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SUNUŞ
Değerli Meslektaşlarımız,
Aylık olarak çıkardığımız ve yoğun gündem konuları ile dolu Jeodergi’nin Aralık sayısı ile sizlerleyiz. Dergimizin bu ayki sayısında;
“Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyor Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!” kampanyamız, örgütsel ve mesleki etkinlikler ile
kurum ziyaretleri, Danışma Kurulu toplantıları, Jeogenç ile teknik gezi, Netcad eğitimi ile ilgili konular yer almaktadır. Ayrıca, “Eşit Köşe”
de Hava Neslihan Kıray’ın “Aklın Sesli Harfleri” adlı yazısını bulacaksınız. İlgiyle okuyacağınız bir sayı olmasını umut ediyoruz.
Ülke olarak, sosyal ve özgür yaşam alanında git gide dibe doğru çöküşün kendini belirgin ettiği günlerden geçiyoruz. Her geçen gün
bu alanlarda artan baskılar insanları bunalıma sürüklemeye ve yaşamı işin içinden çıkılmaz bir hal almaya doğru götürüyor. Bu olumsuz
tablonun yanında yaşadığımız ekonomik kriz; işsiz, kamuda veya serbest çalışan meslektaşlarımızı da derinden etkilemeye devam ediyor. TMMOB örgütlülüğü olarak, kamuda ve özelde istihdamın arttırılmasını, özelde düşük ücretli güvencesiz çalışmaya son verilmesini,
kamu çalışanlarının özlük ve ekonomik şartlarının iyileştirilmesini hedefleyen “Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyor
Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!” kampanyasını ülke çapında yürütmeye çalıştık, taleplerimizi kamuoyu ve milletvekilleri ile paylaşarak
sorunlarımıza çözüm istedik. Meslektaşlarımızın işsizlik ve yoksulluk sorunları ile buna ilişkin çözümleri içeren önerilerimizin yetkilerce
ciddiye alınması ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep ediyoruz.
Jeogenç örgütlülüğümüz ile birlikte Ankara’da bulunan Hacettepe, ODTÜ ve Ankara Üniversitelerinin Jeoloji Mühendisliği Bölümlerinde okuyan öğrenci arkadaşlarımız ile Ankara, Kızılcahamam-Çamlıdere Jeopark’ını ziyaret ettik. Prof. Dr. Nizamettin Kazancı hocamızın başkanlığında gerçekleştirdiğimiz teknik geziye, oda yönetim kurulu ve organları ile yetmişten fazla öğrenci arkadaşımız katılım
gösterdi. Ayrıca, Odamız tarafından her sene Jeoloji Mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilerimize verdiğimiz” başarı ve ihtiyaç
bursu” Burs değerlendirme komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bu yıl 20 öğrencimize verildi. Oda öğrenci örgütlülüğümüz (JeoGenç) ile mesleğimizin değişik uygulama alanlarındaki teknik gezilerimize önümüzdeki süreçte de devam edilecektir.
MTA Genel Müdürlüğü tarafından 18-19 Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlenen İleri Teknoloji Jeotermal Sistemler Çalıştayı’na
Odamız adına Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan ile Aydın İl Temsilcimiz Hasan Kuru katıldı. Açılık konuşmasını MTA Genel Müdürü Doç. Dr. Yasin Erdoğan’ın yaptığı çalıştayda, MTA Genel Müdürlüğü, EÜAŞ, Enerji Bakanlığı, TUBİTAK ve Üniversitelerimizin de
içinde yer aldığı bir ekip çalışması ile belirlenen bir alanda pilot çalışma ve üretimin yapılması, bu pilot uygulamada elde edilen bilgi ve
deneyim çerçevesinde iş ve işlemlerin yürütülmesi gerektiği belirtildi. Çalışatay’a MAPEG Genel Müdürü Cevat Genç, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, jeotermal alanında faaliyet gösteren STK Yöneticileri, bu alanda çalışan akademisyenler ile Jeoloji ve Petrol Mühendisleri
Odasının yöneticileri katıldı.
Aralık ayında birçok kurum ziyaretleri yapıldı. AFAD Başkanı olarak atanan Vali Sayın Yunus Sezer ziyaret edilerek yeni görevinde
başarılar dilendi. Yeni Hizmet Binasına taşınan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Daire Başkanı
Dr. Ayhan Koçbay, Daire Başkan Yardımcıları, Şube Müdürleri ve meslektaşlarımız ziyaret edilerek yeni hizmet binasının hayırlı olması
temennisinde bulunuldu. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Sahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem
Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Dr. Tayfun Kahraman, İzmir Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel
İyileştirme Daire Başkanı Banu Dayangaç, Afet ve Risk Yönetimi Şube Müdürü Bahattin Murat Demir, Mühendislik Jeoloji Şube Müdürü
Ata Türkel makamlarında ziyaret edildi. Bu kurumlarda meslektaşlarımızın istihdamının arttırılması başta olmak üzere mesleki haklarımızın geliştirilmesi konularında görüşlerimiz paylaşıldı.
Aralık ayı içinde birçok şube ve il temsilciliğimize ziyaretler gerçekleştirildi. Danışma kurulları, toplantılar ve panel gerçekleştirildi. Adıyaman il temsilciliğimiz ile toplantı yapılırken, İzmir’de danışma kuruluna katılım sağlandı. Tunceli İKK Dayanışma toplantısına
katılındı. Aydın İl Temsilciliğimiz ile Germencik Belediyesi tarafından ortaklaşa “Susuzluk Bizi Yönetmeden Biz Suyu Yönetelim: İklim
Değişikliği ve Kuraklık Paneli” düzenlendi. Etkinliğe, Oda ve BTK Başkanlarımız da katılım sağlayarak açıklamalarda bulundular.
Meslektaşlarımızın sıklıkla kullandığı Netcad programını iki aşamalı olarak “CBS Tabanlı Jeoloji Uygulamaları ile Jeolojik Katı
Modelleme Eğitimlerini” ücretsiz olarak gerçekleştirdik. Meslektaşlarımızın yoğun katılım gösterdiği eğitimin faydalı olduğunu umuyor, yapmayı planladığımız diğer eğitimlerden haberdar olabilmeleri için web sayfamızı ve sosyal medya hesaplarını takip etmelerini
önemle rica ediyoruz.
Yine çok sayıda kurul ve komisyon toplantısını gerçekleştirdik. Meslektaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla Jeoteknik ve Mühendislik Jeoloji Komisyonumuzun öncülüğünde hazırladığımız hesap cetveli program serimize bu ay “KAYA KÜTLELERİ ÜZERİNDEKİ SIĞ
TEMELLERİN TAŞIMA GÜCÜ HESAP CETVELİ KULLANIM KILAVUZU” yazlımı ile daha da zengin hale getirdik. Hazırlanan yazılım ile kaya
zeminler üzerinde oturan bina ve bina türü yapıların hesap ve araştırmaları konusunda meslektaşlarımıza yardımcı olduk. Kültürel
Jeoloji ve Jeolojik Miras Çalışma gurubumuz öncülüğünde “Türkiye’nin Kaleleri” projesini başlattık.
2021 yılının son dergisini siz değerli okurlarımız ile paylaşırken bu yıl boyunca tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizin de
etkilerini çok şiddetli hissettiği Covid-19’un hem sağlık hem de psikolojik olarak verdiği tahribatlarının yanı sıra ülkemizde ekonomik
anlamda da çok yıpratıcı ve tahrip edici etkileri olmuştur. İnsanımız, sağlık problemlerini bir yana bırakıp yaşamak için gerekli asgari
ekonomik koşullara bile sahip olamamanın verdiği çöküntü ile de mücadele etmek zorunda kalmıştır. Ne acıdır ki insanca yaşamanın
ciddi yıpratıcı etkileri, ülkemiz yakın tarihinde unutulmaz acı hatıralar bırakırken geleceğimize dair umutlarımızı da yok edecek noktaya getirmiştir. Yönetememe krizi içinde debelenen ülkemizin, bir imkân bulan insanı, tüm yaşanmışlıklarını geride bırakarak umut
vadeden gelişmiş ülkelere göç etmeyi çare edinmiş, imkânı olamayanlar ise bu çökmüş ekonomi içinde kaderine razı olarak yaşama
tutunmaya çalışır hale gelmiştir. Bu umutsuzluğu yaratanların kabul görmüş gerçek ekonomi biliminden uzak anlayışından bir an önce
vazgeçmeye çağırıyor, halklarımızın içinde bulunduğu sağlık ve ekonomik çöküntü içerisinden çıkartılması için gerekli her türlü bilimsel
verilere dönmeye davet ediyoruz.
2022 yılının tüm halklarımız için, sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir yıl olmasını temenni ediyor, başarılı ve her anlamda güzel bir yıl
diyoruz.
Saygılarımızla,
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu

#GüçlüOdaGüçlüJeolojiMühendisi

Aralı 2021 Sayı: 31

JEOGENÇ, ANKARA KIZILCAHAMAMÇAMLIDERE JEOPARKI TEKNİK GEZİSİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve ODTÜ Jeoloji Mühendisliği
bölümlerinde okuyan öğrenci üyelerimizle Ankara Kızılcahamam-Çamlıdere
Jeoparkı’na JeoGenç teknik gezisi gerçekleştirildi.

A

nkara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve ODTÜ Jeoloji Mühendisliği
bölümlerinde okuyan öğrenci üyelerimizle Ankara Kızılcahamam-Çamlıdere Jeoparkı’na JeoGenç teknik gezisi gerçekleştirildi.
Ülkemizin sahip olduğu jeolojik miras niteliğindeki doğal varlıklarımızı tanıtmak, korunması gerekli jeositlerimize ve jeoçeşitliliğimize

sahip çıkmak amacıyla düzenlenen ve Odamız
Bilimsel Teknik Kurulu üyesi ve Kültürel Jeoloji ve Jeolojik Miras Çalışma Gurubumuzun
Başkanı Prof. Dr. Nizamettin Kazancı’nın başkanlığında gerçekleştirdiğimiz teknik geziye,
Ankara’daki üç üniversitemizden yetmişin
üzerinde JeoGenç katılım gösterdi.
Yerküremizde ender olarak bulunan, oluş-
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tuğu zamanın ve olayın belgesi konumunda
olan pek çok jeosit yok olma tehdidi altında
bulunmaktadır. Jeolojik miras niteliğindeki bu
değerlerimizin bulunduğu alanların jeopark
olarak düzenlenerek korunması, jeoturizme
açılarak tanıtılması bugün daha bir önemli hale
gelmiştir.

dikkat çekici olmak üzere 50’ye yakın jeosit bulunmaktadır.
Teknik gezi kapsamında, Abacı Peribacaları,
Mahkemeağcin köyü yeraltı şehri ve kiliseleri,
Sey Hamamı-jeotermal alanı , Güvem bazalt
sütunları, Beşkonak balık yaprak fosil alanında
inceleme yapılarak, oluşumlar hakkında bilgi
verilmiştir.

Türkiye’nin ilk jeoparkı olma özelliği taşıyan
Kızılcahamam-Çamlıdere Jeoparkı, yaklaşık 2
Oda öğrenci örgütlülüğümüz JeoGenç ile,
bin km2 lik bir alanı kaplamakta olup Jeopark- mesleğimizin değişik uygulama alanlarındaki
ta yaklaşık 23 milyon yıl ile 20 bin yıl arasında teknik gezilerimize örgüt birimlerimiz koordideğişen zaman periyotlarında oluşmuş 23’ü natörlüğünde devam edilmeye çalışılacaktır.
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EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE,
HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKIYOR
SORUNLARIMIZA ÇÖZÜM İSTİYORUZ
İlk adımının 13 Kasım 2021 tarihinde Zonguldak`ta TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Emin Koramaz`ın da katılımıyla gerçekleştirilen basın açıklamasıyla atıldığı “Emeğimize,
Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyor Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!” kampanyası
ülke çapında etkinliklerle devam edecek.
Halktan ve emekten yana insanca yaşam koşulları talep eden bu ülkenin aydınlık yüzlü
mühendis, mimar, şehir plancılarının 8 ana talebi şöyle:
Diplomalı İşsiz Olmak İstemiyoruz, İşsizlik
Sorunu Çözülmelidir
Kamuda Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının İstihdamı Artırılmalı Ve Kadrolu Güvenceli İstihdam Sağlanmalıdır
Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir
Plancılarının Ücretleri ve Özlük Hakları İyileştirilmelidir
SGK İle TMMOB Arasında Ücretli Çalışan
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Asgari
Ücret Denetim Protokolü İvedilikle Yürürlüğe
Konulmalıdır
KHK İle Haksız ve Hukuksuz Biçimde

Kamu Görevinden İhraç Edilen Meslektaşlarımız Tüm Haklarıyla Birlikte Derhal Görevlerine İade Edilmelidir
Özelleştirme Uygulamalarına Son Verilmeli,
Yeniden Kamulaştırma Yapılmalıdır
Kamusal ve Mesleki Denetimler Toplum Güvenliğinin Sağlanması Açısından Zorunludur,
Serbestleştirme Uygulamalarına Son Verilmelidir
Kredi ve Kredi Kartı Borçlarının Faizleri İle
Öğrenci Kredi Borçları Silinmelidir
TMMOB tüm birimleriyle birlikte;
Yanlış politikalar nedeniyle Türkiye`de ki
çarkların durma noktasına geldiği, zam üstüne
zamlarla fakirin daha da fakirleştiği, zenginin
karına kar eklediği, işsizliğin, adaletsizliğin,
yolsuzluğun, hukuksuzluğun, emek sömürüsünün, işçi-emekçi ve kadın cinayetlerinin, bilimden uzak her türlü projenin üstüne korkusuzca yürüyeceğini bir kez daha vurguluyor!
TMMOB tüm birimleriyle birlikte söylemekten çekinmiyor:
“Kral çıplak!”
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL
İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANINI ZİYARET
ETTİK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel
İyileştirme Daire Başkanı Dr. Tayfun Kahraman’ı 20.12.2021 tarihinde
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan ile İstanbul Şube
Yönetim Kurulu Başkanı Sami Teymurtaş ziyaret etti.
Ziyarette Oda Yönetim Kurulu Başkanımız
Hüseyin Alan Odamızın yaptığı çalışmalar
hakkında bilgi aktardıktan sonra, toplumun
yaklaşık yüzde sekseninin 30 büyükşehir belediyesi sınırları içinde yaşadığı ifade edilerek,
büyükşehir belediyelerinin doğa kaynaklı tüm
afet türlerine hazırlıklı hale gelebilmesi için
Büyükşehir Belediyelerin kurumsal altyapısı içinde Zabıta Daire Başkanlığı, İtfaiye Daire
Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı gibi stan8

dart daire başkanlıkları arasına “Afet Daire Başkanlığı”nın da eklenmesi gerektiğini belirtti.
Söz konusu Afet Daire Başkanlığının, jeolojik/
hidrolojik kökenli afetlerin yanı sıra meteolojik, kozmik, biyolojik ve yangın afetleri ile iklim
değişikliğine ilişkin çalışmaları da yürütecek
kapasitede olması gerektiğini belirterek “kentsel afet risklerinim minimize ederek çalışmaların tek elden ve bütünlüklü olarak yürütmesi
gerektiğini” belirtti. Yine bu kapsamda itfaiye

#GüçlüOdaGüçlüJeolojiMühendisi

daire başkanlıklarının kapasite ve görev tanımın değiştirilerek “İtfaiye ve Müdahale Daire
Başkanlığı” haline dönüştürülmesi, afet sonrası
hizmetleri yürütmek amacıyla “Sosyal Yardım
ve İyileştirme Daire Başkanlıklarının kurularak bu alanda büyükşehir belediyelerinin kapasitesinin geliştirilmesi gerektiği yönündeki
düşüncelerimizi aktardı. Yerel idarelerin doğa
kaynaklı afetlere karşı kapasitesinin geliştirilmesinin elzem olduğuna vurgu yapan Alan,
belirtilen konuların Büyükşehir Belediyelerinde de tartışılması gerektiğini belirtti.
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sunmaları konusunda ki düşüncelerini aktardı.

Söz konusu görüşmede Daire Başkanı Dr.
Kahraman; Büyükşehir Belediyelerini afetler
konusundaki kapasitesinin artırılması, afetler
öncesi, sırası ve sonradaki iş ve işleyişim koordinasyonu konusunda özel bir çabaya gerek
olduğu vurgulanarak, kurumsal yapılanma
konusundaki önerilerimizin değerlendirilmesi
gerektiğini belirtti. 74. Türkiye Jeoloji Kurultayında İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel
İyileştirme Daire Başkanlığı olarak katkı vermek için çabalarının devam ettiğini belirterek
Yine görüşme kapsamında, her yıl odamız kurultaya katılmak istediklerini ifade etti.
tarafından düzenlen Türkiye Jeoloji KurultayıSöz konusu ziyaretten sonra odamız heyeti,
nın önemine vurgu yapılarak bu yıl 74. düzen- Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürü Kelenecek olan Türkiye Jeoloji Kurultayının ana mal Duran, Şube Müdür Yardımcısı İsra Bostemasının “Doğa Kaynaklı Afetler” olduğu ifa- tancıoğlu ile Odamız İstanbul Şube Yerel Yönede edilerek, kurultay içinde düzenlenecek doğa timler Komisyon Başkanı Tarık Talay’ı ziyaret
kaynaklı afetler özel oturumunda “büyükşehir etti.
belediyelerin yaptığı çalışmaları” kamuoyuna

2021 YILI BURSİYERLERİMİZ BELİRLENDİ
Üyelerimizin aidat ödemelerinin %4`ü ile büro tescil belgesi
yenileme gelirinin %1’i toplamında oluşan burs fonu ile her yıl
düzenli olarak üniversitelerin jeoloji mühendisliği bölümlerinde
okuyan öğrencilere verilen karşılıksız burslar belirlendi.
Üniversitelerimizin jeoloji mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler ile Odamız arasındaki bağların güçlendirilmesi amacına yönelik olarak; 2006 yılından beri her yıl
aralıksız olarak jeoloji mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencilerine,
Odamız "TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Jeoloji Eğitimi Burs Yönetmeliği"nde belirlenen
kriterler doğrultusunda karşılıksız burs verilmektedir. Bu kapsamda, "Burs Değerlendirme
Kurulu" toplanarak 2021 yılı burs başvurularını değerlendirmiştir.

Oda üye aidatlarını düzenli olarak ödeyerek
burs fonuna katkıda bulunan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyor, daha fazla öğrenciye
burs verilebilmesi için tüm meslektaşlarımızı
burs fonuna katkı vermeye bekliyoruz.
Saygılarımızla
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Kurul, başvuruları "TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Jeoloji Eğitimi Burs Yönetmeliği"
çerçevesinde değerlendirmiş olup; 10 öğrenciye "Başarı Bursu", 10 öğrenciye "İhtiyaç Bursu"
verilmesine karar vermiştir.
9
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ÜCRETSİZ ÇEVRİMİÇİ EĞİTİMLER
YAPILDI
Odamız ile ‘Netcad Yazılım A.Ş.’ arasında ‘Mühendislik Çözümleri’,
‘GIS-Coğrafi Bilgi Sistemleri’ konularındaki ‘Netcadkampüs
Sertifika Eğitim Programları’nın ile imzalanan protokol kapsamında;
02.12.2021-03.12.2021 tarihlerinde 2 CBS TABANLI JEOLOJİ
UYGULAMALARI eğitimi 09.12.2021-10.12.2021 tarihlerinde ise
JEOLOJİK KATI MODELLEME Eğitimleri düzenlendi.

10
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Aralı 2021 Sayı: 31

SUSUZLUK BİZİ YÖNETMEDEN BİZ SUYU
YÖNETELİM: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE
KURAKLIK PANELİ YAPILDI
Aydın İl Temsilciliğimiz ile Germencik Belediyesi
tarafından ortaklaşa olarak 24.12.2021 tarihinde “Susuzluk
Bizi Yönetmeden Biz Suyu Yönetelim: İklim Değişikliği ve
Kuraklık Paneli” düzenlendi.

Panel, saygı duruşu ve istiklal marşından sonra Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’in açılış konuşması ile başladı. Öndeş;
küresel iklim değişikliği etkilerinin her geçen gün ülkemizde de
etkisini artırdığını, bu etkilerin Germencik ilçesinde de kendisi
bu yıl hissettirdiğini, ürün rekoltesindeki düşüşün yanında bazı
bölgelerde aşırı yeraltı suyu çekiminden kaynaklı olarak toprakta
yarılmalar ve çatlakların oluştuğunu ifade ederek toplumu bilgilendirmek ve geleceğe hazırlıklı olmak amacıyla böyle bir panelin düzenlenmesini gündemine aldıklarını ifade etti.
Belediye başkanının ardından söz alan Odamız Aydın il Temsilcisi Hasan Kuru ile Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, kuraklık ve küresel iklim değişikliğinin her geçen yıl
etkisini artırdığını, 1950 yılından bu yana göreceli olarak artan
11
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sıcaklığın meteorolojik- hidrolojik ve tarımsal
kuraklığa doğru hızla evirildiğini, birçok yerde
kuraklıktan kaynaklı önemli sorunların ortaya
çıktığını ifade de ettiler. Yine artan sıcaklık ve
yanlış su kullanımı nedeniyle ülkemizin farklı
bölgelerinde obruk oluşumu, iç göç, tarımsal
üründe verim düşüklüğü konuların sıklıkla
gündeme geldiğini belirterek, buna ilişkin çalışmaların bütünlüklü olarak hayata geçirilmesi gerektiğini ifade ettiler.
Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr.
Erdin Bozkurt: Büyük Menderes Havzasının
Fayları Ve Germencik Bölgesindeki Yer Yarıklarının Olası Kökeni, Prof. Dr. Mustafa Sürmen:
İklim Değişikliğinin Germencik Tarımına Etkileri, Doç. Dr. Ali Bülbül: Germencik’te Tarım
Alanlarında Yeraltısuyu Problemleri ve Çözüm Önerileri, Jeoloji Yüksek Mühendisi Alim
Murathan: İklim Değişikliklerinin Su Yönetim
Planlanmasındaki Rolü konularında sunumlar
gerçekleştirdiler.
Sunumların ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan panelistler, suyun önemi ve
alınması gereken tedbirlere ilişkin görülerini
paylaştılar.
Panel belediye başkanı Fuat Öndeş’in kapanış konuşması ile tamamlandı.

12
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Aralı 2021 Sayı: 31

TUNCELİ İKK DAYANIŞMA YEMEGİNE
KATILDIK
Sekretaryası İl Temsilcimiz Uğur Bayrak tarafından yürütülen
“Tunceli TMMOB İl Koordinasyon Kurulu (İKK)” 17.12.2021
tarihinde “Dayanışma Yemeğine” düzenledi.
Sekretaryası İl Temsilcimiz Uğur Bayrak tarafından yürütülen “Tunceli TMMOB İl Koordinasyon Kurulu (İKK)” 17.12.2021 tarihinde
“Dayanışma Yemeğine” düzenledi. Odamız
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, Çevre
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dursun Kahraman TMMOB Genel
Sekreteri Dersim Gül, Tunceli’de yer alan siyasi
parti il başkanları, sivil toplum ve meslek örgütleri temsilcileri, kamu kurumlarının yöneticileri ile Tunceli’de özel veya kamuda çalışan
mühendis, mimar ve şehir plancıları katıldı.
200`ü aşkın kişinin katıldığı dayanışma yemeğinde Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin
Alan da bir konuşma yaptı. Alan konuşmasında, uzun yıllardır Tunceli İKK sekretaryasının
olmaması nedeniyle mühendis, mimar ve şehir
plancıları arasında koordinasyon eksikliği ve

dayanışmanın sağlanmadığını, bundan altı ay
önce Tunceli İKK sekterliğinin oluşturulması,
ardından su paneli ve dayanışma yemeğinin
düzenlenmesinin önemli olduğunu vurguladı. Alan, Tunceli’de yer alan mühendis, mimar
ve şehir plancıların dayanışma içinde yaşadığı
kente sahip çıkması, kamu yararı çerçevesinde
sorunlara çözümler üretmesi, kentin gelişimi
konusunda çaba göstermesinin anlamlı ve değerli olacağını ifade ederek, üretmeyen hiçbir
kentin ayakta kalmasının olanaklı olmayacağına dikkat çekti. Dayanışma yemeğine katılan
siyasi parti, meslek örgütleri temsilcileri de birer konuşma yaptı.
Dayanışma yemeği iyi niyet temennileri ile
son buldu.
13
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İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DEPREM
RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME
DAİRE BAŞKANINI ZİYARET ETTİK

Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, Yönetim Kurulu II. Başkanımız Faruk İlgün,
İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Bora Sonuvar ile Şube Yönetim Kurulu Üyesi
Çağrı Aydınel İzmir Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel
İyileştirme Daire Başkanı Banu Dayangaç, Afet ve Risk Yönetimi Şube Müdürü
Bahattin Murat Demir, Mühendislik Jeoloji Şube Müdürü Ata Türkel’i 23.12.2021
tarihinde ziyaret etti.
Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan,
Yönetim Kurulu II. Başkanımız Faruk İlgün, İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Bora Sonuvar ile Şube Yönetim Kurulu Üyesi Çağrı Aydınel İzmir Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk
Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı
Banu Dayangaç, Afet ve Risk Yönetimi Şube
Müdürü Bahattin Murat Demir, Mühendislik
Jeoloji Şube Müdürü Ata Türkel’i 23.12.2021
tarihinde ziyaret etti.

hakkında bilgi aktardıktan sonra, toplumun
yaklaşık yüzde sekseninin 30 Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yaşadığı ifade edilerek,
büyükşehir belediyelerinin doğa kaynaklı
tüm afet türlerine hazırlıklı hale gelebilmesi
için Büyükşehir Belediyelerin kurumsal altyapısı içinde Zabıta Daire Başkanlığı, İtfaiye
Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı
gibi standart daire başkanlıkları arasına “Afet
Daire Başkanlığı”nın da eklenmesi gerektiğini
Ziyarette Yönetim Kurulu Başkanımız belirtti. Söz konusu Afet Daire Başkanlığının,
Hüseyin Alan Odamızın yaptığı çalışmalar jeolojik/ hidrolojik kökenli afetlerin yanı sıra
14
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meteolojik, kozmik, biyolojik ve yangın afetleri
ile iklim değişikliğine ilişkin çalışmaları da
yürütecek kapasitede olması gerektiğini belirterek “kentsel afet risklerinim minimize ederek
çalışmaların tek elden ve bütünlüklü olarak
yürütmesi gerektiğini” belirtti. Yine bu kapsamda itfaiye daire başkanlıklarının kapasite ve
görev tanımın değiştirilerek “İtfaiye ve Müdahale Daire Başkanlığı” haline dönüştürülmesi, afet sonrası hizmetleri yürütmek amacıyla
yerel idareler bünyesinde “Sosyal Yardım ve
İyileştirme” Daire Başkanlıklarının kurularak
bu alanda büyükşehir belediyelerinin kapasitesinin geliştirilmesi gerektiği yönündeki
düşüncelerimizi aktardı. Yerel idarelerin doğa
kaynaklı afetlere karşı kapasitesinin geliştirilmesinin elzem olduğuna vurgu yapan Alan,
belirtilen konuların Büyükşehir Belediyelerinde de tartışılması gerektiğini belirtti.

Aralı 2021 Sayı: 31

Yine görüşme kapsamında, her yıl odamız
tarafından düzenlen Türkiye Jeoloji Kurultayının önemine vurgu yapılarak bu yıl 74.
düzenlenecek olan Türkiye Jeoloji Kurultayının
ana temasının “Doğa Kaynaklı Afetler” olduğu ifade edilerek, kurultay içinde düzenlenecek doğa kaynaklı afetler özel oturumunda
“büyükşehir belediyelerin yaptığı çalışmaları”
kamuoyuna sunmaları konusunda ki düşüncelerini aktardı.
Söz konusu görüşmede Daire Başkanı Banu
Dayangaç; Büyükşehir Belediyelerini afetler
konusundaki kapasitesinin artırılması, afetler
öncesi, sırası ve sonradaki iş ve işleyişim koordinasyonu konusunda özel bir çabaya gerek olduğu vurgulanarak, kurumsal yapılanma konusundaki önerilerimizin değerlendirileceğini
ve bu konuda benzer görüşleri paylaştığını
ifade etti. 74. Türkiye Jeoloji Kurultayında İBB
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme
Daire Başkanlığı olarak katkı vermek için çabalarının devam ettiğini belirterek kurultaya
katılmak istediklerini ifade etti.
Söz konusu ziyaretten sonra odamız heyeti,
Afet ve Risk Yönetimi Şube Müdürü Bahattin Murat Demir, Mühendislik Jeolojisi Şube
Müdürü Ata Türkel’i ziyaret ettik.
Ziyaret, birlikte çalışma ve iyi niyet temennileri ile son buldu.
15
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ADIYAMAN’DA ÜYELERİMİZLE TOPLANTI
YAPTIK

Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanımız Hü- duğumuz hedefler çerçevesinde çalışmaların
seyin Alan, Adıyaman İl Temsilcimiz Osman sürdürdüğünü ifade etti.
Özdemir, temsilci yardımcılarımız ile özel sekToplantıda söz alan İl Temsilcisi Osman
tör ve kamuda çalışan meslektaşlarımız katıldı.
Özdemir ise, meslektaşlarımızın aktardığı soToplantıda, gerek özel sektör, gerekse kamurunların çözümü konusunda il temsilciliğinde
da çalışan meslektaşlarımız tek tek söz alarak
serbest piyasaya koşullarında meslektaşlar ar- daha fazla bir araya gelmenin önemli olduğunu,
asında yaşanan yıkıcı rekabetin olumsuz etkil- bugüne kadar covid-19 kaygısıyla bir araya yeeri, özellikle jeoteknik hizmetler konusunda terince gelemediklerini, her bir sorunun ayrı
meslek alanımızda yapılan yanlış uygulama- ayrı masaya yatırılarak çözümü ve yaşanan
lar, fiyat birlikteliği, asgari ücret, yapı denetim ekonomik sorunların meslektaşlarımıza etkisve meslek içi eğitim seminerleri konularında- inin azaltılması noktasında her birimize görevki sorun, sıkıntı ve beklentilerini aktararak, ler düştüğünü belirtti. Dayanışmanın ve ortak
Odamızdan bu sorunlara sahip çıkması konuaklın önemine vurgu yapan Özdemir, bunu
larındaki düşüncelerini paylaştılar.
işletmek için daha fazla çaba ve irade gösteriYönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan leceğini belirtti.
Covid-19 pandemisinin son iki yıldır tüm
Toplantı iyi niyet temennileri ve daha sık bir
olumsuz etkisine rağmen, Oda olarak 28. Dönem Çalışma Programımız da ortaya koy- arya gelme düşünceleri ile son buldu.
16

KAMUDA ÇALIŞAN MÜHENDİS,
MİMAR VE ŞEHİR PLANCISI ÜCRETLERİ
İYİLEŞTİRİLMELİ VE EK GÖSTERGE 6400
SEVİYESİNE YÜKSELTİLMELİDİR
TMMOB tarafından düzenlenen “Emeğimize, Mesleğimize,
Haklarımıza Sahip Çıkıyor Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!”
kampanyası kapsamında kamuda çalışan meslektaşlarımızın maaş,
özlük ve ek gösterge taleplerine ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı Emin Koramaz tarafından 1 Aralık 2021 tarihinde bir basın
açıklaması gerçekleştirildi.
Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıların özel bir önemi bulunmaktadır.
Hizmetlerin planlanması, projelendirilmesi,
uygulanması ve denetlenmesinde görev ve sorumluluk alan meslektaşlarımız, ülkenin; sanayileşmesi, kalkınması ve gelişmesi açısından
hayati öneme haiz meslekleri icra etmektedir.

Ancak, son 25 yılda kamuda çeşitli statülerde çalışan ve farklı ücretler alan mühendis,
mimar ve şehir plancıları, ekonomik ve sosyal
hakları açısından oldukça ciddi bir satın alma
gücü kaybına uğramıştır. Çalışma yaşamı her
geçen gün acımasızlaşmakta, sömürü yoğunlaşmaktadır. Sadece son iki yılda asgari ücret
%40 artarken kamu emekçilerinin maaşlarında
Meslektaşlarımız, insanların sınırsız talep ve yaşanan artış %29,85’te kalmıştır. Yine temel
isteklerine, dünyanın sınırlı kaynaklarını bilim tüketim maddelerinin fiyatlarında yaşanan arve tekniği kullanarak yanıt üretmeye çalışmak- tış ise %70’i aşmıştır. 2021 yılı Kasım ayı verileta, toplumsal iş bölümünde teknik bilginin üre- rine göre 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 3.192
tilmesi, üretilen bilginin kamu çıkarları doğrul- TL’ye, yoksulluk sınırı 10.396 TL’ye ulaşmıştır.
tusunda kullanılması için emek harcamaktadır.
Kamuda çalışan meslektaşlarımızın aldıkla-
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rı ücretlerin erimesinin yanı sıra emekliliklerine etki eden hakları da diğer kamu görevlilerine göre oldukça düşük kalmıştır.

hil mühendis, mimar ve şehir plancılarının (I)
SAYILI CETVEL’de yer alan ve emeklilik haklarına da etkisi olan “ek ödeme” oranlarında
Devlet Memurları Kanunu`nun 43. Madde- da iyileştirme yapılmalıdır. Mühendis, mimar,
sinde tanımlanan ek göstergeleri derecelere şehir plancılarının %130 ile %150 olan “Ek Ödegöre farklılık göstermektedir. Kanunun eki ni- me” oranları, %180 ile yüzde %200 seviyesine
teliğindeki (l) Sayılı Cetvelin II — Teknik Hiz- yükseltilmelidir.
Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında “Özel
metler sınıfı kapsamında bulunan söz konusu
kamu görevlisi meslektaşlarımız “850 – 3600” hizmet tazminatları” bölümünde belirlenen tarakamları arasında ek gösterge almaktadır. van oran %160’dan %215-%260’a yükseltilmeli
Mühendis, mimar ve şehir plancılarının aldık- ve bu oran emekli aylık ücretlerine yansıtılmaları ek gösterge diğer meslek sınıflarına göre lıdır.
oldukça düşük kaldığı gibi emeklilik aylıklarıEmekli meslektaşlarımızın yaşam koşulları
nı da etkilemesi nedeniyle maaşlarının düşük iyileştirilmeli, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
belirlenmesine neden olmaktadır.
Emekli Sandığı Kanununa ek madde eklenerek

Kamu emekçilerinin maaşları açlık ve yok- maaşlara her ay ilave bir ödeme sağlanmalıdır.
sulluk sınırları gözetilerek, insanca yaşanacak
Emeğimize, mesleğimize, haklarımıza sahip
bir düzeye yükseltilmelidir.
çıkıyor, sorunlarımıza çözüm istiyoruz.
Kamuda teknik hizmetler sınıfında yer alan
Emin KORAMAZ
mühendis, mimar ve şehir plancılarının ek gösTMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
tergeleri ayrımsız, en düşük 4800 en yüksek
6400 olacak şekilde yükseltilmelidir.
Meslektaşlarımızın aynı statüde yer aldığı
diğer meslek sınıflarıyla aralarındaki eşitsizliklerin ve farklılıkların giderilmesi amacıyla
kamuda çalışan ve teknik hizmetler sınıfına da18
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Aralı 2021 Sayı: 31

AFAD BAŞKANI VALİ YUNUS SEZER’İ
ZİYARET ETTİK

Eylül-2021 tarihinde İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına
(AFAD) atanan Vali Yunus Sezer’i ziyaret ederek başarılar diledik.

Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan
ile Denetleme Kurulu Başkanı H. İbrahim
Yiğit’ten oluşan Odamız heyeti, AFAD Başkanı
Vali Sayın Yunus Sezer’i tebrik ederek başarılar
diledikten sonra, ülkemizin karşı karşıya
kaldığı doğa kaynaklı afetler konusundaki
düşüncelerini paylaştı.

sanımızın yaşamını yitirdiğini belirterek, AFAD
Başkanlığının bu derece büyük afet tehlike ve
risklerini yönetecek kurumsal altyapı ve kapasiteye sahip olmadığını, Başkanlığın öncelikle
kurumsal altyapısını “doğa kaynaklı afet” türlerinin tamamı ile mücadele edebilecek şekilde
yeniden yapılandırılması gerektiğini ifade etti.

Söz konusu görüşmede Alan, son iki yılda
deprem, heyelan, kaya düşmesi, sel baskını gibi
jeolojik/hidrolojik afetlerden dolayı 500 yakın
yurttaşımızın yaşamını yitirdiğini, 100.000 ne
yakın konut, işyeri vb yapının hasar gördüğünü
veya yıkıldığını, bu afetlere tıbbi jeolojik riskler ile müsilaj, Covid-19 gibi biyolojik kökenli
afetleri de ilave ettiğimizde 200.000’i aşkın in-

Yine ülkemizde yer alan 7269 sayılı Afetler
Kanunun 1959 yılında çıkarıldığını, bu
kanunun günümüz afet sistematiğini tanımlama ve zarar azaltma konusunda yetersiz olduğunu, 7269 sayılı kanun başta olmak üzere
3194 sayılı imar kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun, afet sigortaları kanunu,
çevre kanunu gibi düzenlemelerin biri bir19
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ini tamamlar şekilde yenilenmesi gerektiğini
aksi takdirde küresel ikim değişikliği etkilerinin her gün daha da artığı ülkemizde, başta jeolojik/ hidrolojik afetler ile meteorolojik
kökenli afetler olmak üzere, doğa kaynaklı
afetlerle mücadelenin daha da imkansız hale
gelebileceği konusundaki kaygılarını aktardı.
Bu kapsamda, afetlerle mücadele kültürü
ve altyapının geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapılarak, ülke nüfusumuzun %80`inin
30 Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde
yaşadığı düşünüldüğünde, Büyükşehir Belediyeleri bünyesinde afet daire başkanlıklarının
kurulması, itfaiye teşkilatının müdahale birimi
haline dönüştürülmesi ile iyileştirme, sosyal yardım ve dayanışma daire başkalıklarının
kurulması ve görev alanlarının tanımlanması
gerektiğini belirtti.

yapı inşasına sınırlama getirilirken ülkemizde
fay zonları üzerine yapı yapmanın serbest olduğu, her gün ruhsat veren birimlerce onlarca yapıya “yapı ruhsat izni” verildiğini ifade
ederek, FAY YASASININ bir an önce çıkarılmasına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Görüşmede Vali Yunus Sezer; odamızın
yaptığı ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade
ederek, kurumun ülkenin afetler konusundaki
sorunlarına vakıf olduğunu, mevcut kurumsal
alt yapının geliştirilmesi konusunda çalışmaların son aşamaya geldiğini, yine kurumun
insan kaynağının geliştirilmesi konusundaki çalışmaların devam ettiğini, bu ihtiyacın
günün koşullarına göre geliştirileceğini, yasal
mevzuat düzenlemeleri ile diğer konularda
çabaların devam ettiğini, bu konuda meslek
örgütlerine önemli sorumluluklar düştüğünü,
Söz konusu görüşmede ayrıca ülkemizde ülkemiz afet risklerinin azaltılması noktasında
çoğu büyükşehir niteliğinde ki 24 kent, 110 meslek örgütlerinden katkı ve destek beklenu aşkın ilçe ile 500 ü aşkın mahalle veya köy diklerini belirtti.
yerleşim biriminin fay zonları üzerinde inşa
Görüşme iyi niyet ve daha fazla işbirliği teedildiği, yaşanan depremlerde en çok ölüm ve mennileri ile son buldu.
ekonomik kaybın bu kentlerde ortaya çıktığını
belirtilerek, bir çok ülkede fay zonları üzerinde

TÜRKİYE DEPREM VAKFI 2021 YILI
GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
1992’de Erzincan Depreminden
sonra kurulan ve Odamızın da
mütevelli heyet içinde yer aldığı
Türkiye Deprem Vakfının 2021 yılı
Genel Kurul ve Mütevelli Heyet
toplantısı 21.12.2021 tarihinde gerçekleştirildi.
Toplantı vakıf yönetim kurulu
Başkanı Prof. Dr. Alper İLKİ’nin
açılış konuşması ile başladı. Divan kurulunun seçimi ve ardından
2021 yılı faaliyet ve mali raporların okunup, aklanmasından sonra
2022 yılı çalışma programı ve yeni
yönetim ile mütevelli üye teklifleri
değerlendirilerek, seçimler gerçekleştirildi.
20

#GüçlüOdaGüçlüJeolojiMühendisi

Aralı 2021 Sayı: 31

“EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE
HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKIYOR,
SORUNLARIMIZA ÇÖZÜM İSTİYORUZ!”
KAMPANYASINA İLİŞKİN ÜYELERİMİZE
MEKTUP
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 3 Aralık 2021
tarihinde tüm üyelerimize, “Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza
Sahip Çıkıyor, Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!” kampanyamız
kapsamında bir mektup göndererek meslektaşlarımızın işsizlik
ve yoksulluk sorunları ile bu sorunlara dair çözüm önerilerimizi
paylaştı.
Sevgili Meslektaşlarım,
Ülke tarihinin en ağır ekonomik ve siyasal
sorunlarının yaşandığı zor bir dönemden, bitmeyen bir krizin içinden geçiyoruz. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında döviz kurundaki artışlarla patlak veren
kriz, aradan geçen 3 yılı aşkın sürede katlana-

rak büyüdü.
Yıllar boyunca özelleştirme politikaları uygulandı. Üretimden uzaklaşıldı, sıcak paraya
dayalı büyüme modeli benimsendi. Üretken
sektörler yerine ranta dayalı sektörlere yatırım yapıldı. Halk, borçlanmaya ve kredi kullanımına yönlendirildi. Çılgın projeler ve
21
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gösteriş için devasa harcamalar yapıldı. İşsizlik rakamları tarihi rekorlar kırıyor. Milyonlar yoksulluk ve açlık sınırı altında çalışmaya
mahkum. Hayat pahalılığı, temel beslenme
ihtiyaçlarının dahi karşılanmasını engelleyecek boyutlara ulaştı.
Yaşanan derin krize bağlı olarak büyüyen
işsizlik, hayat pahalılığı, düşük ücretler ve
güvencesizlik, emeğiyle geçinen herkesi olduğu gibi mühendis, mimar ve şehir plancılarını da çok yakından etkiledi.
Sevgili Meslektaşlarım,

dır,
• Toplum güvenliğinin sağlanması açısından zorunluluk olan kamusal ve
mesleki denetimler yaygınlaştırılmalı,
denetimsizlik ve serbestleştirme uygulamalarına son verilmelidir,
• Bireylerin kullandığı kredi ve kredi
kartı borçlarının faizleri ile öğrencilerin
kredi borçları silinmelidir,
Tüm meslektaşlarımızı TMMOB, bağlı
Odalarımız ve İl/İlçe Koordinasyon Kurullarımız ile birlikte yürüttüğümüz bu mücadeleye katılmaya ve güç vermeye davet ediyorum.

TMMOB olarak, temel sorunlarımızın çözümüne yönelik “Emeğimize, Mesleğimize,
Hepinize sağlıklı günler, umutlu yarınlar
Haklarımıza Sahip Çıkıyor Sorunlarımıza
diliyorum.
Çözüm İstiyoruz” başlığı ile bir kampanya
başlattık. Bu mücadele süreci içerisinde ülkeEmin KORAMAZ
nin dört bir yanında açıklamalar, etkinlikler
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
ve görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Bazı başlıkları ön plana çıkararak sesimizin duyulmasını ve sorunlarımızın çözümünü sağlamaya
çalışıyoruz.
Çözüm bekleyen acil sorunlarımız şunlardır:
• Genç mezunlarımızın en büyük sorunu
olan işsizlik sorunu çözülmelidir, meslektaşlarımız diplomalı işsizlikten kurtarılmalıdır.
• Kamudaki mühendis, mimar ve şehir
plancılarının istihdamı artırılmalı ve
kadrolu güvenceli istihdam sağlanmalıdır,
• Mühendis, mimar ve şehir plancılarının
ücretleri ve özlük hakları iyileştirilmelidir,
• SGK ile TMMOB arasındaki Ücretli Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Asgari Ücret Denetim Protokolü
yeniden yürürlüğe konulmalıdır,
• OHAL KHK’ları ile haksız ve hukuksuz
biçimde kamu görevinden ihraç edilen
meslektaşlarımız tüm haklarıyla birlikte görevlerine iade edilmelidir,
• Özelleştirme uygulamalarına son verilmeli, yeniden kamulaştırma yapılmalı22
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“EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE
HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKIYOR,
SORUNLARIMIZA ÇÖZÜM
İSTİYORUZ!” KAMPANYASINA İLİŞKİN
MİLLETVEKİLLERİNE MEKTUP
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 25 Kasım
2021 tarihinde tüm milletvekillerine, TMMOB tarafından
düzenlenen “Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyor,
Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!” kampanyası kapsamında
meslektaşlarımızın işsizlik ve yoksulluk sorunları ile bu sorunlara
dair çözüm önerilerine ilişkin bir mektup gönderdi.
Sayın Milletvekili,
Ülkemizde uzun süreden beri derin bir ekonomik kriz yaşanıyor. Halkın alım gücünü düşüren, işyerlerinin kapanmasına neden olan, işsizliği ve yoksulluğu artıran ekonomik kriz her
geçen gün hayatlarımızı daha fazla etkiliyor.

Kamuda ve özel sektörde her türlü mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetlerini, planlama, projelendirme, uygulama, denetleme işlerine ait görev ve sorumluluk üstlenen
meslektaşlarımız ekonomik kriz koşullarından
en çok etkilenen kesimler arasında yer alıyor.
23
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Meslektaşlarımız bu sınırlı ve sorunlu yaşam
koşullarında, hayatın zorluklarına, insanların
sınırsız talep ve isteklerine bilim ve tekniği kullanarak yanıt üretmeye çalışıyor.
Meslek alanlarımızın tamamını kapsayan
hizmetlerin bütünü düşünüldüğünde ülkemizin kalkınmasının, halkımızın bolluk ve rahatlık içinde yaşamasında, ülke politikalarında
meslektaşlarımız tarafından üretilen mühendislik, mimarlık ve planlama hizmetlerine ayrılan önemin belirleyici olduğu açıktır.
Meslektaşlarımızın sorunlarının çözülmesi,
mesleğimizin gelişmesi, ekonomik krizin emek
yanlısı bir programla aşılması, üreten-sanayileşen-kalkınan bir Türkiye için çözüm istiyoruz.
Bu sebeplerle, meslektaşlarımızın hakları ve
geleceği için “Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyor! Sorunlarımıza Çözüm
İstiyoruz!” başlığı ile başlattığımız kampanya
dahilinde ülkenin dört yanında çalışmalar yürütmekteyiz.
Taleplerimize dair sıraladığımız ana başlıklar şu şekildedir;
• Diplomalı İşsiz Olmak İstemiyoruz, İşsizlik Sorunu Çözülmelidir
• Kamuda Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının İstihdamı Artırılmalı ve Kadrolu Güvenceli İstihdam Sağlanmalıdır
• Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar ve
Şehir Plancılarının Ücretleri ve Özlük
Hakları İyileştirilmelidir
• SGK ile TMMOB Arasında Ücretli Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Asgari Ücret Denetim Protokolü
İvedilikle Yürürlüğe Konulmalıdır
• KHK ile Haksız ve Hukuksuz Biçimde
Kamu Görevinden İhraç Edilen Meslektaşlarımız Tüm Haklarıyla Birlikte Derhal Görevlerine İade Edilmelidir
• Özelleştirme Uygulamalarına Son Verilmeli, Yeniden Kamulaştırma Yapılmalıdır
• Kamusal ve Mesleki Denetimler Toplum
Güvenliğinin Sağlanması Açısından Zorunludur, Serbestleştirme Uygulamaları24

na Son Verilmelidir
• Bireylerin Kullandığı Kredi ve Kredi
Kartı Borçlarının Faizleri ile Öğrenci Kredi Borçları Silinmelidir
Siz değerli Milletvekilimize, sorunlarımızın
ve taleplerimizin gündeme taşınması konusunda göstereceğiniz ilgi için Birliğimiz adına şimdiden teşekkür ediyorum.
Saygılarımızla,
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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İZMİR ŞUBE DANIŞMA KURULUNA
KATILDIK
Odamız İzmir Şubesi tarafından 22.12.2021 tarihinde gerçekleştirilen
II. Şube Danışma Kurulu toplantısına Oda Yönetim Kurulu
Başkanımız Hüseyin Alan ve Oda Yönetim Kurulu II. Başkanı Faruk
İlgün katıldı.
TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir
Şube Tepekule yerleşkesinde gerçekleştirilen II.
Danışma Kurulu Toplantısı Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan’ın açılış konuşması
ile başladı. Açılış konuşmasının ardından İzmir
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Bora Sonuvar tarafından İzmir Şube 15. Dönem faaliyetleri ile mali
durumun sunumu gerçekleştirildi. Söz konusu
sunum ardından toplantıya katılan üyelerimiz
faaliyetlere ilişkin görüş, düşünce ve değerlendirmelerini aktardılar. Yoğun katılımın olduğu
toplantıya, Milas, Muğla, Aydın, Manisa İllerimizin Temsilci ve Temsilci Yardımcıları ile geniş üye
katılımı gerçekleşti.
Toplantıdan sonra aynı mekanda dayanışma
kokteyli düzenlendi.
25
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DARPHANE VE DAMGA MATBAASI
GENEL MÜDÜRÜNÜ ZİYARET ETTİK

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Sahin’i
20.12.2021 tarihinde Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan,
İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sami Teymurtaş ile Odamız
Değerli ve Yarı Değerli Taşlar Komisyon Üyesi Prof. Dr. Sabah
Yılmaz Şahin ziyaret etti.
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü
Abdullah Yasir Sahin’i 20.12.2021 tarihinde Odamız
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, İstanbul
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sami Teymurtaş ile
Odamız Değerli ve Yarı Değerli Taşlar Komisyon
Üyesi Prof. Dr. Sabah Yılmaz Şahin ziyaret etti.

Görüşmede Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan Odamız hakkında bilgi verdikten sonra,
özellikle Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü çalışma alanı içinde yer alan değerli ve yarı
değerli taşlara ilişkin olarak son yıllarda yaptığımız
çalıştaylar, konferanslar vb. ile Odamız Değerli ve
Yarı Değerli Çalışma Gurubu tarafından yürütülen
çalışmalar hakkında bilgi aktararak, çalıştaylara ait
bildiri özleri kitaplarını takdim etti. Ülkemizdeki
26

değerli ve yarı değerli taş sektörünün önemine vurgu yapan Alan, “Günümüzde 4-5 milyar dolar seviyesine ulaşan değerli ve yarı değerli taş sektöründe
önemli sorunlar var, özellikle yeterli sertifikalandırma çalışmasının yapılmaması veya niteliksiz taşlara
verilen yanlış sertifikalar nedeniyle her yıl ülke insanının cebinden milyarlarca lira paranın çıkmaktadır. Bu alanın bazı kuruluşlar tarafından yeni bir
vurgun, yani hırsızlık alanı haline dönüştürüldü.
Genel Müdürlüğün bu konuda acilen çalışma yürüterek düzenleyici işlemler tesis etmesi gerekiyor.”
dedi. 2017 yılında çıkarılan Kıymetli Maden ve Taş
Analizinde Yetki Verilecek Ayar Evlerinin Standartları, Seçimi ve Denetim Esaslarının Belirlenmesine
İlişkin Tebliğin oldukça yetersiz olduğuna vurgu
yapan Alan, bu konuda Odamızın hazırladı görüş
ve değerlendirmeleri içeren dokümanları takdim
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etti. Bu konuda ülkemizde uzman olan tek meslek
örgütü olarak Darphane ve Damga Matbaası Genel
Müdürlüğü ile kamu yararı çerçevesinde her türlü
işbirliğine açık olduğunu vurgulan Alan, bir sonraki değerli ve yarı değerli taşlar çalıştayının birlikte
yapılabileceğini belirtti.
Görüşmede Genel Müdür Şahin ise, değerli ve
yarı değerli taş sektörüne yaşanan sorun ve sıkıntıların farkında olduklarını, tebliğ değişikliği ko-

Aralı 2021 Sayı: 31

nusunda çalışmaların devam ettiğini, Odamızın bu
konuda yapacağı katkıya açık olduklarını ve çalışmalara destek vereceklerini, yine ülke içinde yeterli uzman kuruluş ve laboratuvarın ortaya çıkması
konusunda ki çabaları da destek verecekleri ifade
ederek, bu konuda bundan sonra düzenlenecek çalıştaylara aktif olarak katılmak istediklerini belirtti.
Görüşme iyi niyet temennileri ile son buldu.

27
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DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
JEOTEKNİK HİZMETLER VE YERALTISULARI
DAİRE BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİK

Yeni Hizmet Binasına taşınan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler
ve Yeraltısuları Daire Başkanı Dr. Ayhan Koçbay, Daire Başkan yardımcıları, Şube
Müdürleri ve meslektaşlarımız 02.12.2021 tarihinde ziyaret edildi.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün yeni
hizmet binasına taşınması sebebiyle Odamız
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan ve
Yönetim Kurulu Yayın Üyemiz Seçkin Gülbudak Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Daire
Başkanı Dr. Ayhan Koçbay, Daire Başkan
Yardımcıları Veysi Gümüş, Harun Meydan ve
İsmet Kızıltepe, 1. Mühendislik Jeolojisi Şube
Müdürü Ali Gezer, Planlama, Projelendirme
ve Rezerv Kontrol Şube Müdürü Mehmet
Halit Şaraldı ve Kaya ve Zemin Mekaniği Şube
Müdürü Cemal Yıldız ile Daire Başkanlığında
çalışan meslektaşlarımız ziyaret edilerek yeni
28

hizmet binasının hayırlı olması temennilerinde
bulunuldu.
Ziyaretten duydukları memnuniyeti aktaran
Daire Başkanı Dr. Ayhan Koçbay ve Daire Başkan Yardımcıları Veysi Gümüş, Harun Meydan
ve İsmet Kızıltepe, 1. Mühendislik Jeolojisi Şube
Müdürü Ali Gezer, Planlama, Projelendirme ve
Rezerv Kontrol Şube Müdürü Mehmet Halit
Şaraldı, Kaya ve Zemin Mekaniği Şube Müdürü
Cemal Yıldız daha fazla işbirliği temennilerini
ileterek ziyaretler iyi niyet temennileri ile son
buldu.
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MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN
DÜZENLENEN İLERİ TEKNOLOJİ JEOTERMAL
SİSTEMLER ÇALIŞTAYINA KATILDIK

18 Kasım 2021 tarihinde başlayan Çalıştay, MTA
Genel Müdürü Doç. Dr. Yasin Erdoğan’ın açılış
konuşması ile başladı. Açılış konuşmasında Erdoğan, ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanmasında
yerli ve yenilenebilir kaynaklara dayalı çalışmaların
önemi ile özellikle jeotermal kaynak araştırmaları
çerçevesinde MTA Genel Müdürlüğünün bu güne
kadar yaptığı çalışmaları hakkında bilgi aktardı.
Yine ülkemiz jeotermal kaynak araştırmalarında
önemli bir bilgi düzeyine erişildiğini belirterek,
MTA Genel Müdürlüğü olarak İleri Teknoloji Jeotermal Sistemlere dayalı çalışmaları başlatmak
istediklerini ifade etti. Erdoğan bu çalıştay da, bu
ilgili meslek örgütlerimizle, üniversitelerimizle, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla, özel sektörümüzle
konuyu masaya yatırıp, görüş ve değerlendirmeleri
almak istediklerini belirti.
Açılış konuşmasından sonra teknik sunumlar ve
bu sunumlar sırasında katılımcılar tarafından bazı
değerlendirmeler yapıldı. Bu kapsamda Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan söz alarak,
jeotermal kaynak potansiyeli açısından ülkemiz
önemli bir yere sahip olmasına rağmen, bugün bu
kaynaklardan arzu edilir şekilde faydalanıldığından

bahsetmenin olanaklı olmadığını, toplumun bu
kaynaklara dayalı enerji üretim süreçlerine karşı
durduğunu, konunun ilgili kurumlarca topluma yeterince anlatılamadığı ile önemli bazı çevresel kaygıların bulunduğunu belirterek, bu konuda gecikmeksizin katılımcı bir anlayışla sorunların masaya
yatırılması gerektiğini belirtti. Yine ileri teknoloji
jeotermal enerji üretimi konusunda önemli bir bilgi sahibi olmamıza rağmen, kaynak kayaçların
varlığı, bunların rezervuar olarak kullanma potansiyeli, olası çevresel etkileri konusunda bir deneyimin ülkemizde henüz bulunmadığını ifade ederek,
önceli MTA Genel Müdürlüğü, EÜAŞ, Enerji Bakanlığı, TUBİTAK ve Üniversitelerimizin de içinde yer
aldığı bir ekip çalışması ile belirlenen bir alanda
pilot çalışma ve üretimin yapılması, bu pilot uygulamada elde edilen bilgi ve deneyim çerçevesinde iş
ve işlemlerin yürütülmesi gerektiğini belirtti.
Çalışatay’a MAPEG Genel Müdürü Cevat Genç,
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, jeotermal alanında
faaliyet gösteren STK Yöneticileri, bu alanda çalışan
akademisyenler ile Jeoloji ve Petrol Mühendisleri
Odasının yöneticileri katıldı.
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EŞİT KÖŞE
Havva Neslihan Kıray
Aklın Sesli Harfleri
Jeodergi ve Eşit Köşemizin değerli okur-yazarları,
yazıma başlamadan hemen önce 2021’in son
günlerinde kaleme aldığım lakin yeni yılın ilk
günlerinde sizlere sunulacak bu köşeden özet
bir merhaba diyerek başlamak istedim. Mavi
gezegenimizin güneşin etrafındaki yörüngesini bir
kez daha tamamlamasına, gezegen sakinleri olarak
yine-yeniden dahil ve şahit olduk. Her yıl kadar ama
sevinç verici, ama üzücü pek çok olaylar dizisi ile
değişen dünya düzenine adapte olmak için evlere
kapandık, sevdiklerimiz için sevdiklerimizden uzak
durduk, panelleri-kurultayları-toplantıları geçen yıl
da olduğu gibi kameraların ardında gerçekleştirdik.
Kimileri için ilklerin yaşandığı, kimileri için sonların
yaşandığı bir yıl oldu.
Şöyle bir göz gezdirdim neleri arkamızda
bırakıyoruz bu yıl; Boğaziçi Üniversitesi protestoları,
dünyanın belli bölgelerinde kongre binalarının
a-normal basılmaları, tüm dünyada koronavirüs
salgının mutasyonları ve önlem çabaları, günler
aylar süren ama söndürülemeyen ciğerlerimizi
yakan yangınlar, yüreklerimizi burkan kadınerkek-çocuk ayırt etmeksizin bazen ani bazen
haince planlı kayıplar, tam kapanmalar bazı ilginç
sezonluk açılmalar, sorumsuz sorumlulukların ya
da sorumluların kararları sonucu ortaya çıkan sel
felaketleri, kadına yönelik şiddetin her geçen gün
hızla arttığı yetmezmiş gibi farklı yayın organları
arayıcılığı ile normalleştirilmeye çalışıldığı günlerde
İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması,
gel-git
düzlüğünü aratmayan ekonomimiz ve diğerleri…

ısıtan görüntüler… Her ne kadar alışılagelmiş olsa
da bir o kadar tuhaf olan aynı gezegeni paylaşan
ve genellikle genetik farklılığı 0.01 den çok daha
az olan iki Homo sapiensin 0.99 benzerlik oranı ile
olağan üstü farklılıkları. Muhtemelen her birimiz
için farklıdır 2021 ama iyi ama kötü 2000’ler
90’lar, 60’lar… Kozmos’un parçası olup mikromakro benzerlikler bütününde döngünden nasibini
almayan hiçbir madde bilmiyorum. Sanırım yazımın
ana konusunu bir önceki cümleyi doğa ve canlılık
(başta türüm) üzerine açmak oluşturacak.
“Doğayı yorumlamak için, onun sessiz
harflerine aklın sesli harflerini eklemek gerekir.”
Johann Georg Hamann
AKLIN SESLİ HARFLERİ

Sınıflandırmayı oldukça faydalı bulurum, bilimde,
ticarette insan icadı tüm sektör ve türevlerinde. Lakin
söz konusu günlük yaşama geldiğinde sınıflandırma,
etiketlemekten bir adım öteye gidebilmiş midir
bilmem. Dünyanın farklı bölgelerine uzanmaya
gerek yok, aynı dili konuşurken bile birbirimize bir
şeyler anlatma gayesine girdiysek mecbur kalıyoruz
sınıflamalara, isimlendirmelere, etiketlere… Ama
bunu çok fazla alışkanlık haline getirmişsek şayet,
-şucu –bucu oluyoruz. Mesela sadece birkaç
rengi yakıştığını düşündüklerinden bir araya
getirdikleri için anlamadan dinlemeden insanların
taşlandıklarını biliyoruz, görüyoruz, şaşkınlıkla
izliyoruz. Hoş… Bir amaca bile hizmet etse, hangi
Listeyi sayfalarca uzatmak olası lakin hiç canlının sadece düşüncesi yahut bireysel tercihleri
mi iyi gelişmeler kaydedilmedi? Uluslararası için bir diğerinin canına kast etme hakkı var? Lakin
şampiyonluklar, birincilikler, bilimsel keşifler, Kozmos burası Dünya… Üretimi-tüketimi yalnızca birkaç
için küçük bizler için büyük uzayda atılan yeni günlüğüne azaltınca yani beşerî faktörü filtreleyince
adımlar, gelişen teknoloji ile yeni devrimler yaratacak içinde Sapiens yoksa “cennet burası mıdır?”
icatlar, bazı felaketlerde tek beden olup yürekleri sorusunu sorduran o yer. Sapiens yerleşik hayata
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geçti geçeli mi durumlar böyledir? Bugün bazı kuralsızlidersiz yaşayan kabilelerin ferahlıklarını gördükçe
sorgularım bunu. Sapiensin her daim frenlenme ihtiyacı
var mıdır? Bizi bu hale getiren adına modern dünya
koyduğumuz beton yığınları içerisinde daha fazla beton
yığını ve türevlerine sahip olma güdüsü ile her geçen gün
doğaya olan uzaklığımızın artışının bedeli midir yoksa?
Coğrafya kader midir bilmem ama jeolojinin canlılar
üzerinde biyolojik olduğu kadar psikolojik etkilerinin
de olduğunu düşünenlerdenim. Doğal bir jeoloji
laboratuvarı statüsünde görülecek derecede çeşitli
jeolojik unsurlara sahip ülkemizde, bu çeşitliliğe eşlik
edercesine bir o kadarda farklı ideolojiler topluluğu
haline geldik. Tarih boyunca 4 büyük uygarlığa ev
sahipliği yapan, henüz yeni olarak akdedilen ve hala
anlam arayışlarına cevap olarak gösterilen dünyanın
en eski yapılarından biri olan Göbekli tepeyi sınırları
içinde bulunduran, iki kıtayı birleştirme özelliğine sahip
yegâne yer olan ülkemizde algılarımız, kavramlarımız,
haklarımız birbirine girift bir hal aldı. Bugün bu ülkede
kadın olmak... Erkek olmak... Çocuk olmak... Hayvan

olmak... Başlıkları altında tüyleri diken diken edecek
ve bu olaylara sebep olup akabinde ellerini kollarını
sallayarak hayatlarına devam edenlerin listesini tutmaya
kalksak işin içinden çıkabilir miyiz onu da bilmiyorum.
Ama bildiğim bir şey var ki bizi bu hale getiren kendi
doğamızdan ve doğadan uzak yaşamlarımız. Doğanın
yaratım gücünün ne denli yüksek olduğunu bilip, yok
ediş gücünün ne denli sert olacağını (çoğu kez sınanmış
olmamıza rağmen) unutuşlarımız. Türümüzü sınıflarken
bile düşünen bilge insan deyişlerimizin altında, fikrimizin
aksini savunanı ötekileştirip aşağılayışlarımız. Kendini
gezegen ile yetinmeyip Kozmos‘un efendisi ilan eden,
kendi türüne zalimce davranmakta ufacık çekinmeyen
sapiens, yaşama-cana neler eder öyle değil mi?
Kozmos‘un neresinde olduğuma dair literatürdeki her
an değişebilir bilgiler dışında hiçbir fikrim yok. Buralar
Kozmos‘un en derinleri mi? Yoksa gösterişe çıkan bir
eda ile yüzeylenen kesimleri miydi? Bilim ve teknolojik
gelişmeler için evet ama anlam arayışlarımız için bilmem
kaç ışık yolu uzaklıklardaki sistemlere gitmemize gerek
yok. Her birimizin derinlerinde henüz keşfedilmemiş

o kadar büyük zenginlikler var ki, üstelik yolculuğa
başlamadan önce ne bir hızlı trene ne bir mekiğe
ihtiyacımız var. Harflerin ve kelimelerin milyonlarca farklı
kombinasyonlarını bir araya getirerek bunu anlatmak
mümkün lakin her birimizin bir o kadar iyi bildiği,
bazılarımızın bilmezden geldiği o adımla başlıyor her şey.
Kısacası kendimizle… Her yolculuğun başladığı, devam
ettiği ve belki son bulduğu ilk durak. Son demişken,
ben doğada sonu gelmiş hiçbir olgu bilmiyorum. Tekrar
tekrar dönüşüyoruz… Her son yeni bir başlangıcın ve her
başlangıç yeni bir sonun bir parçası değil mi?

ve Kozmos ‘un toz zerreciği etmeyecek gezegenimizde ne
ufak yer tuttuğumuzu unutmadan atılsın her adımımız.
 Yol bu kadar kompleks hale bizler tarafından getirilmiş iken hatalı hatasız gözetmeksizin, ömrün kısalığı
ve sevdiklerimizin önemi göz önünde bulundurularak
“özrün erdemini” ve sıfır maliyetle dünyanın en karlı yatırımlarını sağlayan “teşekkürü” insan hayatında daha
fazla görebilme ve duyabilme,
 Sevgi, adalet, sağlık ve huzur dolu…

Ben kişisel evrenimi yerbilimlerinden önce ve sonra
 Ama her şeyden önce kendimize bakmayı unutolarak ayırıyorum. Bireyselliğim de yazının keşfi gibi bir şey. madan geçecek bir yıl olması dileklerimle,
Yerbilimleri gözlüğüm gözümde, aklımın sesli harflerini
Sevgi ve saygılarımla,
her geçen gün daha iyi tanıyarak doğayı tanımlamaya ve
anlamaya gayret ediyorum. Adına mesleki deformasyon
mu denir bilmem ama, günlük yaşamımda da
çıkaramıyorum o gözlükleri… Uçakları, araçları ve daha
nice icatları doğayı izleyerek gerçekleştirdiğimizdendir
belki de. Ne ana kayanın bağrından koparılmak, ne
bir yerden bilmediğim başka bir yere belirli ajanlarla
taşınmak, nede taşınırken küçülmek pahasına çarpa
çarpa arınmak sivri köşelerimden korkutmaz beni. Beni
korkutan tek şey kendi döngümü yaşarken başka canları
bazen bilinçsizce, bazen çaresizce, bazen fark etmeden
acıtmış olmaktan başka bir şey olamaz. Yeni ortamlarda
çökelmek, basınç ve sıcaklık altında başkalaşmak ve
akabinde karışmak o sımsıcak astenosfere bilerek
yine yeniden bambaşka bir formda yüzeyleneceğimi
yolculuğumuzun özeti gibi… Neresine bakarsam bakayım
bu evrenin, dönüşüyoruz her bir tanemiz. Doğuyoruz,
büyüyoruz, ölüyor ve karışıyoruz o şahane Kozmos’a…
Karbon gibi, su gibi, kayaç gibi, bildiğimiz her şey gibi…
Her birimizin kendi hayatlarından da bileceği
gibi, kendimize olan dürüstlüğümüzü çok değil biraz
arttırdığımızda, hedonik zevklerle nelere imza attığımızı
görmemiz çokta zaman almıyor aslında. Gözlerimizi
dünyaya ve olanlara kapalım demiyorum asla, lakin
başımıza gelen olaylarda her şeyden önce kendimize
bakmayı öğrenebilmemizin ne kadar mümkün ve kıymetli
olduğunu sorguluyorum yalnızca. Bir sinirbilimcinin
“Hatalar yapmanın öğrenmenin en temel yollarından biri
olduğunu, zira beynimizin doğuştan gelen hata düzeltme
mekanizması sayesinde hatalardan yola çıkarak doğru
yönteme ve yola dair paha biçilmez deneyimler ürettiğini”
dinlemiştim. Dilerim ki tekrarlanmayan hatalar ile paha
biçilmez deneyimlerimiz olsun her birimizin. Dilerim ki,
özellikle yerbilimciler olarak, jeolojik zaman cetvelinde

BURAYI BİLİYOR MUSUNUZ?

Boyabat Bazalt
Sütunları (Sinop)
Birbirine yakın 3 ayrı vadide yer alan kayalıklar; 3040 metre yüksekliğinde olup, 4-5-6 köşeli sütunlardan
oluşmaktadır. Jeolojik oluşumu ile ilgili Maden Tetkik
Araştırma Enstitüsü ve 9 Eylül Üniversitesi uzmanlarınca
yapılan araştırma ve çalışmalar sonucunda genç döneme
ait yaklaşık 3-5 milyon yıl yaşında olduğu sonucuna
varılmıştır.
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Birbirine yakın 3 ayrı vadide yer alan kayalıklar;
30-40 metre yüksekliğinde olup, 4-5-6 köşeli
sütunlardan oluşmaktadır. Üstten bakıldığında çokgen görünümlü
blok taşlar bir arı peteği
şeklinde çokgen görünümlü, karşıdan bakıldığında ise yan yana
dizilmiş ince uzun prizmal gövdeli blok taş yığını şeklindedir. Jeolojik
oluşumu ile ilgili Maden
Tetkik Araştırma Enstitüsü ve 9 Eylül Üniversitesi uzmanlarınca yapılan
araştırma ve çalışmalar
sonucunda genç döneme ait yaklaşık 3-5 milyon yıl yaşında olduğu
sonucuna
varılmıştır.
Ülkemizin 106. tabiat
34
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anıtıdır. Türkiye’deki tabiat anıtları listesinde
yer alır. Sinop İli, Boyabat’ın merkezine 15 km
uzaklıktadır ve Kurusaray köyü yakınlarındaki Fındıklık 41°28′26″K
34°38′27″D mevkisindedir. Yakın alandaki üç
vadiye yayılmış 30–40 m
boyda, 4-5-6 köşeli bazalt sütunlarıdır.
İrlanda’daki
benzeri
Devler Kaldırımı gibi turizme kazandırılması gerektiği düşünülmüştür.
Alanın korunması ve tanıtılması amacıyla 1996
yılında “Birinci Derece
Doğal Sit Alanı” ilan edilmiş, 2011 yılında 10,25
hektar alan tabiat anıtı
ilan edilmiştir.
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ŞUBELERDEN

HABERLER
ADANA ŞUBE
MTA DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜR
YARDIMCISINI ZİYARET ETTİK

rüşüldüğü toplantıya; Seyhan Belediye Başkanı, Kent Konseyi Başkanı, TMMOB`e bağlı odaların Başkanları ve Yazmanları katılmışlardır.
13. DÖNEM II. DANIŞMA KURULU
TOPLANTISI VE 2020-2021 EMEK
ÖDÜLLERİ TÖRENİ DÜZENLENDİ

Adana Şube Başkanımız Dr. Mehmet TATAR
ile Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa Kemal
MENGELOĞLU, MTA Doğu Akdeniz Bölge
27.11.2021 tarihinde Yol İş Holiday Adana
Müdür Yardımcısı Bülent ATEŞÇİ`yi makamınOtel`de 13. Dönem II. Danışma Kurulu Toplanda ziyaret ettiler.
tısı ve 2020-2021 Emek Ödülleri Törenini düZiyarette meslektaşlarımız ile ortaklaşa yapı- zenledik.
lacak projeler, mesleğimiz ile ilgili gelişmeler
Toplantıda Oda Başkanımız Dr. Mehmet TAgörüşülmüştür.
TAR açılış konuşmasını yaptıktan sonra Genel
Merkez Yönetim Kurulu Sayman Üyesi DurSEYHAN KENT KONSEYİ TOPLANTISINA sun Malik BAKIR söz alarak iyi dileklerini iletmiştir.
KATILDIK
Şube Başkanımız; şube faaliyetleri, gelir- gider
sunumu ardından Emek Ödülleri Töreni başladı. Covid 19 dolayısı ile 2020 yılında Emek
Ödülünü hak kazanan üyelerimize plaketleri
verilemediğinden dolayı törende 2020 ve 2021
yılında meslekte 25 - 30 - 40 - 50. yıllarını doldurmuş üyelerimize plaket almaya hak kazanmış üyelerimize birlikte verildi.

Seyhan İlçesinin sorunları, yapılması gereken
çalışmalar, çözüm önerileri gibi konuların gö36
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ANTALYA ŞUBE
ANTALYA ÇEVRECİ DÖNÜŞÜM
ÇALIŞTAYI TANITIM TOPLANTISINA
KATILIM SAĞLADIK

tim Kurulu Başkanı Aziz Çetin ve Başkan Vekili İsmail İltemir`i 14 Aralık 2021 tarihinde Atilla
Vehbi Konuk Tesislerinde ziyaret etti.
13. DÖNEM DANIŞMA KURULU
TOPLANTISI YAPILDI

Antalya’da çevreci dönüşüm hedeflerinin belirlenmesine öncülük etmek, Antalya ekonomisinde çevreci dönüşüm yol haritasını hazırlamak
ve döngüsel ekonomi gibi gelişme alanlarında
bilgi üretmek amacıyla Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve
TMMOB`a bağlı odaların işbirliği ile Antalya
Çevreci Dönüşüm çalışmaları başlatılmış olup
on bir çalışma grubu oluşturulmuştur.
9 Aralık 2021 tarihinde Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Atatürk Konferans Salonu`nda gerçekleşen “1.Antalya Çevreci Dönüşüm Çalıştayı
Tanıtım Toplantısı”na katılım sağladık.
ANTALYASPOR BAŞKANI AZİZ ÇETİN`İ
ZİYARET ETTİK

Antalya Şube 13. Dönem Danışma Kurulu toplantısı 18 Aralık 2021 tarihinde Antalya Şube
binamızda gerçekleştirildi. Toplantıda Şube
Başkanımız Bayram Ali Çeltik`in açılış konuşmasının ardından Şube Yazman Üyemiz Fatih
Uçar tarafından 2020-2021 yılı faaliyetlerimizi
ve mali durumu özetleyen sunum paylaşıldı.
Toplantıda, Oda-Üye-Öğrenci ilişkileri, mesleğimizin daha ileri düzeye çıkartılması için neler yapılabileceği, Kamu Kurumları, TMMOB,
Meslek Odaları ve diğer Sivil Toplum Kuruluşları ile olan çalışmalarımız, basınla olan ilişkilerimiz, meslek alanımıza ilişkin güncel gelişmeler ve sorunlar, zemin etütleri, paleosismoloji
ve deprem potansiyeli, fay yasası, sularımızın
korunması, kuraklık, iklim değişikliği, maden
gibi mesleki konularda görüş alışverişinde bulunuldu.
EMEK ÖDÜLLERİ TÖRENİ DÜZENLENDİ

Şube Yönetim Kurulumuz, Antalya Spor Yöne-

Üyelerimiz ile kahvaltı etkinliği ve Emek Ödülleri Töreni 18 Aralık 2021 tarihinde Antalya
Varyant Restaurant’ta geniş katılımlı olarak
gerçekleştirildi. Meslekte 25, 30, 40, 50 ve 60 yıl
hizmet veren üyelerimize verilen Emek Ödülleri törenle sahiplerine verildi.
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Sürdürülebilir Şehirler Projesi kapsamında
“Antalya Entegre Kentsel Su Yönetimi 4.Çalıştayı” 21 Aralık 2021 tarihinde ASAT Konferans
Salonu`nda yapıldı. Odamızı temsilen Şube
Başkanı Bayram Ali Çeltik katılım sağladı.
ULUSAL KANAL`A “ ELMALI-AVLAN
GÖLÜ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ”
HAKKINDA RÖPORTAJ VERİLDİ

Etkinliğimize önceki dönem Belediye Başkanlarımızdan Sn.Selahattin Tonguç, Sn.Hasan Subaşı, Sn.Bekir Kumbul, Sn.Mustafa Akaydın,
Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi
Başkanı Şaban Tat, Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi Başkanı Ebru Manavoğlu, Harita
ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Okan Hançer, Kimya Mühendisleri Odası Antalya İl Temsilcisi Mehmet Sacit
Tayfun, Maden Mühendisleri Odası Antalya İl
Temsilcisi Yardımcısı Ali Balcı, basın temsilcileri, meslektaşlarımız ve aileleri, öğrencilerimiz
katılım sağladı.
Şube Başkanımız Bayram Ali Çeltik`in açılış
konuşmasının ardından önceki dönem Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlarımızdan Sn.
Selahattin Tonguç, Sn.Hasan Subaşı, Sn.Bekir
Kumbul ve Sn.Mustafa Akaydın konuşma yaparak iyi dileklerini iletti.
2020 ve 2021 yılında meslekte 25, 30, 40, 50 yıl
hizmet veren üyelerimize plaketleri takdim
edildi.

Şube Başkanımız Bayram Ali Çeltik, 21 Aralık
2021 tarihinde Ulusal Kanal`a “Elmalı -Avlan
Gölü ve Çözüm Önerileri” hakkında röportaj
verdi.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ`NÜN
“SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ VE SU
YÖNETİMİNİN SAĞLAMASINDA
MODELLEME VE PARETO-OPTİMAL
YAKLAŞIMLARIN KULLANILMASI”
ETKİNLİĞİNE KATILIM SAĞLADIK

ANTALYA ENTEGRE KENTSEL SU
YÖNETİMİ 4.ÇALIŞTAYINA KATILIM
SAĞLADIK

Akdeniz Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü etkinlikleri kapsamında, 22 Aralık 2021
tarihinde Dr.Ayfer Özdemir tarafından “Sür38

#GüçlüOdaGüçlüJeolojiMühendisi

dürülebilir Arazi ve Su Yönetiminin Sağlanmasında Modelleme ve Pareto-Optimal Yaklaşımların Kullanılması” konulu sunumuna katılım
sağladık.
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“JEOLOJİDE QGIS EĞİTİMİ, JEOLOJİK
UYGULAMALAR VE HAVZA ANALİZİ
(1)” EĞİTİMİ ZOOM ÜZERİNDEN
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM
ÖĞRENCİLERİNE “ JEOLOJİ
MÜHENDİSLİĞİNDE İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ İLE RİSK ANALİZİ EĞİTİMİ”
VERİLDİ

Şubemiz ve Eskişehir Şubesi ile birlikte planlanan, Prof.Dr.Can Ayday tarafından “Jeolojide
QGIS Eğitimi, Jeolojik Uygulamalar ve Havza
Analizi(1) “ eğitimi 20-24 Aralık 2021 tarihlerinde DSİ 13.Bölge Müdürlüğü personeline zoom
üzerinden çevrimiçi verildi.
İlk defa zoom üzerinden verilen 20-24 Aralık
2021 tarihlerinde 5 gün süren eğitim, 2 gün teorik 3 gün uygulamalı olarak verildi. UygulaŞubemiz ve Akdeniz Üniversitesi Jeoloji Mü- malar DSİ personelinin çalıştığı konularından
hendisliği Bölümüyle ortaklaşa düzenlediği, 22 seçildi ve katılımcılar uygulamaya katıldılar ve
Aralık 2021 tarihinde Jeoloji Mühendisliği Bö- sonuçlandırdılar.
lümü öğrencilerine yönelik Antalya Asistan İş Eğitime DSİ 13. Bölge Müdürlüğü Jeoteknik
Sağlığı ve Güvenliği`nden İş Güvenliği Uzma- Hizmetler ve YAS Şube Müdürü Atilla Turabik
nı Asuman İnce tarafından “Jeoloji Mühendis- katıldı. Eğitim sonunda DSİ 13. Bölge Müdüliğinde İş Sağlığı ve Güvenliği ile Risk Analizi” rü Hayrullah Coşkun eğitime katılarak, eğikonulu eğitim gerçekleştirilmiştir.
timi verenlere, Jeololoji Mühendisleri Odası
Eğitimin birinci bölümünde Temel İş Sağlığı
ve İş Güvenliği sunumu, ikinci bölümünde ise
örnekler üzerinden “Risk Analizi Uygulaması”
gerçekleştirilmiştir. Eğitim sonunda öğrencilere “Eğitime Katılım Belgesi” verilmiştir.
Eğitime Şube Başkanı Bayram Ali Çeltik, Şube
Yazmanı ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Fatih Uçar, Şube Saymanı
Hakan Özdemir, Şube Yayın Üyesi ve Antalya
Asistan Iş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Mustafa Karancı ve üyemiz Yılmaz Altın katılmıştır.

Antalya-Eskişehir Şubelerine teşekkür etti, bu
tür çalışmaların ve işbirliğinin devamını diledi.
Antalya Şube Başkanımız Bayram Ali Çeltik ve
Eskişehir Şube Başkanımız Can Ayday işbirliğine ve katkı koymaya hazır olduklarını dile
getirdiler.
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MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE
KORUMA VE KONTROL MÜDÜRÜ
CEREN ŞAHİN ODAMIZI ZİYARET ETTİ

KORKUTELİ MANŞET GAZETESİ`NE
“KORKUTELİ HAVZASI VE SU
KAYNAKLARIMIZIN KORUNMASI”
HAKKINDA RÖPORTAJ VERİLDİ

Muratpaşa Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ceren Şahin ve çalışma arkadaşları
Bersu Erdoğdu, Ercan Turan ve Gürkan Yılmaz
28 Aralık 2021 tarihinde Odamızı ziyaret ettiler. Şube Başkanı Bayram Ali Çeltik ve Sayman
Üye Hakan Özdemir hazır bulunduğu ziyarette, iklim değişikliği ve neler yapılabilir hakkın- Şube Başkanımız Bayram Ali Çeltik, 30 Aralık
da görüşüldü.
2021 tarihinde Korkuteli Manşet Gazetesi`ne
“Korkuteli Havzası ve Su Kaynaklarımızın Korunması” hakkında röportaj verdi.
ANTALYA GÜNDEM GAZETESİ`NE
“GÖLLERİMİZ VE SULARIMIZIN
KORUNMASI” HAKKINDA RÖPORTAJ
VERİLDİ

Şube Başkanımız Bayram Ali Çeltik, 30 Aralık
2021 tarihinde Antalya Gündem Gazetesi`ne
“Göllerimiz ve Sularımızın Korunması” hakkında röportaj verdi.
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ESKİŞEHİR ŞUBE
ŞUBEMİZİN 9. DÖNEM 2. DANIŞMA
KURULU TOPLANTISI VE EMEK
ÖDÜLLERİ PLAKET VERME TÖRENİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

DSİ’den, özel sektörden üyelerimiz katıldılar.
Danışma Kurulunun ardından şubede jeoloji
mesleğine emeği geçen üyelerimize 25. 30.40 ve
50. Yıl anısına plaketler kokteyl sırasında verildi.
ŞUBE BAŞKANIMIZ CAN AYDAY YEREL
BASINA “DEPREM“HAKKINDA DEMEÇ
VERDİ

Şubemizin 2021 yılı içinde yaptığı faaliyetleri
özetleyen bir konuşmayı Yönetim Kurulu
Yazman üyemiz Merve Edizkan yaptı. Mali
durumun özetini ise saymanımız Turgay Eser
anlattı. Daha sonra Başkan Can Ayday son
2 yıl içinde şubenin Genel Merkez ile olan
ilişkilerinden bahsetti. 2021 yılının en önemli
faaliyetinin Eskişehir-de MTA`nın Tıbbi Jeoloji
çalışması olduğunu dile getirdi. Bu konuda
yapılanlarda Jeoloji Mühendisleri Odasının
diğer meslek odalarına önder olduğunu
belirtti. Katılımcı üyelerin ile mesleğin
daha ileri düzeye çıkartılması için neler
yapılabileceği konularında görüşleri alındı.
Danışma Kuruluna Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selahattin Kadir ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Metalurji ve
Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.
Dr. İskender Işık`ın yanı sıra Eskişehir, Afyon ve Kütahya’dan akademisyen üyeler ile

8 Aralık 2021 günü Şube Başkanımız Prof. Dr.
Can Ayday Eskişehir’in yerel basınından Şehir,
İki Eylül, Milli İrade ve Porsuk Gündem Gazetelerine demeç vermiştir .
Ayday, “Eskişehir’in depreme hazır olmadığını, muhtemel bir felaketin çok fazla eki binası
olan şehri olumsuz etkileyeceğini bununla birlikte ülkemizde millet olarak depreme hazırlık
kampanyası başlatılması gerektiğinin bir kez
daha vurgulamıştır.” Ayrıca Ayday “Olası bir
depremde Toplanma Alanlarının yeterli olmadığını ve bu konuda vatandaşın bilinçlendirilmesinde muhtarlara da önemli görevler düştüğünün altını çizmiştir.”
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ESKİŞEHİR ÇEVRE KORUMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ’NDE DEPREM GERÇEĞİ
MASAYA YATIRILDI

Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği
(ESCEVDER) tarafından “Eskişehir’de Deprem
Gerçeği “konulu bir bilgilendirme toplantısı
düzenlendi. Toplantıya Şube Başkanımız Prof.
Dr. Can Aydaykonuşmacı olarak katılarak dernek üyelerine bir sunum gerçekleştirdi.

mesi konularında bilgi almak için ziyaret ettiğini belirtti.
Ziyarette Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir
Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri bulundu. Şube
Başkanı Prof. Dr. Can Ayday Vali Yardımcısı
Sayın Salih Altun’a Eskişehir’in Jeolojisi, Deprem durumu, yeraltı kaynakları, turizm açısından önemli olabilecek Jeolojik Miraslar konularında bilgi verildi.Jeoloji Mühendisleri Odası
olarak Eskişehir Valiliği tarafından yapılacak
her türlü çalışmada katkıda bulunabileceklerini belirtti.
Sayın Altun bu konuda yapılacak çalışmalarda
birlikte çalışılabileceklerini ve Jeoloji Mühendisleri Odasından yardım alabileceklerini belirtti.
FİRMA YETKİLİLERİ İLE TOPLANTI
YAPILDI

Prof.Dr. Can Ayday“Eskişehir 200 milyon önce
etrafı denizlerle çevrili bir ada olduğu zamanla
suların çekilerek Eskişehir ovasının oluştuğunu, fay hatlarının üzerinde inşa edildiğini, 1956
yılında büyük deprem olduğunu ve sonraki
büyük depremin bu tarihten itibaren ise 70-120
yıl sonra oluşabileceğini ve deprem büyüklüğünün 6.4 – 6.8 büyüklüğünde olacağını söyle21/12/2021 günü Jeoloji Mühendisliği konusunmiştir”.
da özel firma yetkilileri ile toplantı yapıldı. FirVALİ YARDIMCIMIZ SAYIN SALİH
ma yetkililerinden gelen istek ve şubeye yazılı
ALTUN ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ
olarak yaptıkları müracaat sonunda toplantı
yapılmıştır. Toplantının ana amacı son haftalarda doların yükselmesi ile firmaların yaptıkları
mühendislik işlerinin maliyetinin yükselmesi
olduğu belirtildi. Bu artış sonrasından jeoloji mühendisliği firmalarının yaptıkları, zemin
etüt, su sondajları ve bunlarla ilgili rapor fiyatlarının belli bir asgari düzey ile belirlenmesini
istemişlerdir. Firmaların belirlenecek bu fiyatlara uymaları gerektiği kendileri tarafından istenmiştir.
Eskişehir’e yeni atanan Vali Yardımcısı Sayın Toplantıya 6 firma ve yetkilileri katılmıştır.
Salih ALTUN Şubemizi 17/12/2021 tarihinde zi- Şube Başkanı Prof. Dr. Can Ayday “Bu tür topyaret etti. Sayın Altun Eskişehir ilinde maden lantıları en az 6 veya 7 kez yaptıklarını fakat
ve doğal kaynaklar konusunda görevini sürdü- toplantı sonunda firmaların belirlenen fiyata
rerek. Bu nedenle Altun Eskişehir’de bulunan uymadıkları, fiyatları çok düşük tuttuklarını”
doğal kaynakların il için önemi, bu maden ve söylemiştir. “Bu nedenle, jeoloji mühendisliminerallerin uygun koşullarda değerlendiril- ğinde yapılan işlerin kalitesinin de çok düşük
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olduğunu” söylemiştir. Toplantı sonucunda
zemin ve su sondajı ile kentsel dönüşüm konularında yapılan işlerin ve raporların asgari
fiyatları topluca belirlenmiştir. Şube Başkanı
Ayday bu ortak belirlenen fiyatların tutanak
ile belirlenmesi gerektiğini söylemiştir. Bunun
üzerine bir tutanak ile ve firmaların imzaları ile
ortak karar alınmıştır.

eğitim Jeoloji Mühendisleri Odasınca bu konuda Zoom üzerinden yapılan ilk eğitim olması
bakımından da önemliydi.

Şube Başkanı Can Ayday bu fiyatlara uyup,
birlikte davranılırsa mesleğin kalitesinin yükseleceğini, “Birlikten Kuvvet Doğacağını” vurgulayarak toplantıyı sonlandırmıştır.

Eğitime 13. Bölge Müdürlüğü, Jeoteknik Hizmetler ve YAS Şube Md. Atilla Turabik katıldı.
Eğitim sonunda Devlet Su İşleri 13. Bölge Md.
Hayrullah Çoşkun eğitime katılarak katılımcılara, eğitimi verenlere ve Antalya-Eskişehir
Şubelerine teşekkür etti. “Bu tür çalışmaların
burada kalmamalı, projeler şeklinde devam etmeli” dedi. DSİ’den eğitime katılanlarda çalışmaların devam edeceği sözünü verdiler.

ANTALYA ŞUBE ORTAKLAŞA OLARAK
DSİ 13.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ`NE
CBS EĞİTİMİ İLK DEFA ZOOM
ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Toplantıda 2 gün teorik, daha sonra uygulamalı olarak eğitim verildi. Uygulamalar genellikle
DSİ personelinin çalıştığı konularından seçildi.
Eğitimde DSİ personeli de uygulamalara katıldılar ve sonuçlandırdılar.

JMO Antalya Şubeden gelen istek üzerine sadece Antalya DSİ 13. Bölge Müdürlüğü personeline dönük olarak Coğrafi Bilgi Sistemleri ve
Havza Analizi konusunda eğitim verildi. Eğitim 20-24 Aralık 2021 tarihleri arasında toplam
5 gün sürdü. Bilgisayarda Zoom üzerinden
yapılan eğitime 14 DSİ personeli katıldı. Eskişehir Şubeden Prof. Dr. Can Ayday’ın verdiği
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İSTANBUL ŞUBE
4 ARALIK MADENCİLER GÜNÜ KUTLU
OLSUN

PROF. DR. İ. ENVER ALTINLI`YI ANMA
PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Ulu Çınarımız, Saygıdeğer İ. Enver ALTINLI`ya bizlere kattığı değerler için şükranlarımızı
sunuyor, hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz.

Tüm Madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü`nü kutluyor, maden kazalarında
yaşamını yitiren işçileri saygı ve rahmetle anıyoruz.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Genel
Merkez ve İstanbul Şubesi Emekli Komisyonları tarafından, 16 Aralık 2021 tarihinde Prof. Dr.
İ. Enver Altınlı`yı Anma Programı online olarak gerçekleştirildi.

Bu anlamlı programın hazırlanmasında emeği geçen, başta programın moderatörlüğünü
yürüten Prof. Dr. M. Namık Yalçın’a, TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Merkez ve
Değerli bilgilerini bizlerle paylaşan Uzman Ge- İstanbul Şubesi Emekli Komisyonları üyelerimolog Ercüment TANDOĞAN’a, katkılarından ne, programa katılarak katkıda bulunan Prof.
dolayı Prof. Dr. Sabah YILMAZ ŞAHİN’e, Jeo. Altınlı’nın çok değerli çalışma arkadaşlarına,
Yük. Müh. Burcu ÜNER’e ve tüm katılımcılara doktorantlarına, öğrencilerine ve meslektaşlagösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ede- rımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.
riz.
Ulu Çınarımız, saygıdeğer Prof. Dr. İ. Enver
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul ALTINLI`ya bizlere kattığı değerler için şükŞubesi tarafından Uzman Gemolog Ercüment ranlarımızı sunuyor, hatırası önünde saygıyla
TANDOĞAN işbirliği ile, 4 Aralık 2021 Cumar- eğiliyoruz.
‘’GEMOLOJİ YER BİLİMLERİNİN
NERESİNDE’’ KONULU SÖYLEŞİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

tesi günü saat 15.30’da, Şube binamızda, ‘’GEMOLOJİ YER BİLİMLERİNİN NERESİNDE’’
konulu yüz yüze bir bir söyleşi gerçekleştirildi.
Değerli bilgilerini bizlerle paylaşan Uzman Gemolog Ercüment TANDOĞAN’a, katkılarından
dolayı Prof. Dr. Sabah YILMAZ ŞAHİN’e, Jeo.
Yük. Müh. Burcu ÜNER’e ve tüm katılımcılara
gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ederiz.
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu
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TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ
ODASI İSTANBUL ŞUBESİ TÜRK
MÜZİĞİ KOROSU DÖRDÜNCÜ SALON
KONSERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul
Şubesi Türk Müziği Korosu, 22 Aralık 2021
Çarşamba günü, Cemil Candaş Kent Kültür
Merkezi`nde dördüncü salon konserini gerçekleştirdi.
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TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul
Şubesi Türk Müziği Korosu, 22 Aralık 2021
Çarşamba günü, Cemil Candaş Kent Kültür
Merkezi`nde dördüncü salon konserini gerçekleştirdi.
Büyük bir özveriyle koristleri yetiştiren ve yüreklendiren sevgili hocamız Aylin Vatankoş

Aralı 2021 Sayı: 31

Şenyaylar’ a, seslendirdiği birbirinden güzel
eserlerle gecemizi renklendiren konuk sanatçımız sevgili Selahattin Bilir’e, sunumu başarı
ile gerçekleştiren sevgili meslektaşımız Onur
Yılmaz’a, her biri birbirinden değerli solist ve
korist arkadaşlarımıza, bize her türlü etkinliğimizde olduğu gibi bugünkü konserimizde de
salon desteği sağlayan Şişli Belediye Başkanımız ve ilgili birim yöneticilerine, konserimizin
çok güzel geçmesini sağlayan salonda görevli
Kültür Müdürlüğü personeline, koromuza büyük destek veren Şube Başkanımız Sami Teymurtaş ve Yönetim Kurulu Üyelerimize, bu dönem gönüllü olarak sponsorluğu üstlenen EON
Sondaj Madencilik Mühendislik İnşaat Taahhüt
San. ve Tic. Ltd. Şti.nin sahibi, Edirne İl Temsilcimiz Can Yılmaz’a ve bu güzel gecemizde
bizlerle birlikte oldukları için tüm müziksever
misafirlerimize ayrı ayrı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

İZMİR ŞUBE
10.12.2021 tarihinde Jmo İzmir Şube başkanımız Bora SONUVAR, yönetim kurulu sayman
üyemiz Çağrı Aydınel ve üyemiz Berk Çakmakoğlu ile Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
öğrencileri ile tanışma toplantısı yapıldı. Toplantıya katılan arkadaşlarımıza meslek tanıtımı
ve Jeofest için öneri ve desteklerini istendi.
İzmir Tarihi Kemeraltı Unesco çalışmaları kapsamında yapılan İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Planı GZFT (Güçlü Zayıf Tehdit Fırsat)
Çalıştayı’na Şube yönetim kurulu Sayman üyemiz Çağrı Aydınel katıldı. “Risklerin Yönetimi” masasında şubemiz adına katılım gösterdi.

24 Aralık Cuma günü şube binamızda, JeoFest
Çalışma Grubunun ilk yüzyüze toplantısı “tanışma kokteyli” olarak gerçekleştirildi. toplantıya şube başkanımız Bora Sonuvar, yönetim
kurulu üyemiz Çağrı Aydınel Üyemiz Berk
Çakmakoğlu ve DEÜ Jeot ve JeoGenç’ten arkadaşlarımızla birlikte görev dağılımı yapıldı.
Kokteyl organizasyonuna destek olan üyemiz
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Mahmut Demirhan’a teşekkür ederiz. JMO Genel Başkanı Hüseyin Alan, ODTÜ Jeoloji Bölüm
Başkanı Erdin Bozkurt ve İzmir BB Başkan Danışmanı Alim Murathan’da toplantının bir kısmına katıldılar ve gençlerle sohbet gerçekleştirdiler. Katkıları için teşekkür ederiz. Güney
Marmara Şubesi Yönetim kurulu üyesi Atakan
Süler ve Yasemin arkadaşlarımız da şubeleri
adına festivale destek sağlamak üzere toplantımızda yer aldılar.

Dönemin çalışma programı hakkında sunum
gerçekleştirdi.
Toplantının ilerleyen bölümünde örgüt ve örgütlenmede yaşanan sorunlar ve meslek alanına ilişkin olası gelişmeler konusunda değerlendirmeler yapıldı. 75 meslektaşımızın katılımı
ile gerçekleştirilen toplantı sonrasında kokteyl
düzenlendi.

Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan, Yönetim Kurulu II. Başkanımız Faruk ilgün, İzmir
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Bora Sonuvar ile
Şube Yönetim Kurulu Üyesi Çağrı Aydınel İzmir Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Banu
Dayangaç, Afet ve Risk Yönetimi Şube Müdürü Bahattin Murat Demir, Mühendislik Jeoloji
Şube Müdürü Ata Türkel’i 23.12.2021 tarihinde
ziyaret etti.

15.Dönem II. Danışma Kurulu Toplantısı 22
Aralık 2021 Çarşamba günü Tepekule Kongre
ve Sergi Merkezi’nde yapıldı. Genel Merkez
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan ve II.
Başkanı Faruk İlgün, Denetleme Kurulu Üyesi
Alp İlhan, İl temsilcilerimiz ve meslektaşlarımızın katılımı ile gerçekleştirilen toplantı, Yö25.12.2021 tarihinde TMMOB İzmir İKK’nın
netim Kurulu Başkanı Bora Sonuvar’ın açılış
düzenlemiş olduğu “İzmir Yerel Afet Çalıştakonuşması ile başladı. Sonuvar, 15. Çalışma
yı” na şubemiz katılım sağladı.
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KONYA ŞUBE
İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Tanıtım ve
Bilgilendirme Toplantısına Katıldık

Konya Şube Başkanımız Prof. Dr. Fetullah Arık,
Obruklar ve Obruka Uygulama ve Araştırm
Valimiz Vahdettin ÖZKAN başkanlığında İl NMerkezi çalışmları ile ilgili yaptığı açıklamaAfet Risk Azaltma Planı (İRAP) tanıtım ve bil- lar TRThaber, CNNTürk, Ahaber, KOnhaber
gilendirme yapılan bilgilendirme toplantısı ka- ve Anadoluda bugün yayınlandı.
tıldık
Konya’da yer altı sularının çekilmesi ve toprağın yer altına çökmesiyle meydana gelen obrukların sayısı, yapılan son araştırmalara göre 2
bine ulaştı.Konya’nın Karapınar ilçesi ve çevre
ilçeler ile illerde obrukların oluşumu her geçen
gün daha da artıyor. Obruk oluşan bölgelerde
araştırma yürüten AFAD ve Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, iş birliği yaparak obrukların
oluşumu ve alınabilecek önlemler hakkında çalışmalara devam ediyor. Çalışmalarda, Konya
KANAL B – Güne Bakış Programı- Obruklar genelinde farklı noktalarda oluşan irili ufaklı
Konya Şube Başkanımız Prof Dr Fetullah ARIK obruk sayısının 2 bine ulaştığı tespit edildi. Ob10 Aralık 2021 tarihinde Kanal B Televizyonu rukların büyük bir çoğunluğunun yer altının
Güne Bakış programında Nebi ÖZDEMİR ko- düşümüne de bağlı olarak tarım alanları, yernuğu oldu. Programda Sayıları hızla artan ve leşim alanları, enerji yatırım alanları gibi daha
Obruklar, Jeopark, Küresel İklim değişikliği, çok risk oluşturacak noktalara doğru ilerlediği
Kuraklık, Su Kaynakları ve Suyun doğru yöne- raporlandı.
timi konuları ele alındı.
“2021 yılı sonuna doğru 2 bine yakın obruk
oldu”

Konya Ovası Obruk Ovasına Dönüşüyor

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Konya
Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık,
“Konya’daki obruk alanlarının tespit edilmesi
için bir projemiz var. AFAD ile Konya Teknik
Üniversitesi Obruk Uygulama Araştırma Merkezi olarak geçtiğimiz yıl yapmış olduğumuz
ölçümlerde Karapınar ilçesinde 600 obruk tespit edilmişti. Bu yıl Halkapınar, Ereğli, Emirgazi, Çumra, Karatay ve Selçuklu ilçesinin önemli
ölçüdeki yerlerinde çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bu çalışmalar neticesinde kuyu şeklinde
çöken obrukların yanı sıra yüze oturma derinlikleri 20 ila 30 santimetreden başlayan, 1 ve 1,5
metreye kadar giden yüzeyde yarılma şeklinde
izlenimleri çok sayıda yüzey deformasyonlar
ölçtük. Toplam sayıda 2021 yılı sonuna doğru
2 bine yakın obruk oldu. Özellikle bazı bölgelerde toplu olarak yoğun bir çökme yapıların
olduğunu gözlemledik” dedi.
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Obruklar daha çok risk oluşturacak noktalara
gelmeye başladı

bölgeler daha aşağı kotlara düşüyor. Böylece
yerleşim alanlarını daha ciddi bir şekilde tehdit
Son oluşan obrukların ilçelere yakın alanlarda ediyor. Burada jeolojik, iklimsel koşulları deoluştuğu ve riskin arttığını anlatan Obruk Uy- ğiştirme şansımız yok. Kontrol edebileceğimiz
gulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. en önemli faktör, yoğun yer altı suyu kullanıDr. Fetullah Arık, şöyle devam etti:”Geçmişte mının biraz daha düzenli hale getirilebilmesi.
yer altı su seviyeleri yüksekken daha yüksek Bunun için de hepimize ortak görevler düşüdağlık alanlarda falan meydana geliyordu. Gü- yor.”
nümüzde olan obrukların büyük bir çoğunluğu yer altının düşümüne de bağlı olarak tarım “20 metrelik düşüşün temel nedeni yağışların
alanları, yerleşim alanları, enerji yatırım alan- çok çok az olması”
ları gibi daha çok risk oluşturacak noktalara
doğru gelmeye başladı. Son birkaç yıl içerisin- Prof. Dr. Arık, Konya kapalı havzasının akarde oluşan obrukların önemli bir bölümü gerek suyunun olmadığını vurgulayarak, şu bilgileri
tarım alanlarında gerek yerleşim alanlarının paylaştı:”Dışarıdan gelen herhangi bir destek
orada yayla diye tabir edilen küçük yerleşim yok. Konya kapalı havzasında su varlığı doğyerleri var, bu yerleşimlerin ortasında obruk rudan yağışlara bağlı. Kapalı havzanın içerimeydana gelebiliyor. Hatta evlere, araçlara, sindeki dağlık alanlardan havzaya doğru gelen
ağıllara zarar veren obruklar var. Ama şu ana sular ve yağışlar bu havzanın su kaynaklarını
oluşturuyor. Son yıllarda yoğun bir şekilde
kadar çok şükür can kaybı yok.”
yapmış olduğumuz dağlık alanlardaki barajlar,
göletler, havzaya gelen su beslenme açısından
“Kontrol edebileceğimiz en önemli faktör, biraz olumsuzluklar içeriyor, bölgelere faydalı
yoğun yer altı suyu kullanımı”
olsa da. Havzanın içerisindeki yağışlar da TürBölgedeki bu doğa olayıyla ilgili önlemler ko- kiye’deki genel iklim değişikliği ve kuraklığa
nusunda bilgi veren Prof. Dr. Fetullah Arık, bağlı olarak oldukça düşmüş vaziyette. Biraz
şöyle konuştu:”Sadece Konya’ya özgü değil önce ifade ettiğimiz 20 metrelik düşüşün temel
obruk oluşumu, memleketin birçok yerinde nedeni aslında bu yılki yağışların çok çok az
oluşuyor. Ama Konya’daki obrukların temel olması. Hem 2020 yılında hem de 2021 yılında
oluşum nedeni; suyla karşılaştığı zaman çözü- yağışlar çok düştüğü için doğal olarak yer altı
nebilir kayalar, yer altı suyunun varlığı, hidro seviyesi de daha çok düşüyor ve obruk oluşukimyasal ve yapısal jeolojik özelliklerdir. Dola- mu da artıyor.”
yısıyla bunlarla ilgili doğal jeolojik süreçler olduğu için önlem alma şansımız yok. Buradaki
yapıyı değiştiremiyoruz ama yer altı su seviyesini değiştiren önemli faktörlerden bir tanesi
de havza içerisindeki çok yoğun yer altı suyu
kullanımı. Havza çevresindeki belgeli 30-35
bin kuyuya karşılık bunun 3 katı kadar belgesiz kuyu var. Bu belgesiz kuyularda ne kadar
su ürettikleri ile ilgili veriler mevcut değil. Bilinen en önemli veri, yer altı su seviyesinin her
geçen yıl düşmeye devam ettiği. 1960’lı yıllardan itibaren santimetreyle ifade edilen düşümler, 2000’li yıllardan sonra yarım metre-1 metre
seviyesinde, 2010’lardan sonra da 1,5-2 metre
seviyesindeyken sadece 2021 yılında bazı gözlem kuyularında 20 metrenin üzerinde yer altı
su seviyesinde düşümler var. Bu düşümler neticesinde su-kayaç etkileşiminin yoğun olduğu
48

Depremlere dikkat çekiliyor
“Konya kapalı havzasındaki bu sene gözlemlemiş olduğumuz birçok yüzey yarıkları var,
oldukça da endişe veriyor. Bunların oluşma
nedenlerinden bir tanesi, devam eden çökme
hareketi artı aşırı yer altı suyu kaybı gerçekleştiği için de orada meydana gelmiş olan düşmelerden kaynaklı. Dolayısıyla Konya kapalı havzasında olumsuzluk birden fazla olarak etki
ediyor. Zaten bu havzanın kenarındaki faylara
bağlı olarak zaman zaman orta büyüklükteki
depremler de meydana gelebiliyor. Bu 50 kilometrelik Konya fay zonunun parça halinde
kırılması neticesinde, deprem büyüklüğü biraz
daha fazla olacaktır.”
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Obruk Alanlarının Tespit Edilmesi Projesi
İlerleme Faaliyet Toplantısı ve Çalıştayı Düzenlendi

tehlikesi haritası üretilmesi planlanmıştır. İlimize kazandıracağımız bu harita ile tüm kurum
ve kuruluşlarla birlikte yürüteceğimiz çalıştayAfet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkan- lar sonucunda da eylem planları hazırlanarak
lığı uhdesinde AFAD Konya İl Müdürlünce riski en aza indirmeyi hedefliyoruz. Proje süreyürütülen “Obruk Alanlarının Tespit Edilmesi si 3 yıl olarak planlanmış olup şuan itibariyle
Projesi” kapsamında ilerleme Faaliyet Toplan- bu sürenin yarısını geçmiş bulunuyoruz” dedi.
tısı ve Çalıştayı yapıldı. Jeoloji Mühendisle- Toplantıda Vali Vahdettin Özkan ile Konya
ri Odası (JMO) Konya Şube olarak yürütülen Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi
mesleki çalışmalara katkı sağlandı.
Başkanı Mahmut Sami Şahin de konuşma yaptı.
Toplantıda Afet ve Acil Durum Yönetimi
(AFAD) Başkanı Yunus Sezer; Türkiye Afet
Risk Azaltma Planı’nın (TARAP) İstanbul hariç tüm illerde tamamlandığını vurgulayarak,
“Türkiye Afet Risk Azaltma Planı’nın (TARAP)
nerdeyse sonuna geldik. Bütün kamu kurumları, STK’lar ve bu işin içerisinde olan tüm birimlerin katılımıyla, Türkiye’nin ortak çalışmasıyla
ortaya çıkan bu planı, 2022 yılı içerisinde faaliyete geçireceğiz. Ona göre ülkemizde meydana
gelecek afetlerin çalışmasını nasıl yapacağımızı
ortaya koyacağız.” diye konuştu.

Toplantının çalıştay kısmında Proje Koordinatörü olarak JMO Konya Şube 2. Başkanı Şükrü
Arslan proje ilerleme safları hakkında bilgi verdi. Daha sonra yürütülen çalışmaların detayları
ile ilgili olarak Jeolojik Çalışma Grubu Başkanı
olarak katkı sunan JMO Konya Şube Başkanı
Prof. Dr. Fetullah Arık katılımcıları bilgilendirdi.

Çalıştayın asıl konusu olan obruklarla ilgili de
konuşan Sezer, yer altındaki suyun azalması
ve diğer nedenlerle 7 ilde obrukların oluşmaya
başladığını dile getirerek, obruk oluşumlarının
yüzde 98’inin Konya’da olduğunu ifade etti.
AFAD Konya İl Müdürü Yıldız Tosun, “Bölgemizde son yıllarda sayısı iyice artan obrukların her geçen gün yerleşim yerlerine yaklaşması tarım, ulaşım, yatırım ve mera alanlarını
tehdit etmesi ve bunu ilerleyen yıllarda büyük
sorunlara neden olabileceği hepimizin malumudur.İl müdürlüğümüz tarafından münferit
obruk alanlarının tespit edilmesi projesi hazırlanarak AFAD Başkanlığımızın büyük desteği
ile 2020 yılında kabul edilmiştir. Projede MTA
Genel Müdürlüğünün çalışmalarında belirtiği
Litolojik olarak obruk olması muhtemel alanlar
çalışma alanı olarak kabul edilmiştir. Çalışma
alanında jeolojik çalışmalar, sedimantoloji, hidrojeoloji, yapısal jeoloji, jeokimyası, su kimyası,
jeofizik ölçümler, karotlu sondaj, uzaktan algılama ve modelleme çalışmaları başta olmak
üzere kapsamlı bir çalışma yürütülmektedir.
Elde edilen veriler ışığında, obruk oluşum mekanizması ve buna etken hususlar belirlenip
ağırlık ortalamaları verilerek, obruk duyarlılık
haritası ve bunun nihayetinde Konya ili obruk
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SAMSUN ŞUBE
MERKEZ DENETLEME KURULU ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ
Merkez Denetleme Kurulu Üyelerimiz Halil İbrahim YİĞİT, Ayla ÇELENK ve Şube Yönetim
Kurulu Üyelerimiz ile Şube personelimizin de
katıldığı denetleme ziyaretinde şube sorunları
hakkında da bilgi verildi.

EMEK ÖDÜLERİ VERİLDİ
2020-2021 yıllarına ait 25.30.ve 40. Yıl Emek Ödülleri düzenlenen bir kahvaltı ile üyelerimize
verildi. Emek ödüllerini alan meslektaşlarımıza mesleğe kazandırdıklarından dolayı teşekkür
ederiz.
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TRABZON ŞUBE
`TRABZON’ UN GRİSİ-1` BAŞLIKLI KÖŞE
YAZIMIZ ÇIKTI

21 Aralık 2021 tarihinde Kuzey Ekspres gazetesinde ‘TMMOB’ başlıklı köşe yazımız çıktı.
https://www.kuzeyekspres.com.tr/tmmob-makale,21037.html
`2022 TÜRKİYE VE BEKLENTİLER`BAŞLIKLI KÖŞE YAZIMIZ ÇIKTI’

7 Aralık 2021 tarihinde Kuzey Ekspres gazetesinde ‘Trabzon’ un Grisi-1’ başlıklı köşe yazımız çıktı.
`TRABZON’ UN GRİSİ-2` BAŞLIKLI KÖŞE
YAZIMIZ ÇIKTI
28 Aralık 2021 tarihinde Kuzey Ekspres gazetesinde ‘2022 Türkiye ve Beklentiler’ başlıklı köşe
yazımız çıktı.

14 Aralık 2021 tarihinde Kuzey Ekspres gazetesinde ‘Trabzon’ un Grisi-2’ başlıklı köşe yazımız çıktı.
`TMMOB` BAŞLIKLI KÖŞE YAZIMIZ ÇIKTI
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Bilimsel Etkinlikler

Doç. Dr. Zeynel Demirel Anısına...

JEOTERMAL KAYNAKLAR VE
DOĞAL MİNERALLİ SULAR
ÇEVRİMİÇİ EĞİTİMİ
Eğitim Programı
10.01.2022 PAZARTESİ
09.00-09.15 Açılış
09.15-10.15 Jeotermal jeolojisi / Jeotermal sistemler
10.15-10.30 Ara

Hüseyin Alan
Prof. Dr. Erdin Bozkurt

10.30-11.30 Jeotermal jeolojisi / Yapısal kontrol

Prof. Dr. Erdin Bozkurt

11.30-11.45 Ara
11.45-12.30
12.30-13.30
13.30-14.30
14.30-14.45
14.45-15.45
15.45-16.00
16.00-17.00

Jeotermal jeolojisi / Üç boyutlu jeoloji
modeli
Ara
Kaynak araştırmalarında alterasyon
kavramı
Ara
Jeotermal aramalarda jeofizik yöntemler
Ara
Jeotermal aramalarda jeofizik yöntemler

Prof. Dr. Erdin Bozkurt

Prof. Dr. Mehmet Şener
Prof. Dr. Ahmet Yıldız
Prof. Dr. Ahmet Yıldız

11.01.2022 SALI
09.00-10.00 Arama-Üretim kuyu yeri seçimi

Prof. Dr. Şakir Şimşek

10.00-10.15 Ara
10.15-11.15 Jeotermal alanlarda reenjeksiyon

Prof. Dr. Şakir Şimşek

11.15-11.30 Ara
11.30-12.30 Sondaj süreçleri ve kuyu jeolojisi

Önder Aydoğdu

12.30-13.30 Ara
13.30-14.30 Kuyu testleri

Önder Aydoğdu

14.30-14.45 Ara

Jeotermal araştırmalarda jeokimyasal
çalışmalar
15.45-16.00 Ara
Jeotermal kuyularda akışkanın
16.00-17.00
jeokimyasal evrimi

14.45-15.45

Tarih

10-12 Ocak 2022
Başvuru

egitim@jmo.org.tr

Dr. Taylan Akın

12.01.2022 ÇARŞAMBA
09.00-10.00 Potansiyel Hesaplamaları
10.00-10.15 Ara

Dr. Ali Koçak

10.15-11.15 Kaynak Koruma Etütleri

Dr. Nilgün Doğdu

11.15-11.30 Ara
11.30-12.30 Kaynak Koruma Etütleri

Dr. Nilgün Doğdu

12.30-13.30 Ara
13.30-14.30 Rezervuar modelleme

Dr. Levent Tezcan

14.30-14.45 Ara
14.45-15.45 Rezervuar modelleme

Dr. Levent Tezcan

15.45-16.00 Ara
16.00-17.00

54

Dr. Taylan Akın

Kaynak arama ve işletme süreçlerindeki
riskler

Doç. Dr. Füsun Tut
Haklıdır
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Uluslararası Katılımlı

Jeotermal Kaynaklar ve
Doğal Mineralli Sular Sempozyumu
Çevrimiçi
17-19 Mart 2022

Kocatepe Mah.
Hatay Sokak No: 21
Kızılay/Ankara
0312 433 30 85
www.jmo.org.tr
jmo@jmo.org.tr

tmmobjmo

jeolojimuhendisleriodasi

tmmob-jeoloji-mühendisleri-odası

tmmobjmo
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AJGS KONFERANSLARININ
DÖRDÜNCÜSÜ İSTANBUL`DA
YAPILACAK

Değerli Meslektaşım,

fından yayınlanacaktır. Detaylı bilgi için lütfen
Arabian Journal of Geosciences (AJGS) kon- konferansın resmi web sayfasına (www.cajg.
feransının dördüncüsü (4. CAJG) uluslararası org) bakınız.
kendi alanlarında uzman bilim insanlarının Yerbilimlerinin farklı konularında geniş bir
yoğun katılımıyla 25-28 Kasım 2021 tarihinde kapsama sahip olan bu konferansa katılımınız,
İstanbul’da düzenlenecektir. 4. CAJG konfe- yeni çalışmaların, ilgili bilgi birikimi ile tecrüransı, dünyanın her yerinden yerbilimcilerin belerin paylaşımı ve tartışılması açısından olen son araştırma ve projelerinde elde etmiş ol- dukça önem taşımaktadır. Konferansa katılımıduğu bulgularını sunma ve benzer konularda nın sağlanması hususunda değerli katkılarınızı
çalışan bilim insanları ile tartışmayı ve paylaş- esirgemeyeceğiniz inancıyla çalışmalarınızda
mayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusun- kolaylıklar dilerim.
da, AJGS tarafından kapsanan 15 ana temaya Saygı ve sevgilerimle,
odaklanan tüm yerbilimleri konusundaki araştırma makalelerinizi titizlikle değerlendirmek- Prof. Dr. Zeynal Abiddin ERGÜLER
le büyük mutluluk duyacağız. Çalışmaların Chief Editor of AJGS for Geological Engineeson gönderim tarihi 10 Nisan 2021`dir. Hakem ring, Geotechnical Engineering
değerlendirmeleri sonucunda konferansa kabul edilen bilimsel çalışmalar SPRINGER tara-
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