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Değerli okuyucular,

İnsanlarımızın yılın yorgunluğunu üzerlerinden atmak için dört gözle bekledikleri Temmuz ayı, ülkenin 
içinde bulunduğu siyasal, toplumsal, ekonomik olaylar nedeniyle oldukça sıcak geçti

Temmuz ayında öne çıkan toplumsal olaylara bakıldığında, 26 yıldır acısı yüreklerimizde taptaze duran 
Sivas- Madımak’ta 33 kişinin yanarak can vermesinin üzerinden geçen süre içinde tüm toplumsal taleplere 
rağmen ne suçluların bulunarak adalete teslim edilmesi, ne de yaşamı yitirenlerin yakınların talepleri olan Ma-
dımak’ın müzeye dönüştürülmesi süreçlerinde ilerleme sağlandı., Yine mevcut siyasi iktidarın kendine muha-
lif gördüğü kurumlara karşı giriştiği saldırı, bu kez kendini ODTÜ’de yurt yapılması olayı ile kendini gösterdi. 
Kredi ve Yurtlar Kurumu üniversitenin talebi olmamasına rağmen, ODTÜ vakfına ait olan bir arazi üzerine 
ruhsat ve imar planı değişikliği yapılmadan kaçak bir şekilde yurt yapmak istedi. Kredi ve Yurtlar Kurumu ile 
ihaleyi alan müteahhit firma kendilerine ait olmayan bir alana zorla girerek binlerce ağacı bir gecede keserek 
yok ettiler. Anayasa’nın mülkiyet hakkı ve imar mevzuatında kanununda tanımlanan ve ruhsat hukukunda 
belirtilen işlemler göz ardı edilerek yapılan bu işlemlerle, siyasi iktidar ODTÜ ve orada görev alan devrimci, 
demokrat insanlara göz dağı vermek istedi. ODTÜ’lülerin ve kamuyu baskısı ile yapılan işlemlerin hukuksuz 
ve siyasi bir girişim olduğu ortaya çıktı. Yine nükleersiz bir yaşamın mümkün olduğu inancıyla mücadele eden 
ve bundan tam 13 yıl önce geç yaşta aramızda ayrılan “Soner, Öner ve Güneş’in” anma etkinlikleri yapıldı. 
Temmuz ayı JMO için acı bir ay oldu. Uzun yıllar mesleğimizin ve odamızın gelişmesi için mücadele etmiş, 
odamız organlarında görev alarak ülkesine, mesleğine, meslektaşlarına hizmet etmiş üç değerli insanımızı, 
meslektaşımızı, dostumuzu ve yol arkadaşlarımızı kaybettik. Eski Oda Başkanlarımızdan Behiç ÇONGAR, Eski 
Oda Genel Sekreterimiz Haydar İLKER ve Eski Yönetim Kurulu Üyemiz Ethem ATASOY’un peş peşe gelen ka-
yıp haberleri hepimizi derinden üzdü. Kendilerini ülkemize, mesleğimize, meslektaşlarımıza yönelik yaptıkları 
unutulmaz çalışmalarla bir kez daha “minnet ve şükranla anıyoruz. Unutulmayacaklar”!!!.

Temmuz ayı meslek alanımızı ilgilendiren ve çoğu mimarlık ve mühendislik hizmetlerini törpüleyen çok 
sayıda düzenlemenin de yapıldığı bir ay oldu. Tapu kanunu ve bazı kanunlarda yapılan düzenlemelerle, kent-
sel imar rantının daha vahşi bir şekilde yürütülmesi amacıyla AFAD Başkanlığının “doğa kaynaklı afetlere” 
yönelik görevleri elinden alındı. Yine 7 Temmuz tarihli Resmi Gazetede meslek alanımızı da ilgilendiren çok 
sayıda mevzuat düzenlemesi yayınladı. Kazdağlarında yaşanan çevre felaketlerinin tetikleyicisi niteliğindeki 
ÇED Yönetmeliği ile yeterlilik tebliğinde de çok sayıda değişiklik yapıldı. Özellikle yeterlilik tebliğinde yapılan 
değişiklik ile devletin asli görevi niteliğindeki “izleme, kontrol ve denetim görevi”nin, Anayasa ve verilen çok 
sayıdaki yargı kararı hiçe sayılarak ÇED firmaları tarafından yapılacağı yönünde düzenlemeler yapıldı.

Temmuz ayında; Genel merkez, şube temsilciliklerimiz de çok sayıda eğitim ve etkinliğin yanında kurum-
sal ve örgütsel toplantılar yapmada devam edildi. 

Dördüncü sayımızda başlattığımız “Burayı Biliyor musunuz?” konu başlıklı, Türkiye’nin jeolojik, jeomorfo-
lojik, hidrojeolojik, tektonik gibi yapı ve oluşumlar ile fauna ve flora açısından doğal güzelliklerinin anlatıldığı 
yazı dizisine bu sayıda da devam ediyoruz. Dünyanın nadir tabiat alanlarından olan “Güzelcehisar Lav Sütun-
ları” hem anlatım hem de görsel güzelliğiyle tüm meslektaşlarımızın beğenisine sunuluyor.

Jeodergi’mize yazım ve görsel alanda yapacağınız ve bizlere zenginlik katacak katkıları siz değerli meslek-
taşlarımızdan bekliyor; çok sayıda mesleki etkinlikle birlikte, toplumsal ve sosyal olayların yaşandığı Temmuz 
ayını geride bırakırken tüm meslektaşlarımıza daha özgür, demokratik ve adil yaşayacağımız günler diliyor ve 
kurban bayramlarını kutluyoruz.

Saygılarımızla,
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu


