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“KIZ ÇOCUKLARINI YERBİLİMLERİ VE 
MÜHENDİSLİĞE TEŞVİK ETME” ENGIE 

PROJESİNE JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ 
ODASININ DESTEĞİ

Avrupa Jeologlar Federasyonu tarafından 26 kurumun iş birliği ile başlatılan Kız Çocuklarını 
Yer Bilimleri ve Mühendisliğe Teşvik Etme (ENGIE) Projesi`nde Türkiye`yi temsil eden Maden 
Jeologları Derneği Kadın Kollarının yürüttüğü çalışma sonucunda; Türkiye, katılımcısı 20’den 

fazla ülke içerisinde “ilham veren” ülkeler arasında ilk 5‘e girdi.

Doğal çevrenin daha güvenli ve daha sürdürüle-
bilir bir şekilde kullanılmasına katkıda bulunmak, 
halkı yer bilimleri alanında bilgilendirmek ve doğal 
kaynakların daha bilinçli bir şekilde kullanılmasını 
teşvik etmek amacıyla kurulmuş, Avrupa çapında 
45.000’den fazla yer bilimciyi temsil eden ve 26 Ul-
usal Birliği bünyesinde barındıran Avrupa Jeologlar 
Federasyonu (EFG) tarafından 26 kurumun iş birliği 
ile ENGIE Projesi (Kız Çocuklarını Yer Bilimleri ve 
Mühendisliğe Teşvik Etme) adı altında bir çalışma 
başlatılmıştı. Projenin Türkiye ayağını temsil eden 
Maden Jeologları Derneği’nin (MJD) konuyla ilgi-

li yaptığı anket çalışmalarını daha önce web sitem-
izden duyurmuştuk.

Odamızın da desteklediği, MJD Kadın Kollarının 
ENGIE projesi konusunda yürüttüğü titiz çalışma 
sonucunda Türkiye proje katılımcısı 20’den fazla 
ülke içerisinde “ilham veren” ülkeler arasında ilk 5‘e 
girmeyi başardı.

Bu projenin uygulanması sırasında, farkındalık 
yaratmaya yönelik olarak bir dizi somut eylemin 
gerçekleştirilmesi için uluslararası iş birliği ağı ku-
rulacak olup, bu eylemler arasında aile bilimleri 
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etkinlikleri, açık hava programları, okul bilimsel 
kulüpleri, maden ziyaretleri, mentorluk programları, 
uluslararası öğrenci konferansları, yayın ve ödüllen-
dirme fırsatları, fen öğretmenlerine yaz kursları ve 
eğitim materyallerinin kullanımı gibi etkinlikler yer 
alacaktır.

Projeninin yeni aşaması iki etkinlikten oluşmak-
tadır. İlki, 10 yaşından büyük öğrencilere jeoloji ve 
günlük hayatımız ile ilgili görsel sunulacak ve öğren-
cilerle konu ile ilgili interaktif iletişim kurulacaktır. 
İkinci etkinlikte ise; yörede açılması planlanan bir 
maden için 14-19 yaş arasındaki öğrencilerin şirket, 
yöre halkı ve yerel otorite olarak üç gruba ayrıldığı 
ve görüşlerini paylaştığı (tartıştığı) bir münazara 

yapılması planlanmaktadır. Bu bağlamda aşağıdaki 
linklerden bu etkinliklerin nasıl yapılacağı konusun-
daki örnek çalışmaların ilgili gruplara ulaşmasının 
sağlanması mesleğimizin belli bir yaş grubuna 
tanıtılması açısından önem arz etmektedir. 

Üyelerimizin bu konuda vereceği destek doğal 
çevre, doğal kaynaklar ve Jeoloji Mühendisliği 
bölümlerine olan ilgi ve farkındalığın artırılması için 
son derece önemli olup, TMMOB Jeoloji Mühendis-
leri Odası olarak tüm üyelerimize gösterecekleri 
duyarlılık için teşekkür ederiz. Yapılacak etkinlik 
sonuçlarını iletisim@mjd.org.tr  e-posta adresine bil-
direbilirsiniz.


