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Değerli Okuyucular,
Jeodergi’nin Kasım ayı sayısı ile karşınızdayız.
Daha önceki yıllarda birincisini yaptığımız Çevre Jeolojisi Çalıştayının ikincisini 1-2 Kasım’da gerçekleştirdik. Küresel iklim 

değişikliğinin Yerküre’ye ve ülkemize etkileri ile Termik ve  Nükleer santrallerin yer seçimi ve yönetimi başlıkları çerçevesinde 
gerçekleştirdiğimiz çalıştayda iki gün boyunca birbirinden kıymetli ve ilgi çekici konulara değinildi. Termik santrallerle ilgili konuların 
değerlendirildiği  çalışma gurubunda bir katılımcı “termik santral bacalarına takılması zorunlu olan filtrasyon sistemlerinin 
ertelenmesi için kanun tasarısı hazırlandığı” konusunda duyumlar aldıklarından bahsetti. 

Konu yoğunluğu içerisinde unuttuğumuz bu mesele gerçekten de yirmi gün sonra 21 Kasım’da, alışageldiğimiz gibi bir torba 
kanun tasarısının 50. Maddesi olarak Meclis’ten sessiz sedasız geçiverdi. Muhalefet parti vekilleri konuyu önemli bulmamış 
olacaklar ki, oylamada neredeyse yoklardı. Halbuki 2018  yılında TBMM Maden Kanu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Öngören Kanun 
Tasarısının TBMM’de görüşülmesi süreçlerinde odamız, TBMM Enerji Komisyon üyelerini uyarması üzerine yapılan itiraz sonucunda 
bu madde kanun tasarısından çıkarılmıştı. Bu Kanunun kabul edilip, kamuoyunda tepki toplaması üzerine ancak konuyu gündeme 
taşıyabildiler. 2013 yılından bu yana dört kere ertelenmiş bulunan baca filtrasyon ve çevre iyileştirme zorunluluğu bu şekilde 2,5 
yıl daha uzatılmış oldu; tepkilerin büyümesi ve kamuoyu oluşması üzerine iktidar milletvekilleri söylemlerini termik santallerde 
yapılacak iyileştirmelerin işletme sahiplerine ek yük getirmesi nedeniyle zorunlu olarak işten çıkarmaları artıracağına, istihdam 
daralmasına yol açacağına kadar vardırdılar; ta ki Cumhurbaşkanı tarafından veto edilinceye kadar. Böylece aynı zamanda parti 
başkanı olan Cumhurbaşkanının onayıyla Meclise gelen kanun tasarısı yine aynı Cumhurbaşkanı tarafından TBMM’e iade edilmiş 
oldu . Zararın neresinden dönersek kardır.Ancak bir ülke düşünün ki enerji üretmek adına kurdurulan ve işlettirilen tesislerin, 
yıllardan beri, çevresindeki tüm canlılar için bir ölüm makinasına dönüşmesine izin verilsin. Bir ülkenin yönetenlerini düşünün 
ki Meclise getirdiği ve evet oyu verdiği Kanun Tasarısı veto edildiği zaman, bu hareketin ne kadar erdemli ve insani olduğundan 
bahsederek, takdir etme tutarsızlığını göstersin. 

Biz Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu olarak jeoetik anlayışla, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme 
imkan ve potansiyellerini ellerinden almadan, bugünki ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek, sürdürülebilir  üretim ve gelişmeden yana 
olan tavrımızla her türlü vahşi üretimin karşısında olduğumuzu ve bu olguların takipçisi olacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz.   

Bu ayın öne çıkan diğer konu başlıkları;
Her gün şahit olduğumuz kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi, tedbirler alınması şöyle dursun  vahşi bir 

şekilde öldürülen, işkence gören kadınların failleri iyi hal indirimleri alarak veya ifadesi alınıp bırakılarak adeta cesaretlendirilmekte, 
kadının kimliği, toplumdaki yeri değersizleştirilmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği kadının eğitiminden, sosyal  durumundan 
bağımsız olarak bütün kadınlar için gözle görünmeyen bir duvar teşkil etmektedir.  TMMOB’li kadınlar bu görünmez duvarı görünür 
hale getirmek ve bu konudaki toplumsal bilinci geliştirmek amacıyla “Kadınlar Her Yerde” ana temasıyla 16-17 Kasım 2019 tarihinde 
TMMOB 6. Kadın Kurultayını gerçekleştirdi. Kurultayda “Bilinsin ve anlaşılsın ki; kadınların kendilerine dayatılan koşullar karşısında 
susmalarını, korkmalarını ve itaat etmelerini bekleyenler yanılıyor. Bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancısı kadınları olarak, 
iktidarın tüm saldırılarına karşı, işyerlerimizi de sokakları da bırakmayacağız. Çünkü biz kırıntılarını değil tüm hayatı istiyoruz” mesajı 
verildi.

Kapadokya Alan Yönetimi Kanunu ile Kapadokya Alan Yönetimi Başkanlığına devredilen Göreme Milli Parkının kesin korunacak 
hassas alan statüsüne alınmadan, Milli Park statüsünün ortadan kaldırılması, bölgede yer alan yüzlerce doğal varlığı korumasız 
hale getirerek imar rantına ve madenciliğe açık hale getirmiştir. Kapadokya gibi milyonlarca yıllık jeolojik süreçler sonucu oluşan, 
jeolojik miras niteliğindeki yapı ve oluşumlara sahip, insanlığın ortak mirası niteliğindeki alanlara sahip çıkmaya ve yetkili kurumları 
uyarmaya devam ediyoruz.

Ankara`da gerçekleştirilen TMMOB Yapı Denetimi Sempozyumu’nda doksan bine yakın mühendis, mimar, şehir plancı ve 
yardımcı personelin çalıştığı Yapı Denetim Hizmetleri konusunda yaşanan sorunlar dile getirildi. Oda olarak etüt müellifleri ve yapı 
denetim sistemin bir parçası olan zemin ve yapı malzeme laboratuvarını görmezden gelen anlayışa, ruhsat eki etüt ve projelerin 
fenni mesuliyetinin önemine dikkat çektik.

01 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği”nin  revize edilmesi gereken yönleri ile  ulusal 
deprem izleme ağı konularının ele alındığı  İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Deprem 
Zararlarının Azaltılması Ortak Akıl Çalıştayı”na katılarak Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinden bu yana gerek meslektaşlarımızın, 
gerekse halkın bu konuda yaşadığı sıkıntılar aktarılarak revize edilmesi, düzeltilmesi veya ilave edilmesi gereken konu başlıkları 
toplantıya odamız adına katılan arkadaşlarımızca belirtildi.

“Burayı Biliyor musunuz?” konu başlıklı, Türkiye’nin jeolojik, jeomorfolojik, hidrojeolojik, tektonik gibi yapı ve oluşumlar ile fauna 
ve flora açısından doğal güzelliklerinin anlatıldığı, yazı dizisine bu sayıda da devam ediyoruz. Antik çağın mühendislik eserlerinden 
ve insanoğlunun şaheserlerinden olan Titus Tüneli, tamamen el yapımı olması nedeniyle ayrı bir öneme sahiptir. Ferhat’ın dağları 
delmesi bir efsanedir, ama Romalı kölelerinki gerçektir. Musa Dağı’nın eteklerindeki kalker kayalar delinerek Vespasian’ın çılgın 
projesi hayata geçirilmiştir. Hem anlatım hem de görsel güzelliğiyle tüm meslektaşlarımızın beğenisine sunuyoruz.

Kent Jeolojisi ve Çevre temalı Eğitim Semineri, çeşitli kurumlara yapılan ziyaretler, jeoemekli çalışma grubunun faaliyetleri, çok 
sayıda mesleki etkinlikle birlikte, toplumsal ve sosyal olayların yaşandığı Kasım ayını geride bırakırken, tüm üye ve meslektaşlarımıza 
daha özgür, demokratik ve adil yaşayacağımız günler diliyoruz.

Saygılarımızla,
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu


