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 Değerli Meslektaşlarımız, 

Aylık olarak çıkardığımız ve yoğun gündem konuları ile dolu Jeodergi’nin Kasım sayısı ile sizlerleyiz. Dergi-
mizin bu ayki sayısında;  Giresun-Şebinkarahisar’daki bir maden atık barajının yıkılması sonucu yaşanan çevre 
felaketine ilişkin inceleme ve basın açıklaması,  Jeogenç tanışma toplantısı, TMMOB Kadın Kurultayı,  İzmir’in 
Jeolojik Miras Çalıştayı, Sosyal ve Ekonomik sebeplerden dolayı geçim sıkıntısın yönelik mühendis, mimar ve 
şehir plancıların hükümete yaptığı çağrı, 2. Danışma Kurulu Toplantısı ile ilgili konular yer almaktadır. Ayrıca, 
“Eşit Köşe” de Leyla Ötker’in “Çağdaşlık üzerine” adlı yazısını bulacaksınız. İlgiyle okuyacağınız bir sayı olmasını 
umut ediyoruz.

Tüm uyarılarımıza rağmen AKP iktidarı tarafından yürütülen projelerin büyük bir bölümünde çevresel kay-
gıları giderecek önlemlerin yeterince alınmadığı, bu görevi yerine getirmekle görevli Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığının vurdumduymaz bir tavır takındığını görüyoruz. Beton lobisinin istemleri dışında, meslek 
örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının, halkın talep ve önerilerini görmezden gelen ve şekli bir amacın yerine 
getirilmesi amacıyla düzenlenen ÇED raporları onama dışında bir sorumluk kabul etmeyen Bakanlığın bu tavrı, 
Giresun- Şebinkarahisar’da bir maden atık barajının yıkılması ile sonuçlandı. Trabzon Şube Yönetim Kurulumu-
zun atık baraj alanında yaptığı incelemeleri kapsayan açıklamamız basında da geniş yer buldu.

Uzun bir süredir üniversitelerimizin Covid-19 pandemisi nedeniyle kapalı olması sebebiyle bir araya gele-
mediğimiz, Ankara’da bulunan Hacettepe, ODTÜ ve Ankara Üniversitelerinin Jeoloji Mühendisliği Bölümlerinde 
okuyan öğrenci arkadaşlarımız ile bir araya geldik. Birlikte olmayı özlediğimiz şu zor günlerde öğrenci arkadaş-
larımızın yoğun katılım gösterdiği toplantıda, geçmiş dönemlerde Jeogenç tarafından gerçekleştirilen faaliyetler 
hakkında bilgiler verdikten sonra önümüzdeki süreçte yapılabilecek/ yapılmasını arzu edilen etkinlikler hakkın-
da görüş ve değerlendirmeler yapıldı. 

Ülkemizin jeolojik miras niteliğindeki alanlarının tespit edilerek, korunmasının sağlanması amacıyla Oda ola-
rak il bazında başlattığımız çalıştaylar dizisi kapsamında 20 Kasım’da İzmir ve Çevresinin Jeolojik Miras Potan-
siyeli Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda; bölgede araştırma ve inceleme yapan akademisyen meslektaşlarımız bu 
konuda yaptıkları çalışmaları sundular. Çalıştay sonunda bu alanlara ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

İstanbul Sözleşmesinin kaldırılmasından sonra her gün bir kadının katledilmesinin olağan bir hal aldığı gün-
lerden geçiyoruz. Tam bu süreçte TMMOB Kadın Çalışma grubu tarafından örgütlenen 7. Kadın Kurultayı An-
kara’da gerçekleştirildi. Her alanda cinsiyet ayrımcılığına maruz bırakılan, kadına karşı şiddetin her geçen gün 
süratle arttığı ülkemizde buradan; “İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmiyoruz, Haktan, Eşitlikten, Adaletten vaz-
geçmiyoruz ve mücadelemizi kazanana kadar da vazgeçmeyeceğiz.” diyerek bir kez daha sesleniyoruz…

Tunceli IKK tarafından gerçekleştirilen ve Oda Yönetim Kurulu başkanımızın da panelist olarak katıldığı “Su 
Krizi Paneli” gerçekleştirildi. Kurumsal ve örgütsel ilişkilerimizin geliştirilmesi kapsamında yine çok sayıda ku-
rum ve kuruluşun ile İstanbul, Diyarbakır şube ile Batman, Aydın ve Tunceli temsilcilik ziyaretlerinde bulunduk.

30 Ekim 2020 de İzmir’de yaşadığımız Sisam depreminde 117 vatandaşımızı yitirmiş 1032 vatandaşımızda 
yaralı olarak kurtulmuştur. 1. yılını geride bıraktığımız bu acı olayda sorumluların yargılandığı dava da müdahil 
olma talebimiz İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesince red edilmiştir. Bu afette sorumlu olanların ortaya çıkarılması 
ve ülkemizin bundan sonra olası jeolojik tehlike ve risklerden kaynaklı can kayıplarının azaltılması için Jeoloji 
Mühendisleri Odası olarak İzmirli depremzedelerin yanında olmaya devam edeceğiz.

Meslektaşlarımızın da sıklıkla kullandığı Netcad programına üyelerimizin kolaylıkla ulaşabilmesi için yazılım 
şirketi ile eğitim işbirliği protokolü imzalandı. Ayrıca odamız üyesi tüm meslektaşlarımıza oda web sayfasında 
duyurusunu da yaptığımız Aralık ayında ücretsiz eğitim verilmesine karar verilmiştir. Üyelerimizin hem Netcad 
eğitiminden hem de yapmayı planladığımız diğer eğitimlerden haberdar olabilmeleri için web sayfamızı ve sos-
yal medya hesaplarını takip etmelerini önemle rica ediyoruz. 

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 83. Yıl dönümünde minnet ve saygıyla 
anıyoruz.

Kasım ayındaki çalışmalarımız ile Şube ve temsilciliklerden haberlerimizin de yer aldığı Jeodergimizi, mesle-
ki, 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


