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SUNUŞ

Merhaba

Yeni yılda yeni bir başlangıç yaptık !... 

1976 ve 2016 yılları arasında, farklı format 
ve içerik zenginliği ile gerek kağıt, gerek-
se dijital ortamda yayın hayatını sürdürmüş 
olan Haber Bülteni, yerini ayda bir kere diji-
tal ortamda yayınlanmakta olan e-Bülten’e 
bırakmıştı. Dünya’da dijital teknolojide ya-
şanan baş döndürücü gelişimde dikkate alı-
narak  2019 yılı Ocak ayı itibarıyla e-Bülten’in 
haftada bir kere farklı formatta yayınlana-
rak siz sevgili meslektaşlarımıza ulaştırılma-
sı kararını aldık. Hal böyle olunca JMO’nun 
kuruluşundan beri varlığını sürdüren Haber 
Bülteni’ni benzer içerik ve yeni bir formatla 
jeo-dergi olarak sürdürmeye ve yaşatmaya 
karar verdik. Jeo-dergi’de yine Genel Mer-
kez, Şube, Temsilcilikler ve TMMOB’de ger-
çekleştirilen etkinlik haberlerinin yanı sıra 
meslekten, yaşamdan, sanattan, siyasetten, 
kültürden velhasıl insana dair farklı konula-
rın ele alındığı yazılara da yer verilecek; her 
sayıda daha da gelişecek.  

Yeni yıla başlarken mühendislik hizmet 
alanlarındaki gelişmişlik düzeyinin bir ül-
kenin kalkınmışlık düzeyiyle doğru orantılı 
olduğu gerçekliğinden hareketle Oda Yö-
netimi olarak mesleğimizin gelişip, toplum-
daki haklı yerini alması için her türlü çabayı 
göstermekteyiz. Gelişen teknoloji ile birlikte 
yerbilimlerinin ve mesleğimizin uygulama 
alanları da değişmekte ve gelişmekte. Tabi 
ki meslektaşlarımızın da bu hızlı değişimin 
içinde yer alabilmeleri için sürekli eğitim faa-
liyetlerinin önemi bir kez daha öne çıkmakta. 
Bu doğrultuda JMO Yönetim Kurulu olarak 
yıllardan beri sürdürdüğümüz sürekli eğitim 
faaliyetlerini gün be gün geliştirmekte ve siz 
meslektaşlarımızın hizmetine sunmaktayız. 
Bu yıl bilimsel ve  teknik uygulama alanların-
daki gelişmelerin sunulup, tartışılması vesile-
siyle meslektaşlarımızın bir araya geldiği ku-

rultay etkinliğimizin 72. sini gerçekleştirdik. 
Ana teması "Kent ve Jeoloji" olan 72. Türkiye 
Jeoloji Kurultayı’nda jeoloji bilim ve uygu-
lamalarının yaşadığımız kentler ve süreçler 
için ne kadar önemli ve vazgeçilmez oldu-
ğu bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu. 
Jeolojinin yanı sıra; jeofizik, maden, petrol, 
inşaat, jeodezi, tıp, ziraat, coğrafya, kimya, 
arkeoloji, şehir ve bölge planlama gibi bilim 
dallarından da katılımın olduğu Kurultay’da 
mesleğimizin doğrudan ya da dolaylı pek 
çok bilim dalı ile olan bağlantısına tanık ol-
duk. Bu tanıklık disiplinler arası bağlantılı 
çalışmanın gelişen teknolojiler çerçevesin-
de ekosistem ve çevre için ne kadar önem-
li ve gerekli olduğunu ortaya koymuş oldu. 
Antroposen ve antropojenik kirlilik, tarımsal 
Jeoloji, gemoloji, tıbbi jeoloji, jeolojik miras 
gibi mesleğimizin yeni gelişen alanları, mes-
lek disiplinlerinin nasıl dinamik yapılar oluğu-
nu göstermesi açısından, hepimizde haklı bir 
heyecan yarattı. Sürekli gelişen ve değişen 
bu dinamik yapının Oda’mız bünyesinde de 
halihazırda  çalışmaları devam eden Sürekli 
Eğitim Merkezi’nin akredite edilmesi ile daha 
anlamlı olacağı inancını sürdürmekteyiz.

Aynı dinamizm Haber Bülteni’nin devamı 
niteliğinde olan “jeo-dergi” için de geçer-
li olacak. Ocak ve Şubat aylarını bir arada 
sunduğumuz güncel haber, etkinlik ve ba-
sın açıklamalarımızın yer aldığı bu sayımızda 
Kadın Komisyonu’nun derleyip, hazırladığı 
Türkiye’deki ilk Dev Ammonit’i bulan ve MTA 
Tabiat Tarihi Müzesi’nin kuruluş aşamasın-
da büyük rolü ve katkısı olmuş Mükerrem 
Türkünal’in hayatına yer verildi. Siz değerli 
meslektaşlarımızın öneri ve eleştirileri doğ-
rultusunda hep birlikte, “jeo-dergi”nin daha 
dinamik bir yapı kazanacağına inanıyoruz…
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