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DEĞERLENDIRME

Yer bilimleri alanında, özellikle 
madencilik sektöründeki cinsiyet 
dağılımı oldukça dengesizdir. İş 
kümelerinin hemen hemen tüm 

bölümlerinde, toplumda ve profesyonel topluluklarda olduğu 
kadar eğitim ve araştırmada da genel olarak erkek baskın bir 
dağılım söz konusudur. Ancak araştırmalar göstermektedir ki 
cinsiyet eşitliğinin olduğu çalışma grupları daha yaratıcı ve ye-
nilikçidir. Bu sebeple, kadınların madencilik sektörüne katılımı 
gerekli ve stratejiktir. 

Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü Hammadde Toplu-
luğu, 13-18 yaşındaki kızların ilgisini yer bilimleri ve ilgili mü-
hendislik disiplinlerine çevirmeyi amaçlayan ENGIE projesinin 
uygulanmasını desteklemektedir. Projenin amacı ilerleyen sü-
reçte beklenen cinsiyet dengesini sağlamaktır. 

“ENGIE – Kızları Yerbilimleri ve Mühendisliğe Teşvik Etme” 
projesi, kariyer kararları genellikle hayatın bu döneminde 
verildiği için 13-18 yaş arasındaki gençleri hedefleyen bir 
projedir. Projenin uygulanmasında yer bilimleri hakkında 
farkındalık yaratma stratejisi geliştirilmiştir ve uluslararası 
bir paydaş işbirliği ağı oluşturulmuştur. Proje, tam zamanlı 
olarak 21 ülkede başlamış olup, ülkemizde Maden Jeolog-
ları Derneği (MJD) Kadın Komisyonu Başkanı Yonca Yıldırım 
Çörtenlioğlu ve MJD Kadın komisyonu tarafından yürütül-
mektedir. 

ENGIE 26 kurumun işbirliği ile hayata geçirilmiş bir proje-
dir. Bu kurumlar arasında 3 üniversite (Miskolc Üniversite-
si, Luleå Teknoloji Üniversitesi ve Zagreb Üniversitesi), 2 

araştırma merkezi (İtalyan Ulusal Araştırma Konseyi ve La 
Palma Araştırma Merkezi) ve Avrupa düzeyinde bir profes-
yonel kuruluş olan Avrupa Jeologlar Federasyonu (EFG) yer 
almaktadır. 

2020 yılının Ocak ayında başlayan bu proje maalesef pande-
mi nedeniyle ve okulların kapatılmasıyla uzaktan eğitim olarak 
devam etmiş ve 2021 yılı Eylül ayında okulların açılması ile bir-
likte projeye hız verilmiştir. 

Ülkemizde son 3 aylık dönemde 10’a yakın okul ziyaret edi-
lerek jeoloji ve madencilik üzerine seminerler ve eğitimler 
düzenlenmiştir. Ankara merkezli okullarda başlayan bu sü-
reç diğer şehirlerde olan meslektaşlarımızın katılımı ile o 
illerde de aynı şekilde seminerler verilmesiyle sürmektedir. 
MJD Kadın Komisyonu üyesi Zehra Deveci Aral ile beraber 
Ankara’da bulunan bir çok okula ziyarette bulunulurken, öğ-
rencilere maden setleri hediye edilerek dikkatleri çekilmeye 
çalışılmıştır. Ayıca okulların özellikle, ülkemizde yer bilimle-
rinin tanıtılmasında büyük önemi olan MTA Müzesi’ne git-
meleri teşvik edilmiştir. Bursa’da da çeşitli okullarda değerli 
meslektaşım Yasemin Kozak tarafından aynı şekilde seminer 
verilmiştir. Şu ana kadar Düzce 15 Temmuz Şehitler Anado-
lu Lisesi, Nesibe Aydın okulları, Beysukent Koleji, Okyanus 
Koleji, Sınav koleji, Bursa-Final Koleji, Bursa- Kaplan okulları 
ziyaret edilmiştir. 

2022 yılında hedefimiz Ankara’da gidilemeyen okullara git-
mek, şehir dışında bulunan okullara da ziyaretlerde bulunarak 
mesleğimizi tanıtmaktır. Ayrıca küçük çaplı maden ziyaretleri 
yapmayı da arzu ediyor meslektaş adaylarımızın ilgisini mesle-
ğimize daha fazla çekmek istiyoruz. 

Bu süreçte bize her zaman destek olan Madencilik Türkiye 
dergisine, projenin başından beri MTA bünyesinde bize 
destek veren sayın Cahit Dönmez’e ve özel sektördeki işleri 
arasında vaktini ENGIE projesine ayıran sayın Alp İlhan’a ay-
rıca teşekkürlerimizi sunarız. 
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