SUNUŞ

Değerli Meslektaşlarımız,
Aylık olarak çıkardığımız ve yoğun gündem konuları ile dolu Jeodergi’nin Mayıs sayısı ile karşınızdayız.
Dergimizin bu ayki sayısında Odamız Deprem Danışma Kurulunca her hafta bir ilimiz için hazırlanan “Fay Üzerinde Yaşayan Kentlerimiz” başlığı altında yayınladığımız Hakkari ilimiz için hazırlanan Deprem Raporlarını bulacaksınız.
Covid-19 pandemisi koşulları nedeni ile geçen sene yapmayı planladığımız 73. Türkiye Jeoloji Kurultayı’nı 24-28
Mayıs tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirdik. Kurultay Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Parlak
hocamızın açılış konuşması ile başlayan kurultayımız, Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, AFAD Deprem Dairesi Daire Başkanı Murat Nurlu, MAPEG Genel Müdür Yardımcısı Murat Halit Durceylan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan Can, MTA Genel Müdürü Doç. Dr. Yasin Erdoğan, ve TUBİTAK Başkanı Prof.
Dr. Hasan Mandal birer konuşma yaparak Kurultaya başarılar dilediler. Konuşmaların ardından bir Kurultay geleneği
olan “Altın Çekiç Jeoloji Bilim, Araştırma/Makale Ödülleri” ve “Staj Yarışması” ödül törenleri gerçekleştirildi. Açılış töreninin ardından beş ayrı salonda bilimsel oturumlara geçildi. Beş gün boyunca yapılan oturumlarda 312 sözlü bildiri
sunumu yapılırken, 48 de poster sunumu gerçekleştirildi. Bu çapta büyük bir organizasyonu ilk defa deneyimleyerek
başarı ile sorunsuz bir şekilde tamamlamanın haklı gururunu yaşadık. Bu etkinlikte emeği geçem başta Kurultay
Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Parlak ve Düzenleme Kurulu Üyelerini JMO Yönetim, Denetleme ve Onur
Kurulu Üyelerine ve elbette ki kurultayımızın alt yapısal olarak sorunsuz bir şekilde tamamlamasında büyük emekleri
olan Jeoloji Mühendisleri Odası Genel merkez, Şube ve Temsilcilik çalışanlarımıza çok teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Her ay olduğu gibi bu ay içerisinde de birçok eğitim ve seminerlerimizi webinar üzerinden çevrimiçi gerçekleştirdik. Ayrıca “İstanbul Sözleşmesinden Vazgeçmeyeceğiz” başlığı altında TMMOB 4. Kadın Sempozyumuna çevrimiçi
olarak düzenlendi.
Manisa-Soma’da Soma Holding’e bağlı Soma Kömür İşletmeleri AŞ ’nin işlettiği Eynez Karanlıkdere Kömür Ocağında 13 Mayıs 2014’te meydana gelen ve 301 maden emekçisinin yaşamını yitirdiği katliamın üstünden 7 yıl geçti.
Biz biliyoruz ki, maden kazalarının faciaya dönüşmesini engellemek elimizdedir ve insandan, emekten, bilim ve teknikten yana politikaların uygulanması ile iş yaşamında ölümleri önlemek her zaman mümkündür. Bir avuç kömür için
bir ömür verenleri saygıyla anıyoruz.
Birleşmiş Milletlerin Eğitim, Bilim ve Kültür örgütü olan ve uluslararası işbirliği yoluyla barışı inşa etmeyi amaçlayan UNESCO’nun, Paris’te 16 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile her
yılın 06 Ekim gününün “Uluslarası Jeoçeşitlilik Günü” olarak kabul edilmesi ve bunun UNESCO Genel Kuruluna sunulması kararlaştırıldı. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak, TBMM başta olmak üzere ilgili kurumları jeoçeşitliliğimizin korunarak gelecek nesillere aktarılması konusundaki yasal düzenlemeleri geciktirmeksizin gerçekleştirmelerini ve belediyeler başta olmak üzere toplumun tüm bileşenlerini jeoçeşitliliğimizi oluşturan jeolojik varlıklarımızı
korumaya davet ediyoruz.
Geçen sayımızda da kutladığımız 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramımızı yine kutluyor, yaşanacak güzel günlere dair
umudumuzun gerçekleşmesinin, birliğimizde, mücadelemizde ve dayanışmamızın giderek artması ile olacağını ifade
ediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ve Arkadaşlarının Millî Mücadeleyi başlatmak için 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak
bastığı günün 102’inci yılının sevinç ve gururu içerisindeyiz. Tam bağımsız, halkın egemenliğine dayalı, sosyal hukuk
devletini yaşatma bilinç ve sorumluluk anlayışı ile “Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun”.
12 Mayıs’ta Jeoloji Camiası olarak ustamızı, dostumuzu ve meslektaşımızı sonsuzluğa uğurladık. Mesleğimize,
ülkemize ve MTA’ya olan katkıları hiçbir zaman unutulmayacak. Anısı önünde sevgi ve saygı ile eğiliyoruz.
Değindiğimiz konular başta olmak üzere, şube ve temsilciliklerden haberlerimizin de yer aldığı 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

