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Değerli Üyeler,

JeoDergi’nin dördüncü sayısı ile bu ay karşınızdayız. Mayıs ayı  toplumsal, siyasal ve meslek alanına ilişkin bir 
çok konunun gümdeme geldiği bir ay oldu. Odamızın  bu konularda yaptığı çalışmaları siz değerli üye ve meslek-
taşlarımızla paylaşmaktan mutluluk duyuyor, ilgiyle okuyacağınız bir sayı olacağına inanıyoruz.

 Bu ayın öne çıkan konu başlıkları:
31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçim sonuçlarının, bazı yerel idarelerde YSK tarafından uzun 

süre açıklanmaması, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri başta olmak üzere bir çok yerel idare-
de seçilen onlarca meclis üyesi ve belediye başkanının KHK gerekçe gösterilerek haksız ve hukusuz bir şekilde 
göreve başlatılmaması, göreve başlatılanların ise mazbatalarının ellerinden alınması Mayıs ayının toplumsal ve 
siyasal gündemine damgasını vurmuştur. YSK 16 milyon İstanbullunun iradesini  yok saymış, hukuk tarihinde gö-
rülmemiş gerekçeler göstererek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal etmiş, kazanan adayın 
elinden mazabatasını alarak geniş halk kesimlerinin tepkisine neden olmuştur. Odamızın da içinde yer aldığı, TM-
MOB tarafından konuya ilişkin yapılan basın açıklamasının yanı sıra yine TMMOB 45. Dönem 3. Danışma Kurulu 25 
Mayıs’ta İstanbul’da toplanarak konuyu bütünlüklü olarak değerlendirmiş, yapılan değerlendirmelerden sonra 
hazırlanan sonuç bildirgesi kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Yine seçim süreçlerinde bazı siyasi partiler tarafından kullanılan dil, toplumu lime lime edip, ayrıştırmış, bu-
nun sonucunda CHP Genel Başkanı dahil olmak üzere bir çok gazeteci, fiziksel linç girişimine maruz kalmıştır.

Ülkenin ekonomik ve siyasal alanında yaşanan karamsarlığına karşı, bu yıl Odamızın kuruluşunun 45. yılını 
siz değerli üye ve meslektaşlarımızın katıldığı Emek Ödülleri töreni ile 18 Mayıs Cumartesi günü kutladık. Genel 
merkez, şube ve birçok temsilciliğimizde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiğimiz 45. Yıl kuruluş etkinlikleri bizlere 
ayrı bir çoşku ve heyecen kattı.1974 yılında, bir avuç meslektaşımızın bir araya gelerek kurduğu Jeoloji Mühen-
disleri Odası, bugün 20.000 üyeye yaklaşan sayısı, her geçen gün güçlenen altyapısı, kamusal yarar çerçevesinde  
mesleki ve toplumsal  alanda ürettiği bilgi ve emek birikiminin hiç de azımsanmayacak düzeye eriştiğini gösterdi.

Her yıl olduğu gibi 1 Mayıs’ta yine meydanlardaydık. 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü`nde emeğin 
hakları ve bayramı için TMMOB çatısı altında, bütün illerde 1 Mayıs kortejlerinde yerimizi aldık. Meslektaşlarımız 
dahil bütün emekçilerle; savaşsız, sömürüsüz, eşit, özgür, adil başka bir Türkiye ve dünya özlemi ile alanlarda 
buluştuk. Ankara dahil birçok ilde coşkuyla gerçekleştirilen etkinliklere Genel Merkez, Şube, Temsilciliklerimizin 
tüm bileşenleri ve üyelerimizle birlikte katıldık.

Mesleki hak ve yetkilerin geliştirilmesi kapsamında, bu ay da Oda Yönetim Kurulu olarak çok sayıda kurumsal 
ziyaretlerde bulunduk. Jeolojik Miras ve Jeopark Çalışma Grubumuz ile birlikte; MTA Genel Müdürü Sayın Cengiz 
Atak, Genel Müdür Yardımcısı Emrah Ayaz, TBMM Çevre Komisyon Başkanı Muhammet Balta, milletvekili mes-
lektaşımız Dr. Müzeyyen Şevkin ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu’nu ziyaret 
ettik. Aynı zamanda Oda Yönetim Kurulu olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Sayın Banu 
Aslan Can’ı ziyaret ettik.

Mayıs ayında; Maden Kanunu ile Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun Bazı Maddelerin-
de değişiklik öngören Torba Kanun Tasarısı ile Kapadokya Alanı Hakkında Kanun Tasarısı TBMM’de görüşüldü. 
Meslek odalarının görüşleri alınmaksızın hazırlanan bu taslakların yaşanan sorunlara çözüm üretmek yerine, so-
runları daha da artıran düzenlemler olduğu görülmekte. Maden kanununda yapılan düzenleme ile MTA Genel 
Müdürlüğünün uhdesinde bulunan ruhsatların “böl-parçala-sat” anlayışı ile lime lime edilerek, ülke yeraltı kay-
naklarının peşkeş çekilmesinin yolu açılmakta. Yine 5863 sayılı kanunda bazı köklü değişiklikler yapılarak ülke-
mizin sahip olduğu jeolojik mirasın korunması, jeoturizm ve jeopark gibi konuların düzenlenmesi gerekirken, 
parçacı bir anlayışla “Kapadokya Alanı Hakkında Kanun Tasarısı” kabul edilerek yine konunun ele alınması ve 
sorunların ötenlemesi tercih edilmiştir.

Mayıs ayı meslek alanımıza ilişkin bazı çalıştay, sempozyum ve eğitim etkinliklerin gerçekleştiği, üniversitele-
rimizin kariyer günü  etkinlikleri ile zenginleştirdikleri bir ay oldu. Aynı zamanda meslektaşlarımızın sosyal alanda 
dayanışmasına katkıda bulunmak amacıyla 2011 yılında kurduğumuz, kuruluşundan bu yana çalışmalarını aralıksız 
sürdüren TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Türk Halk Müziği Korosu, TRT Ankara Radyosu Saz Sanatçısı Hasan 
Özçırpan şefliğinde 22 Mayıs Çarşamba günü Yenimahalle Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda konser verdi.

Çok sayıda mesleki etkinlikle birlikte, toplumsal ve sosyal olayların yaşandığı Mayıs ayını geride bırakırken 
tüm üye ve meslektaşlarımızın Bayramını kutluyor; daha özgür, demokratik ve adil yaşayacağımız günler diliyo-
ruz.

Saygılarımızla,
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu


