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Değerli okuyucular,
Jeodergi’nin Temmuz-Ağustos-Eylül aylarını içeren birleştirilmiş sayısı ile karşınızdayız. Aylık ola-

rak planladığımız Jeodergi çalışmalarımızı, dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de ne yazık ki çok 
şiddetli bir şekilde etkisini gösteren Covid-19 pandemisi nedeniyle dergimizi üç aylık olarak birleştire-
rek yayınlanmak zorunda kaldık. Bu yüzden siz değerli okuyucularımızdan özür dileriz.

Geçen üç aylık zaman dilimi içinde Covid-19 pandemisi nedeniyle yüz yüze toplantılar yerine, webi-
nar üzerinden çok sayıda söyleşi, konferans ve toplantıların yanında, kamu kurum ve kuruluş ziyaretle-
ri gerçekleştirildi. Yine   hem mesleğimiz hem de ülke gündemine ilişkin çok sayıda basın açıklamaları 
gerçekleştirildi. Haziran ayı başına ötelenen 73. Türkiye Jeoloji Kurultayımız ise İçişleri Bakanlığının 
toplantı ve etkinlikleri ertelenmesine ilişkin genelgesi ile virüs salgının etkilerini tüm dünyada artır-
ması nedeniyle 24-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılmak üzere bir kez daha ertelenmek zorunda 
kaldık. 

Yine Nisan 2020’de yapılması planlanan ve Covid-19 pandemisi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı kararı 
ile ertelenen 27. Çalışma Dönemine Olağan Genel Kurulumuzu       12-13 Eylül 2020 tarihleri arasında 
delegelerimiz katılımı ile  gerçekleştirdik. Pandemi koşullarına uygun olarak gerçekleştirdiğimiz genel 
kurulumuz sonucunda, Genel Merkez Yönetim, Denetim ve Onur Kurulu Üyeleri ile TMMOB delegeleri 
ile TMMOB Yönetim, Denetim ve Onur Kurulu adaylarımız belirlendi. 

Ülkemizin son yüz yıl içinde yaşadığı büyük depremlerden biri olan 17 Ağustos’un 21. Yıl dönümü-
nü geride bıraktık. Kentlerimizin bugün doğa kaynaklı afetler açısından büyük risk havuzları haline dö-
nüştüğüne ilişkin açıklamalarımızın yanı sıra, özellikle aktif fay zonları üzerinde yer alan 100.000 bin-
den fazla binanın yer aldığı yerleşim birimleri öncelikli olmak üzere, bu yerleşim yerlerinin depremden 
korunması için fay hatları/zonları üstünün yapılaşmaya kapatılması ve “FAY YASASININ” çıkarılmasına 
ilişkin çalışmalar içinde olduk.

 İnsan hayatını hiçe sayan, bilime, tekniğe, akla uygun olmayan uygulamaların sonuçlarını, 22 Ağus-
tos tarihinde Giresun’da yaşanan sel felaketiyle bir kez daha gördük. 16 vatandaşımızın yaşamını yitir-
diği bu elim olayda; insanoğlunun doğal süreçleri görmezden gelerek ülkeyi yöneten merkezi ve yerel 
idarecilerin gözetiminde dere yataklarına, heyelanlı alanlara kurdukları binaların, işyerlerinin, HES’le-
rin, köprülerin nasıl yok olduklarına şahitlik ettik. Ancak yapılan uygulamaları göz önüne aldığımızda,  
bundan yeterince ders aldığımızı söyleyebilmemizin de  olanaklı olmadığını görülmektedir.

Yeni maden kanununa ilişkin çalışmalar MAPEG Genel Müdürlüğünde devam etmektedir. Ancak 
kanuna ilişkin yapılan çalışma ve çalıştaylara meslek örgütlerinin davet edilmemesi kabul edilebilir bir 
durum değildir. Bilimi, tekniği ve meslek odalarını görmezden gelen, yok sayan anlayışlara karşı Maden 
Mühendisleri Odası ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz basın açıklamasında da belirtildiği üzere, “ bilimi, 
tekniği, meslek odalarını yok sayarak ülkemiz madenciliğini yönetmeye kalkmak, sermaye sahipleri 
dışında  ne bu ülkeye, ne de bu ülke vatandaşına yarar sağlamayacaktır”. Her üç ayda bir, torba ka-
nunlarla bazı sermaye şirketlerinin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla maden kanununda düzenlemeler 
yapmak, madencilik alanında yaşanan sorunları çözemeyeceği gibi daha da karmaşık hale getirdiği ve 
içinden çıkılmaz duruma sürüklediği görülmektedir. Madencilik ve çevre arasındaki ilişkide “yeni bir 
normale” ihtiyaç olduğu aşikardır. Bu nedenle, yeni bir anlayış çerçevesinde bütünsel bir yaklaşımla 
tüm tarafların içinde yer aldığı katılımcı bir anlayışla yeni bir maden kanunu çalışmasının yürütülmesi 
temel beklentimizdir.

Geride bıraktığımız üç aylık zaman dilimi içinde, başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ek-
rem İmamoğlu olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluş temsilcisi ile görüşmeler yaparak, Odamızın 
yürüttüğü çalışmalar hakkında görüşlerimizi aktardık. Covid-19 pandemisi nedeniyle olağanüstü du-
rumlar yaşadığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını geride bırakırken, tüm üye ve meslektaşlarımıza 
daha özgür, demokratik sağlıklı ve barış içerisinde yaşayacağımız günler diliyoruz.

Saygılarımızla,
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
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