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Değerli Meslektaşlarımız, 
Aylık olarak çıkardığımız ve yoğun gündem konuları ile dolu Jeodergi’nin Eylül sayısı ile sizlerleyiz. Dergimizin bu 
ayki sayısında; Dünya Jeoçeşitlilik Günü, 10 Ekim katliamı, Dünya Jeoetik Günü, 74. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı ve Sisam Depreminin yıldönümü, TMMOB’nin 67. Kuruluş yıldönümü, 22. Paleontoloji ve Stra-
tigrafi Çalıştayı ve enerji zamları ile ilgili konuları bulacaksınız. Ayrıca, “Eşit Köşe” ve takip eden sayfalarda yer alan 
üyelerimizin yazılarını da ilgiyle okuyacağınızı umut ediyoruz
Temel hak ve özgürlükler, aydınlanma ve laikliğin vazgeçilmez bir unsuru olan Cumhuriyetimizin 98. Yılında 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Özgür, demokratik, laik, anayasal hukuk devleti ilkelerinden giderek uzaklaşan 
ülkemizde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 98 yılı önce “efendiler yarın cumhuriyeti ilan ediyoruz” diyerek başlattığı 
aydınlanma yolunda eşit, özgür, laik, demokratik hukuk devletinin oluşturulması için bilimle, emekle, inatla mücade-
le etme azim ve kararlılığımız artarak devam etmektedir.
Birleşmiş Milletlerin Eğitim, Bilim ve Kültür örgütü olan ve uluslararası işbirliği yoluyla barışı inşa etmeyi amaçlayan 
UNESCO’nun, Paris’te 16 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile her 
yılın 06 Ekim günü “Uluslarası Jeoçeşitlilik Günü” olarak kabul edilmiştir. TBMM başta olmak üzere ilgili kurumları 
jeoçeşitliliğimizin korunarak gelecek nesillere aktarılması konusundaki yasal düzenlemeleri geciktirmeksizin gerçek-
leştirmelerini ve belediyeler başta olmak üzere toplumun tüm bileşenlerini jeoçeşitliliğimizi oluşturan jeolojik varlık-
larımızı korumaya davet ediyor ve Uluslararası Jeoçeşitlilik Gününü kutluyoruz.
Ülkemizin tarihine kara bir leke olarak kazınan 10 Ekim katliamının 6. yılında, hala suçluların ve sorumluların gün 
yüzüne çıkartılmadığı katliamda hayatını kaybeden 103 kişiyi anmanın, yaşanan insanlık suçunu hatırla(t)manın bile 
suç olarak görülerek engellenmeye çalışıldığı günlerden geçiyoruz. İnsanlık tarihinin bu kara günü unutulmayacak ve 
sorumlularından elbet birgün hesap sorulacaktır. 
Jeoetik konusunun dünyada gelişmesine öncülük etmek amacında olan ve Odamızın da kurumsal üye olduğu ve 
ülke koordinatörlüğünü yürüttüğü Uluslararası Jeoetiği Destekleme Birliği (İnternational Association for Promoting 
Geoethics (IAPG)), her yıl Yer Bilimleri Haftası içerisinde Uluslararası Jeoetik Günü’nün kutlanmasını kararlaştırmıştır. 
Doğa kaynaklı olayların insan eliyle afete dönüşmediği, jeoetik ilkelerin tam anlamıyla hayat bulduğu bir ülke dileğiy-
le 14 Ekim “Uluslararası Jeoetik Gününü” kutluyoruz.
Meslektaşlarımızın sorunlarını çözme ve faaliyetlerini kolaylaştırma, mesleğimizin kamu çıkarları doğrultusunda ge-
lişimini sağlama ve mesleki dayanışmamızı büyütme çabasıyla geçen Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 67 
yılını ve tüm meslektaşlarımızın “Mühendislik ve Mimarlık Haftası’nı kutluyoruz.
Ülkemizin 1947 yılından günümüze kadar gerçekleştirilen en köklü ve saygın bilimsel organizasyonu olan Türkiye 
Jeoloji Kurultayı’nın yetmiş dördüncüsü 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi`nde 
yapılacaktır. Bildiri özlerin gönderilmesi için son günün 13 Aralık 2021 tarih olduğunu siz değerli okurlarımıza hatır-
latmak isteriz. 
30 Ekim 2020 de İzmir’de yaşadığımız Sisam depreminde 117 vatandaşımızı yitirmiş 1032 vatandaşımızda yaralı 
olarak kurtulmuştur. 1. Yılını geride bıraktığımız bu acı olayın izleri hala bölgede devam ederken, Bayraklı ’da “emsal 
artışı” verilmesi, geçmişte olduğu gibi günümüzde de ranta dayalı imar ve kentleşme uygulamalarının devam ettiği, 
yapı üretim ve denetim süreçlerinin yerine getirilmediği kaygılarını yükseltmektedir. Yaşanan onca doğa kaynaklı 
afetlerden ders almayan yetkilileri bu tür çalışmalara izin vermemesini ve gerekli tedbir ve önlemleri almaları yö-
nünde uyarıyoruz.
Bu ayki sayımızda üyemiz Özer Balkaş’ın  “Deniz Yetki Alanlarının Belirlenmesi” başlıklı yazısı ile üyemiz Ş. Nihal Aydın 
tarafından kaleme alınan “Bazı Petrografik Terimlerin Türkçe Kullanışı ile ilgili Örnekler” başlıklı yazıları da bulacak-
sınız.
9. ve 10. Dönem Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunan Ahmet Angılı`yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisinde-
yiz. Meslek yaşamı boyunca örgütlü bir toplum olmanın gereklerine inanan Ahmet Angılı`ya, Odamız, mesleğimiz ve 
ülkemize yaptığı hizmetlerden dolayı minnetle anıyoruz.
Ekim ayındaki çalışmalarımız ile Şube ve temsilciliklerden haberlerimizin de yer aldığı Jeodergimizi, mesleki, top-
lumsal 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


