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Değerli Okuyucular, 
Aylık olarak çıkardığımız ve yoğun gündem konuları ile dolu Jeodergi’nin 2021 yılı Ocak sayısı ile karşınızdayız.
Ülkemizin güzide üniversitelerinden biri olan Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Melih Bulu’nun atanması ile başlayan 

ve üniversitenin asıl sahipleri olan öğrenciler ve akademik kadroları tarafından kabul görülmeyen “kayyum rektörün” istifa 
etmemesi ile devam eden protesto gösterilerine kolluk kuvvetlerince yapılan orantısız güc ile müdahale ve sonrasında ya-
şanan işkenceli gözaltı ve tutuklamalar ile endişeli-gergin bir ülke gündemini yaşıyoruz. Üniversitelerin birer bilim yuvaları 
olduğunu ve kayyum atamalar ile üniversitelerin yönetilemeyeceğini görmelerini, ilgililerin öğrencileri ve üniversite hoca-
larını daha fazla mağdur etmeden bu protestolara kulak vererek partili rektörlük sisteminden vazgeçmelerini talep ediyor, 
ekonomik olarak zaten yıpranan toplumumuzu bir de böyle bir gündemle daha fazla germemeleri konusunda uyarıyoruz. 

Geçtiğimiz sayımızda, “Kula-Salihli Jeoparkı”nın tahrip edilmesi haberini yapımıştık. Doğa tahriplerine ne yazık ki ye-
nileri eklenmeye devam ediliyor. Milyonlarca yıllık jeolojik süreçler sonucu oluşan, bir kez yok edildiğinde bir daha yerine 
konulması imkânsız olan jeolojik miras nitelikteki alanlarımız tek tek yok ediliyor. Bu defa, Antalya Kepez ilçesinde bulunan 
Düden Çayı ve Düden Şelalesi’nin beslenme havzasında yer alan düdenlerin bulunduğu alanın bir kısmının doldurularak 
imara açılması ve bir kısmının ise çöp depolama alanı haline getirilmesi sonucunda yeraltı sularının kirletilmesi nedeniyle 
Düden Çayı’nda canlı yaşamın hızla tükendiği, toplu balık ölümlerinin meydana geldiği, Düden Şelalesi’nin denize boşal-
dığı yerde kıyı sularının da hızla kirlendiği görülüyor. Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Cumhuriyet 
Başsavcılığı ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünü görev davet ediyor, sorumluların ortaya çıkarılmasını ve 
Düden Şelalesi’nin eski haline döndürülmesi için acilen çalışma başlatılmasını bekliyoruz. 

Bir diğer doğa tahribi olayı ise Konya ili Hadim İlçesi Çiftepınar köyünde bulunan Yerköprü Şelalesi’nde meydana gel-
miştir. Bu doğal güzelliğin Jeolojik Miras kapsamına alınarak bölgenin jeopark yapılması gerekirken, Yerköprü Şelalesi gibi 
jeositlerin doğayla uyumlu olmayan peyzaj ve çevre düzenlemesiyle tahrip edilmesinin kabul edilmesi mümkün değil-
dir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünü göreve davet ediyor; Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunu’nda gerekli değişiklikler yapılarak jeolojik miras niteliğindeki varlıklarımızın korunmasına iliş-
kin düzenlemelerin acilen gerçekleştirimesini ve bu doğa tahriplerin artık son bulmasını talep ediyoruz.

Ocak ayında, Odamızın belli periyotlarda çıkan yayınlarından olan Türkiye Jeoloji Bülteni’nin 64/1 sayısı ile Jeoloji 
Mühendisliği Dergisi’nin 44/2 sayısı oda websitemizde ve dergipark sitesinde yayınlanarak kamuoyu ve siz değerli okuyu-
cularımız ile paylaşılmıştır.

28. Dönem 1. Danışma Kurulu Toplantımızı Zoom üzerinden Genel Merkez Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme 
Kurulu üyeleri, Birlik Yönetim, Yüksek Onur ve Denetleme Kurul üyeleri, Şube Yönetim Kurulu Başkanları, Yönetim Kurulu 
Üyeleri, il temsilcilerimiz ve meslektaşlarımızın katılımı ile online olarak gerçekleştirdik. Ayrıca, Odamız bünyesinde oluş-
turulan komisyon ve kurullardan; Kadın Komisyonu, Tıbbi Jeoloji Çalışma Grubu ve CBS ve Uzaktan Algılama Çalışma Gru-
bu ilk toplantılarını gerçekleştirirken Jeoteknik ve Mühendislik Komisyonu da 2. toplantısını Covid-19 pandemisi koşulları 
nedeniyle online olarak gerçekleştirmiştir.

Jeoloji Mühendisleri Odası olarak bu ayda da kurum ziyaretlerine devam edildi. DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hiz-
metler ve YAS Daire Başkanı Sayın Dr. Ayhan Koçbay ile Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde (MAPEG), Genel 
Müdür Yardımcılığına atanan Sayın Fatih Dumanlı makamlarında ziyaret edildi. Bu kurumlarda ve serbest çalışan mes-
lektaşlarımızın yaşadığı sorunlar ile yeni istihdamlar konusunda görüşler ifade edilerek bu konularda ki çözüm önerileri 
konusunda taleplerde bulunuldu.

Odamız adına iki üyemizin koordinatörlüğünde çalışmalarını yürüten IAPG (Uluslararası Jeoetiği Destekleme Birliği) ile 
kurumsal üyelik gerçekleştirilmiştir.

Bu dönemde, Pandemi koşullarında haftasonu sokağa çıkma yasaklarını değerlendirerek webinar etkinliklerine devam 
edildi. Bu kapsamda ay içinde, Sedimantoloji Çalışma Grubunun organize ettiği seminerler, Prof. Dr. Namık Yalçın tarafın-
dan “55 Yılın Ardından Bir Muhasebe Denemesi: Yer Bilimleri Nereye Gidiyor?” konulu internet semineri ile Türkiye En-
dokrinoloji ve Metabolizma Derneği tarafından “Endokrin Bozucu Kimyasallar Hayatımızın Neresinde” konulu seminerler 
düzenlenmiştir. 

Dergimizin bu sayısından itibaren Odamız Deprem Danışma Kurulunca her hafta bir ilimiz için hazırlanan “Fay Üzerinde 
Yaşayan Kentlerimiz” başlığı altında yayınladığımız raporlar da yer alacaktır. Bu ayki sayımız da Manisa, Burdur, Balıkesir 
ve Aydın illeri için hazırlanan Deprem Raporlarını bulabileceksiniz.

Değerli Hocamız Prof. Dr. Cazibe Sayar 20 Ocak 2021 Çarşamba günü hayatını kaybetmiştir. Meslekteki ilk günkü heye-
can ve azmiyle bilimsel araştırma çalışmalarını emekli olduktan vefat ettiği güne kadar sürdürmüş olan Değerli Hocamızı 
saygı, özlem ve minnetle anıyor, ailesine, sevenlerine ve yer bilimleri camiasına başsağlığı diliyoruz.

Jeodergimizi, mesleki, 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


