
39

Nisan-May s 2020 Say ı: 14

ve uygulamalarına hala yeteri kadar önem verilme-
mekte, meslektaşlarımız işsizlik sorununu derinden 
yaşarken, ülkede yaşanan kriz, özel sektörde çalışan 
meslektaşlarımızın tamamını etkilemektedir.

Ülkenin içinde bulunduğu tüm bu olumsuzlukla-
ra karşın TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, 46 yıl-
lık tarihi birikimiyle oluşturulan ve dünden bugüne 
taşıdığı ilkeleri ışığında; insandan, emekten, haktan, 
hukuktan, adaletten yana bir anlayışla, halkımıza, 
ülkemize, mesleğimize ve meslektaşlarımıza dair ça-
lışmaları bütünlüklü olarak hayata geçirme çabasını 
sürdürmektedir.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası,  dün oldu-
ğu gibi bugün de; savaşa karşı barışı, gericiliğe karşı 
çağdaş ve laik yaşamı, karanlığa karşı aydınlığı, doğ-

ma ve hurafeye karşı aklın ve bilimin yol göstericili-
ğini savunarak; bilim ve emekle ürettiklerini umut 
ve inatla toplumun ve meslektaşların hizmetine sun-
maya devam etme kararlılığındadır.

Odalarımızın etkisiz ve işlevsiz hale getirilme-
ye çalışıldığı bugünlerde, hepimize düşen görev; 
Odamıza sahip çıkmak, örgütümüzü güçlendirmek, 
bilimle, emekle, umut ve inatla Odamızı geçmişin 
ayak izlerinden geleceğe doğru omuzlarımızda hep 
birlikte taşımaktır.

Saygılarımızla.
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

73. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI 
İKİNCİ KEZ ERTELENDİ

Tüm dünyada yaşanan COVID-19 pandemisi nedeni ile daha önce 1-5 Haziran 2020 tarihine 
ertelenen 73. Türkiye Jeoloji Kurultayı pandemi süreci sonuçlanmadığı için bir kez daha ertelendi. 
73. Türkiye Jeoloji Kurultayı 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi`nde 

yapılacaktır.
Değerli Meslektaşlarımız,
Hatırlayacağınız gibi 06 – 10 Nisan 2020 tarihleri arasında 
MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi salonlarında düzen-
lenmesi planlanan 73. Türkiye Jeoloji Kurultayı`nın, kü-
resel ölçekteki COVID-19 salgını kapsamında ülkemiz-
de alınan tedbirler gereğince, JMO Yönetim Kurulu ile 
yapılan değerlendirme sonucunda 01 – 05 Haziran 2020 
tarihine ertelenmesine karar verilmişti. Gelinen süreçte 
salgının etkisini sürdürüyor olması nedeniyle meslektaş-
larımızın ve toplumun sağlığını gözeterek, Kurultayımızı 
bir kez daha ertelenin yararlı olacağı kararına vardık. Bu 
nedenle 73. Türkiye Jeoloji Kurultayı, salgının sona erme-
si umuduyla 5-9 Ekim 2020 tarihine ertelenmiştir. Kurul-
tayımız aynı program ile MTA Genel Müdürlüğü Kültür 
Sitesi’nde gerçekleştirilecektir.
Destekleriniz için çok teşekkür eder, saygılar sunarız.
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