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Değerli Okuyucular, 

Aylık olarak çıkardığımız ve yoğun gündem konuları ile dolu Jeodergi’nin 2021 yılı Şubat sayısı ile 
karşınızdayız.

Her sayımızı da bir doğa tahrip/talan haberi yapmaktan hem utandığımızı hem de ülkemizin 
bu doğal güzelliklerinin tahribin/talanının verdiği üzüntü bizleri derinden yaralamaktadır. 30 
Ocak 2021 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Amasya’da 11, Bolu’da 
2, Trabzon’da 2 olmak üzere toplam 15 bölgenin “yayla alanı” statüsünün kaldırılması ve bu 
alanların rantta açılması kabul edilemez buluyor bu konuda yetkilileri uyararak bu karardan 
dönmelerini talep ediyoruz. Yaylalarımızın, Meralarımızın, Çayırlarımızın ve Doğal Çevremizin 
Ranta Açılmasına İzin Vermeyeceğimizi buradan ilan ediyoruz.

Dergimizin bu ayki sayısında Odamız Deprem Danışma Kurulunca her hafta bir ilimiz için 
hazırlanan “Fay Üzerinde Yaşayan Kentlerimiz” başlığı altında yayınladığımız Erzurum, Hatay, 
Konya ve Bingöl illeri için hazırlanan Deprem raporlarını bulacaksınız.

Odamız bünyesinde oluşturulan komisyon ve kurullardan; Jeo-Emekli Komisyonu, Ücretli 
Çalışan ve İşsiz Komisyonu ilk toplantılarını Covid-19 pandemisi koşulları nedeniyle online 
olarak gerçekleştirmiştir. 28. Dönem JMO Şube Başkanları 1. Toplantısı da çevirim içi olarak 
online gerçekleştirildi. Ayrıca Tescilli Firmalarımızdan gelen talep doğrultusunda firmalarımızın 
problemleri ve çözüm yolları için yine online toplantı yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan Ankara Büyükşehir Belediyesi televizyonunda (ABB 
TV) 4 Şubat Perşembe günü yayınlanan “Başkent Mesaisi” programına konuk oldu. Sayın Alan 
Programda ABB ile imzalanan “Jeopark Alanlarının Belirlenmesi, Kurulması ve Jeoturizmin 
Geliştirilmesi Projesi kapsamında yapılacak iş ve işlemlere esas iş birliği Protokolü” hakkında 
bilgiler aktardı.

Jeoloji Mühendisleri Odası olarak bu ayda da kurum ziyaretlerine devam edildi.  Ankara 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne atanan Sayın Ahmet Bektaş ile Maden Tetkik Arama Genel 
Müdürlüğüne atanan Doç. Dr. Sayın Yasin Erdoğan makamlarında ziyaret edilerek atanmalarından 
dolayı tebrik edildi. Bu kurumlarda ve serbest çalışan meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlar ile 
yeni istihdamlar konusunda görüşler ifade edilerek bu konularda ki çözüm önerileri konusunda 
taleplerde bulunuldu.

Odamız Genel Merkezimizi ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş TR-
İHA-E-14 Belge numaralı Sapmaz Havacılık işbirliği ile 30 Ocak - 3 Şubat 2021 tarihlerinde İHA0 / 
İHA1 Ticari İHA Pilotu ve Drone ile Haritalama Eğitimi düzenlendi.

Jeo-Emekli komisyonu tarafından düzenlenen “Tahir Öngür” ile online olarak “Nereden 
Nereye” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi. Ayrıca, Odamız ve Paleontoloji Çalışma Grubu tarafından 
ortaklaşa düzenlenen çevrimiçi konferans dizisi kapsamında Dr.Serdar Mayda tarafından 
“Anadolu Paleomemeli Faunası: Sorular Ve Sorunlar” konulu internet semineri de düzenlendi.

Yaklaşık 32 yıldır Odamız emektarı arkadaşımız, dostumuz, yoldaşımız Serdal İlhan’ı 
kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine odamıza kattıkları emekleri için minnettar 
olduğumuzu ve kendisini her daim hatırlayacağımızı belirtir, yakınlarına, sevenlerine ve Jeoloji 
Mühendisliği camiasına baş sağlığı dileriz.

Jeodergimizi, mesleki, toplumsal ve sosyal konulardaki yazı, görüş ve görseller ile de 
zenginleştirmeyi düşünüyor, bu kapsamda da siz değerli üyelerimizin katkılarını bekliyoruz. 

Saygılarımızla, 

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 

Yönetim Kurulu


