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Değerli Okuyucular, 
Dergimizin Şubat ayı sayısı ile karşınızdayız. Yeni yıl çok “hızlı” ve fakat bir o kadar da iç açıcı olmayan, 

zihinlerimizin dur durak bilmeden savrulmasına neden olan olaylarla başladı. Üst üste gelen ve ne yazık ki afete 
dönüşen depremlere, yine Van-Bahçesaray karayolunda meydana gelen çığ afetinin, bir dizi öngörüsüzlük ve 
tedbirsizlik sonucu çok sayıda insanımızın yaşamını yitirdiği bir trajediye sahne oldu. Ülkemizi yönetenlerin Doğa 
olaylarını afete dönüştürme konusunda sergilediği bu basiretsiz ve yönetememe hali dış politikadan, ekonomiye, 
hukuktan, demokrasiye kadar her konuda daha da güçlü olarak kendisi göstermeye davam etmektedir.

Jeoloji Mühendisleri Odası olarak Ülkemizin içinde bulunduğu bu karanlık, karmaşık ve neresinden tutarsanız 
elinizde kalan düzeni içinde, ülkemiz insanına mesleki bilgi birikimizin üzerinden nasıl hizmet ederiz anlayışı 
çerçevesinde çalışmalarımızı bilimle, emekle ve umutla sürdürme gayreti içinde olduk.

İşte bu bilinçle, büyük bir kesimi deprem kuşağında yer alan, ortalama her yedi senede bir meydana gelen yıkıcı 
depremlerde  can kayıplarının ve mağduriyetlerin yaşandığı Ülkemizde,  fay yasasının çıkarılarak deprem zararların 
azaltılması gerekiyor. Fay hatları ve zonları üzerinde yerleşmiş bulunan yurttaşlarımızın can güvenliklerinin 
sağlanması ve olası mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla 
Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 2. Maddesinde değişiklik yapılarak fay hatları ve fay zonları 
üzerine yapı yapılmasının yasaklanması gerektiğine ilişkin  TBMM’ye açık çağrı yapılmış; başlatılan “Fay Yasası 
Çıkarılsın” kampanyası çerçevesinde Odamız tarafından hazırlanan yasa tasarısı teklifi önerisi ilgili kamu kurumları 
başta olmak üzere TBMM’de gurubu bulunan siyasi parti liderleri ile guruplara gönderilmiştir. Bu kapsamda;   
jeolojik, jeoteknik, paleosismolojik vb çalışmalar sonucunda aktif olduğu belirlenen  fay hatlarının belirlenmesi 
ve bu hatlar  üzerinde bulunan binaların öncelikle tespit edilerek kentsel dönüşüme tabi tutulması ve olası can 
kayıplarının ve mağduriyetlerin önüne geçilebilecegi belirtilmiştir.

Bu ayın öne çıkan diğer konu başlıkları:

Ankara İl sınırları içerisinde bulunan ve yeryüzünde nadir rastlanan, dünyamızın jeolojik geçmişinde kanıt 
durumunda olan, jeolojik miras niteliğindeki yapı ve oluşumların tespiti, raporlanması ve tescil edilmesi, gelecek 
nesillere aktarılmasına yönelik Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Meslek Odamız arasında “Jeopark Alanlarının 
Belirlenmesi, Kurulması ve Jeoturizmin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında yapılacak iş ve işlemlere esas İşbirliği 
Protokolü imzalandı.

Van-Bahçesaray’da meydana gelen çığ düşmesi olayında yaşanan ihmaller zincirine değinilen yazıda su 
baskınları, heyelanlar, depremler, çığ düşmesi, fırtına gibi doğa kaynaklı olayların etkisi ile oluşan, afetlerin 
etkilerinin azaltılması, olay sırasında arama-kurtarma ve müdahelede yaşanan zaafiyetler ile afet zararların 
azaltılması konusunda çalışmaların acilen TBMM’de ele alınarak eksikliklerinin hızlıca giderilmesinin zorunlu hale 
geldiği belirtilerek çözüm önerileri sunulmaktadır.

Odamız tarafından düzenlenen III. Eğitim Eşgüdüm Kurulu toplantısında alınan karar çerçevesinde YÖK 
Başkanlığı ile bir  görüşme gerçekleştirilerek Jeoloji Mühendisliği Bölümleri ile ilgili sorunlar aktarılmış, çözüm 
önerileri sunulmuştur.

“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. 
Ekoturizm açısından son derece zengin bir potansiyele sahip olan Şahinkaya Kanyonu Tabiat Parkı foto safari, 
sportif olta balıkçılığı, su altı dalış, yamaç paraşütü, yüksekten atlama, tekne gezisi, tırmanma ve doğa yürüyüşü 
gibi etkinlikleri açısından, tüm görsel güzellikleriyle meslektaşlarımızın beğenisine sunuluyor.

Oda organlarının katılımıyla destek verilen ve 7-8 Mart’ta kadar tamamlanacak olan Şube Genel Kurullarımız 
devam ediyor. Jeoloji bilim ve uygulamalarının önemini toplumsal bilince taşıyan, jeoloji mühendisliği ile ilgili 
uygulamalarda bilgilendirici ve uyarıcı görevini yerine getirerek kamuoyunu aydınlatmaya çalışan, gönüllülük 
temelinde bir araya gelen tüm yeni dönem Şube Yönetim Kurullarımıza başarılar dileriz.

Genel Merkezimiz ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından İHA0 /İHA1 Ticari İHA Pilotu ve Drone ile 
Haritalama Eğitimi yapıldığı, JeoEmekli Komisyonumuzun Ankara`da bulunan Cin Ali Vakfı Müzesi gezisinin 
düzenlendiği, Odamızca çeşitli kurumlara yapılan ziyaretler ve şubelerimiz tarafından yapılan etkinliklerin olduğu 
bir ayı daha geride bırakırken,barış içinde, dostça, eşit, özgür bireyler olarak adil bir ülkede yaşama arzumuzdan 
asla vazgeçmeyeceğimizi belirtiriz.

Saygılarımızla,
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