojisinin ayrıntılı incelen-
mesi ve gerekli jeolojik ve jeoteknik etütlerin 
eksiksiz yapılmasını olduğunu vurgularız.
Biz Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şube-
si Yönetim Kurulu olarak her koşulda olduğu 
gibi TOKİ’nin bu projesinde de uygun alanla-
rın seçiminin bilim ve mühendislik ilkeleri ışı-
ğında yapılmasını sorumlulara öneririz.

ESKİŞEHİR` DE 29 EKİM CUMHURİ-
YET BAYRAMI 

Eskişehir Valiliğinin 29 Ekim Cumhuriyet Bay-
ramı Resepsiyonunda Şubemiz Temsil edildi

Eskişehir Valisi Sayın Erol Ayyıldız’ın Cumhu-
riyetin 99’uncu Kuruluş Yıl Dönümü münase-
beti nedeni ile 29 Ekim 2022 Cumartesi günü 
Saat. 17.00 de Tasigo Otel’de verdiği Cumhuri-
yet Bayramı Kabul Törenine Şubemiz Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Can Ayday katıldı. 
Törende Vali ve Vali yardımcılarının bayramı-
nı kutlayan Ayday, bir süre kendileri ile sohbet 
etme olanağı buldu.

GÜNEY MARMARA ŞUBE

07.Kasım.2022: TMMOB Jeoloji Mühendisleri 
Odası Güney Marmara Şubemizde YAS firma-
ları ve DSİ 1.Bölge müdürlüğünde çalışan mes-
lektaşlarımız ile toplantı yapıldı. 

11.Kasım.2022: TMMOB Jeoloji Mühendisleri 
Odası Güney Marmara Şube başkanı Engin ER 
Bursa Lider Haberde Nesli Yaşam programının 
konuğu oldu. 
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12.Kasım.2022: TMMOB Jeoloji Mühendisleri 
Odası Güney Marmara Şube 2.başkanımız Se-
biha YILDIZALP Düzce depreminin senesinde 
düzenlenen basın toplantısında Bursa’nın dep-
remselliği hakkında açıklamalar yaptı. 

25.Kasım.2022: TMMOB Jeoloji Mühendisleri 
Odası Güney Marmara Şube danışma kurulu 
toplantısı gerçekleştirildi.

29.Kasım.2022: TMMOB Jeoloji Mühendisleri 
Odası Güney Marmara Şube başkanı Engin ER 
Bursa Lider Haberde Şeyda Gümüş ve Nurettin 
Nuri Yavuz’un programının konuğu oldu ve 
yaşanan son depremleri değerlendirdi.

İSTANBUL ŞUBE

ŞUBEMİZ JEOGENÇLERLE TEKNE-
DE TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ

İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üni-
versitesi-Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği bö-
lümlerinde okuyan öğrenciler ile 16. Dönemin 

1. JeoGenç etkinliği, 31 Ekim 2022 tarihinde Sa-
rıyer Belediyesi’nin katkılarıyla, Sevgi ve Barış 
Teknesi’nde yemekli bir toplantı ile gerçekleş-
tirildi.
Öğrenci üyelerimizin katılımıyla gerçekleşti-
rilen ve yoğun ilgi gösterilen etkinliğe 120’ye 
yakın Öğrenci ve Şube Yönetim Kurulu Üyele-
rimizin yanı sıra, Değerli Hocalarımız Prof. Dr. 
Naci Görür ve Prof. Dr. Namık YALÇIN katı-
lım sağladılar. Açılış konuşmasını yapan Şube 
Yönetim Kurulu Başkanımız S. Sami TEYMUR-
TAŞ, Oda’nın faaliyetlerinden ve JeoGenç ör-
gütlülüğünün öneminden söz ederek, JeoGen-
c’in daha aktif olmasını, etkinlikler yapmakta 
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ısrarlı davranmasını ifade etti.
Tekne tahsisi ve yemek ikramında sponsoru-
muz olan Sarıyer Belediye Başkanımız Şükrü 
GENÇ`e, etkinliğin düzenlenmesinde sağladık-
ları katkılar ve katılımlarıyla bizi onurlandıran 
Prof. Dr. Naci GÖRÜR’e ve katılımlarıyla bizleri 
yalnız bırakmayan Prof. Dr. Namık YALÇIN’a, 
gece boyunca kusursuz hizmet veren Sevgi & 
Barış Teknesi personeline sonsuz teşekkürleri-
mizi sunuyoruz.
Etkinliğimize katılım sağlayan JEOGENÇ ar-
kadaşlarımıza ayrıca çok teşekkür eder, her 
zaman bir arada olmayı ve başarılarının deva-
mını dileriz.

İSTANBUL`UN KÜLTÜREL VE JEO-
LOJİK MİRAS ÖĞELERİ PANO ÇA-

LIŞMALARI DEVAM EDİYOR

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi Kültürel Jeoloji ve Jeolojik Miras Komis-
yonu tarafından hazırlanan İstanbul’un Kültü-
rel ve Jeolojik Miras Öğeleri pano çalışmaları 
içerisinde yer alan Şile Eolinit ve Kokunitleri 
ve Şile Hacılar Şelalesi’nin arazi çalışmaları ta-
mamlandı.
 3 Kasım 2022 Perşembe günü saha çalışmala-
rını gerçekleştiren Kültürel Jeoloji ve Jeolojik 
Miras Komisyonu üyelerimiz Yıldırım Güngör, 
Özge Boso Hanyalı, Direnç Azaz ve Sami Tey-
murtaş’a katkılarından dolayı teşekkür ediyo-
ruz. 
 

“ANITKABİR’İN DOĞAL TAŞLARI” 
KONULU SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİ-
RİLDİ

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi tarafından, 10 Kasım 2022 Perşembe 
günü saat 21.00’de, “ANITKABİR’İN DOĞAL 
TAŞLARI” konulu online bir söyleşi gerçekleş-
tirildi.
Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ün ölümünün 84. yılına denk gelen bu 
anlamlı günde yapılan söyleşiye konuşma-
cı olarak katılan ve değerli bilgilerini bizler-
le paylaşan Dr. Serkan ANGI’ya, gerek Zoom 
üzerinden, gerekse YouTube üzerinden katılım 
sağlayan tüm meslektaşlarımıza ve davetlileri-
mize, gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür 
ederiz.

BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKAN 
YARDIMCISI METİN KEFELİOĞLU`NU 

ZİYARET ETTİK

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul 
Şube Başkanı S. Sami TEYMURTAŞ, 2. Başkanı 
Nejat GÜVEN ve Şube Personeli Özgecan IRI-
CIOĞLU AYDIN Bahçelievler Belediye Başkan 
Yardımcısı, meslektaşımız Metin KEFELİOĞ-
LU’nu 11 Kasım 2022 tarihinde makamında zi-
yaret etti.
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 Şubemizin gerçekleştirdiği çalışmaların akta-
rıldığı görüşmede, meslektaşlarımızın ve kuru-
mun, mesleğimize ilişkin taleplerinde destekte 
bulunabileceğimiz belirtildi. Başkan Yardımcısı 
Metin KEFELİOĞLU, belediyenin sorumlulu-
ğunda olan konularla ilgili olarak yürüttükle-
ri çalışmalarda meslek örgütümüzün yerinin 
önemli olacağına katıldıklarını ifade ederek, 
özellikle zemin ve temel etüt raporu çalışmala-
rında, ilçe genelinde faaliyet gösteren büro ve 
şirketlerin Odamıza tescilli olması ve üretilen 
mesleki hizmetlerin sicillerinin tutulması husu-
sunda takipçi olacaklarını belirtti. Yönetim Ku-
rulu Üyelerimiz mesleki çalışmaların, özellikle 
yerel yönetimlerde, kontrollü ve denetimli iler-
lemesi için sürecin birlikte yürütülmesi gerek-
tiğinin elzem olduğuna inandıklarını, bundan 
sonraki çalışmalarda daha fazla birlikte olmak-
tan memnun olacaklarını iletti.
Görüşme, Metin KEFELİOĞLU’nun ziyareti-
mizden duyduğu memnuniyeti belirterek, ça-
lışmaların işbirliği içinde gerçekleştirileceğini 
ifade etmesinden sonra, karşılıklı iyi niyet te-
mennileri ile son buldu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE 
KATILIMCILIK PANELİNE 

KATILDIK

İstanbul Kent Konseyi ve İPA (istanbul Plan-
lama Ajansı) iş birliği ile düzenlenen, “Kimin 
için, Neden ve Nasıl Bir Kentsel Dönüşüm?” 
sorularının yanıtlarının İstanbullularla birlikte 
değerlendirildiği “Kentsel Dönüşüm ve Katı-
lımcılık Paneli” 12 Kasım Cumartesi günü İPA 
Kampüs`te gerçekleştirildi.

Kentsel dönüşümün hukuki, finansal, toplum 
bilimsel boyutlarıyla tartışıldığı panele TM-
MOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şu-
besi’ni temsilen, Şube Başkanımız S. Sami TEY-
MURTAŞ, Yönetim Kurulu üyelerimiz Haldun 
Ömer SEÇİLMİŞ, Kemal Önder PRESCİLER ve 
üyemiz Mustafa AKSAK katılım sağladılar.
 

12. ULUSLARARASI SUÇ VE CEZA 
FİLM FESTİVALİ AÇILIŞ TÖRENİNE 

KATILDIK

Adalet filmleri gösterimleri, VisionIST ve kadın 
erkek eşitliği konulu akademik program etkin-
liklerinden oluşan 12. Uluslararası Suç ve Ceza 
Film Festivali açılış töreni 17 Kasım 2022’de Ce-
mal Reşit Rey Kongre Salonu’nda gerçekleşti-
rildi.
 Yönetim Kurulu Başkanımız S. Sami TEYMUR-
TAŞ ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sinem AKSOY 
‘un katılım sağladığı açılış törenine davetinden 
dolayı Festival Başkanı Prof. Dr. Adem SÖZÜ-
ER’ e teşekkür eder, çalışmalarında başarılar 
dileriz.
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YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ PROF. 
DR. FUAT SEZGİN FEN LİSESİ`Nİ ZİYARET 

ETTİLER

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi Yönetim Kurulu Üyelerimiz Kemal Ön-
der PRESCİLER ve Haldun Ömer SEÇİLMİŞ, 
24 Kasım 2022 Perşembe günü, İstanbul Silivri`-
de bulunan Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi’ni 
Odamız adına ziyaret ettiler.

Mesleğine ve bilime sevdalı olan coğrafya öğ-
retmeni Aşir YAMAN’ın talebi üzerine yapılan 
ziyarette, kendisinin okul içinde oluşturmaya 
çalıştığı “Doğa ve Tabiat Müzesi” ne katkı ama-
cıyla Odamızın hediyeleri sunuldu. Ayrıca Ke-
mal Önder PRESCİLER şahsi koleksiyonundan 
mineral, cevher ve fosil örnekleri hediye etti. Bu 
muhteşem projeyi geliştirmek adına Odamızın 
kendilerine her türlü teknik ve bilimsel desteği 
sunacağı ifade edildi.
Bu projeye öncülük eden başta Okul Müdürü 
Gökhan KARATAŞ`a, müzenin kurulmasında 
çok değerli katkıları olan Coğrafya Öğretmeni 
Aşir YAMAN’a ve Öğretmenler Günü gibi özel 
bir günde ziyareti gerçekleştiren Yönetim Ku-
rulu Üyelerimize çok teşekkür ederiz.

İZMİR ŞUBE

BUCA DEPREMİ BASIN 
AÇIKLAMASI  

     
İzmir Buca’da sabaha karşı meydana gelen 4,9 
büyüklüğündeki depremle ilgili konuştuğu-
muz JMO İzmir Şube Başkanı Koray Önalan: 
Olabilecek yıkıcı bir depreme kentimiz, kentle-
rimiz hazır değil” dedi.

DEÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 
BÖLÜM ZİYARETİ

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube 
Başkanımız Koray Çetin Önalan, Yönetim Ku-
rulu Üyelerimiz Hüseyin Uytun, Reyhan Peşte-
malcı Üregel ve Mustafa Softa 9 Eylül Üniversi-
tesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 
Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi. Toplan-
tıda Şube Başkanımız mesleğimizi, TMMOB’u 
ve Jeoloji Mühendisleri Odasını ve İzmir Şu-
besini tanıttı. Jeoloji Mühendisliği mesleğinin 
önemi, tarihsel süreci ve gelecekteki konumu-
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nun tartışılarak, Jeoloji Mühendisliği Bölümle-
rine ilginin azalması konuşuldu. 
Dokuz Eylül Jeoloji Mühendisliği Bölümünün 
köklü bir bölüm olmasına değinilen toplantıda, 
Jeoloji mühendisi istihdam eden kurumlar sa-
yıldı ve mevcut koşullarda istihdamın yetersiz 
olduğu vurgulandı.
            

ADALET NÖBETİ 

201. Gününde İzmir Adalet Nöbeti’ni şubemiz 
üstlendi. Nöbet esnasında 10 Ekim Derneği da-
yanışma ziyaretinde bulundu. 

“İŞ GÜVENLĞNDE İŞYERİ 
SAHBİ VE VEKLİNİN MALİ 

VE CEZAİSORUMLULUKLARI 
SUNUMU YAPILDI.”

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şu-
besi Güz Dönemi eğitim çalışmaları kapsamın-
da “İş Güvenliğinde İşyeri Sahibi ve Vekilinin 
Mali ve Cezai Sorumlulukları” sunumu Barba-
ros KARGI (Maden Mühendisi- A Sınıfı İş Gü-
venliği Uzmanı) tarafından 17 Kasım 2022’de 
zoom üzerinden gerçekleştirildi.

“JEOLOJİK VERİLER IŞIĞINDA BİR 
SU SONDAJ KUYUSU LOKASYON 
ÖNERİSİ VE KARŞILAŞILAN SO-
RUNLAR-ÇÖZÜMLER” SUNUMU

“Jeolojik Veriler Işığında Bir Su Sondaj Kuyusu 
Lokasyon Önerisi Ve Karşılaşılan Sorunlar-Çö-
zümler” sunumu Şube Başkanımız Koray Çetin 
Önalan tarafından 19 Kasım 2022’de zoom üze-
rinden gerçekleştirilmiştir.

16. DÖNEM I. DANIŞMA KURULU 
TOPLANTISI

Şubemizin 16. Dönem I. Danışma kurulu Mi-
marlık Merkezi Salonunda gerçekleştirildi. Da-
nışma kuruluna Aydın, Muğla, Manisa ve Milas 
temsilci ve temsilci yardımcıları ile üyelerimiz 
katılım gösterdi. Şubemizin dokuz aylık faali-
yetleri ve mali raporu sunularak üyelerimizle 
karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
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KONYA ŞUBE

ŞUBE 12. DÖNEM 1. DANIŞMA 
KURULU TOPLATIMIZI YAPTIK

 

12. Çalışma Döneminin 1. Danışma Kurulu top-
lantısı 22 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirildi. 
Toplantımıza Genel Merkez Başkanı Hüseyin 
Alan ve Genel Merkez denetme Kurulu üyesi 
Faruk İlgün de katılarak onurlandırdılar.

Toplantıda Şube Başkanımız Şükrü Arslan ın 
açılış konuşması ardından Başkan Hüseyin 
Alan Danışma kurulu üyelerine Oda çalışma 
ve faaliyetlerini anlatarak Oda Üye örgütlülü-

ğü önemine değindi. Sonrasında ise Şube İdari 
ve mali durumun sunumu yapıldı. Toplantıda 
davetli üyeler söz verilerek beklenti görüş ve 
önerileri alındı. Toplantıya katılan tüm katılım-
cılara teşekkür ediyoruz.

DEPREME NE KADAR HAZIRIZ ?
Konya Şube Başkanımız Şükrü ARSLAN ın 
Düzce Depremi sonrasında depremler, 8 Kasım 
2021 Konya Kızılören meydana gelen deprem 
hatırlatarak Konya nın depremselliği   hakkın-
daki Yenigün Gazetesine açıklamalar yaptı.

KONYA BÜYÜKŞEHİR DAR ÜL 
MÜLK TOPLANTISNA KATILDIK

21 Kasım 2022 Konya Büyükşehir Belediyesinin 
Düzenlediği Tarihi Şehir Merkezi kentsel dönü-
şüm projesinin anlatıldığı “Dar-ül Mülk / Baş-
şehir Yeniden Yükseliyor” Lansman Toplantı-
mıza Şubemizi Temsilen Şube 2. Başkanımız 
A. Fatih ÖZERDEM katıldı. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarihi 
şehir merkezinde 20 farklı kentsel yenileme, 
dönüşüm ve restorasyon çalışmasından oluşan 
projenin detaylarını açıkladı.
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SAMSUN ŞUBE

TOKAT İL AFET RİSK AZALTMA 
PLANI (İRAP) TOPLANTISI 

GERÇEKLEŞTİ

TOKAT İL AFET RİSK AZALTMA PLANI 
(İRAP) 02-03 Kasım 2022 tarihinde Tokat İl Afet 
Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda 
gerçekleşti.
Toplantıya; Tokat İl Temsilcisi Jeo.Yük.Müh.K.
Çağlayan DEMİREZEN ve Temsilci Yardımcısı 
Gökhan HASPOLAT`ın Odamız adına  Tokat 
İli Risk Azaltma Çalıştayı (İRAP) Deprem Ma-
sasına katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. Konu 
hakkında Odamız görüşleri de bildirilerek tek-
nik yönden katkı sağlanmıştır.

ŞUBE BAŞKANIMIZ GÜL YÜZÜNCÜ 
YILMAZ SAMSUN TELEVİZYONU 

KANAL S TV CANLI YAYINA 
KATILDI

 
Deprem gerçeği bir kez daha hatırlatıldı.
Şube Başkanımız Gül YÜZÜNCÜ YILMAZ 
Deprem gerçeğini bir kez daha hatırlatarak 
belediyelerin denetimleri yerinde yapması ve 
Zemin Etüd Raporlarının önemini vurguladı. 
Açıklamalar yazılı yerel basında da yer aldı.

ÖZEL BÜRO VE ŞİRKETLERLE 
TOPLANTI YAPILDI

8 Kasım 2022 tarihinde düzenlenen toplantı-
da; yerinde denetim yapan Atakum Belediyesi 
uygulamaları ve yaşanan sorunlarla ilgili bilgi 
paylaşıldı. Diğer belediyeler başlayacak uygu-
lamalarla ilgili bilgi verildi. Piyasada yaşanan 
sorunlar tartışıldı. Bu uygulamanın mesleğimi-
ze olumlu olarak katkı vereceği üzerine görüş 
birliğine varıldı.

İKK 10 KASIM ETKİNLİKLERİNE 
KATILIM SAĞLADIK
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SİVAS ŞUBE

TRABZON ŞUBE

ŞUBE DANIŞMA KURULU 
TOPLANTIMIZ YAPILDI

Şube Danışma Kurulu Toplantımız 25 Kasım 
2022 tarihinde saat 18:00`de şube binamızda 
Şube Yönetim Kurulu ve üyelerimizin katılı-

mıyla gerçekleşti. Toplantıda Şubemizin ma-
li,mesleki ve toplumsal faaliyetleri ile meslek 
alanında yaşanan sorun ve gelişmeler görüşül-
dü.Dilek ve temenniler ile de toplantımız sona 
erdi.

`CUMHURİYET` İN KURUMLARI: 
MTA, ETİBANK, EİEİ, DSİ ve TPAO`  

BAŞLIKLI KÖŞE YAZIMIZ ÇIKTI

2 Kasım 2022 tarihinde Kuzey Ekspres 
gazetesinde ‘Cumhuriyet’in Kurumları: MTA, 
ETİBANK, EİEİ, DSİ ve TPAO’ başlıklı köşe 
yazımız çıktı.

`MADENCİLİK VE TOPLUM`  
BAŞLIKLI KÖŞE YAZIMIZ ÇIKTI

9 Kasım 2022 tarihinde Kuzey Ekspres 
gazetesinde ‘Madencilik ve Toplum’ başlıklı 
köşe yazımız çıktı.

https://www.kuzeyekspres.com.tr/madencilik-
ve-toplum-makale,21857.html

`YER BİLİMLERİ-3 JEOFİZİK 
MÜHENDİSLİĞİ ` BAŞLIKLI KÖŞE 

YAZIMIZ ÇIKTI

16 Kasım 2022 tarihinde Kuzey Ekspres 
gazetesinde ‘YER BİLİMLERİ-3 JEOFİZİK 
MÜHENDİSLİĞİ’ başlıklı köşe yazımız çıktı.
h t t p s : / / w w w . k u z e y e k s p r e s . c o m . t r /
yer -b i l imler i -3 - jeof iz ik-muhendis l ig i -
makale,21871.html



46

 #GüçlüOdaGüçlüJeolojiMühendisi

ANTARKTİKA’NIN AKTİF 
VOLKANLARI VE TÜRKİYE’NİN 

ANTARKTİKA BİLİMSEL 
SEFERLERİ

`Antarktika’nın Aktif Volkanları ve Türkiye’nin 
Antarktika Bilimsel Seferleri` konulu Cumartesi 
Söyleşimiz Prof. Dr. Cüneyt Şen sunumuyla 26 
Kasım 2022 de Şubemizde yapıldı.

`AĞIR METALLER` BAŞLIKLI KÖŞE 
YAZIMIZ ÇIKTI

30 Kasım 2022 tarihinde Kuzey Ekspres 
gazetesinde ‘AĞIR METALLER’ başlıklı köşe 
yazımız çıktı.
https://www.kuzeyekspres.com.tr/agir-
metaller-makale,21900.html
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75 Türkiye Jeoloji Kurultayı 
Uluslararası Katılımlıth

with international participation

Geological Congress of TurkeyGeological Congress of Turkey
10-14 Nisan 2023 / April 10-14, 2023

MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi/ANKARA
MTA General Directorate Cultural Center / ANKARA

Jeolojik Kaynakların Kalkınmadaki Rolü

BİLİMSEL ETKİNLİKLER
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TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
II. ULUSLAR ARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI
II. INTERNATIONAL COMPETITION OF PHOTOGRAPHY


