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Değerli Okuyucular,
Jeodergi’nin Ekim sayısı ile karşınızdayız. Aylık olarak çıkardığımız bu dergimizin son günlerinde yayın hazırlığını yaparken 30 Ekim, 

saat:14.51’de, İzmir’den gelen acı haberler ile sarsıldık. Bu sayımızda, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını yüzünden kısıtlı olarak 
yapamaya çalıştığımız çalışmalara yer vermeyi planlarken, bu acı haber dergimizin ana gündemi oluşturdu.

30 Ekim 2020 saat :14.51’de merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında, Ege Denizi’nde, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli 
Rasathanesi’ne göre Mw: 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde İzmir’in Bayraklı ilçesinde 17 bina göçerken 400 yakın 
binanın ağır hasar gördüğü, 500 yakın binanın orta hasarlı, 4000’e yakın binanın ise az hasarlı olduğu, toplamda ise 50.000’e yakın 
bağımsız bölümün hasar gördüğü ilgili kurumlarca açıklandı. Yine AFAD Başkanlığının paylaştığı son verilere göre 116 insanımız hayatını 
kaybederken, 1035 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da 
acil şifalar diliyoruz.

Jeoloji Mühendisleri Odası olarak yıllardır dile getirdiğimiz konuların önemi bir kez daha ön plana çıktı. Bu kapsamda, ülkemizin 
doğa kaynaklı afetlerden sıklıkla etkilendiği dile getirilerek imar, planlama, kentleşme, yapı üretim ve denetim, afetler, kentsel yenileme 
ve doğa kaynaklı afetlere karşı kentsel dönüşüm, afet sigortaları gibi bazı kanunların acilen ülkemizin afet gerçekliliği de baz alınarak 
yeniden düzenlenmesi, merkezi ve yerel idarelerin kurumsal altyapı ve kapasitenin geliştirilmesi, belediyeler bünyesinde “Jeolojik 
Hizmetler Dairesi Başkanlıklarının” kurularak yerel idarelerin güçlendirilmesi ve afetlere hazır hale getirilmesi gerçeğini bir kez daha  
tüm kamuoyu ile paylaştık. Yine yıllardır dile getirdiğimiz ülkemizin, 18 kenti, 80’ni aşkın ilçesi, 502’yi aşkın köyünün doğrudan fay 
zonları veya hatları üzerine oturduğu belirtilerek TBMM tarafından acilen “FAY YASASININ” çıkarılarak bu zonlar üzerinde yaşayan 
yurttaşlarımızın, güvenli alanlara taşınarak can ve mal güvenliklerinin sağlanmasını talep ettik.

Ancak tüm bu taleplerimiz dün olduğu gibi bugünde görmezden gelinmekte, kentlerimiz beton lobisi ile arsa ve arazi mafyasının 
talep ve istemleri çerçevesinde şekillendirilmekte, yasal düzenlenmelerde halkın can ve güvenliği, barınma sorunu göz ardı edilmektedir. 

Bu vesileyle TBMM’nin acilen toplanmasını, doğa kaynaklı afetlere karşı bütünlüklü bir sistemin oluşturulması ve kentlerimizin 
afetlere karşı güvenli hale getirilerek vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlanmasını talep ediyoruz.

Yine bu ayın öne çıkan konuları arasında TBMM’ne sevk edilen ve görüşülmekte olan 2021 yılı bütçesi gelmektedir. Söz konusu 
bütçe ve ekonomik programın, emekçiyi, işçiyi, köylüyü, çiftçiyi, öğrenciyi, işsizleri görmezden gelen, onların ekonomik ve sosyal 
sorunlarını çözmekten uzak bir anlayışla hazırlandığı, fakir yurttaşlarımızdan toplanan vergilerin, yine bir avuç rantiyeci, faizci ve 
sermayeye verileceği anlaşılıyor. İşsizlik sorununa, KYK borçları yüzünden perişan edilen öğrencilere, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT), 
çiftçiye, köylüye, emekliye ve memura yönelik  sorunların çözümüne yönelik herhangi bir tedbirin yer almadığı görülüyor.  

Dolar karşısında, Türk Lirasının “pul’a” dönüştürüldüğü, TUİK’in verileriyle oynamasına rağmen enflasyonun sürekli yükselerek 
vatandaşın belini büktüğü, Merkez Bankası döviz rezervlerinin uygulanan yanlış ekonomi politikaları ile tüketildiği bir ortamda “dolarla 
mı? maaş alıyorsun”, açız diyen esnafa “çok abartıyorsun”, yaklaşımları ile ekonomin yönetildiği ülkemizde, ekonomik çöküntünün 
yükünün de “acı reçete olarak” vatandaşımıza içirileceği yönünde işaretler veriliyor.

Yine Ekim ayı içerisinde yaptığımızı faaliyetlerden de kısaca söz etmek istiyoruz. Avrupa Jeologlar Federasyonu tarafından 26 
kurumun işbirliği ile başlatılan “Kız Çocuklarını Yer Bilimleri ve Mühendisliğe Teşvik Etme (ENGIE)” projesine Oda olarak destek verdik. 
Maden Jeologları Derneğinin Kadın Kolları tarafından yürütülen çalışma 20 den fazla ülkenin katıldığı çalışmada “ilham veren” ülkeler 
arasında ilk 5’e girdi.

CHP Genel Başkan Yardımcı Ahmet Akın ile aynı zamanda meslektaşımız olan CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin Odamızı 
ziyaret ederek olağan genel kurul sonrası seçilen yeni yönetim kurulu tebrik ederek, meslek örgütlerinin toplum içindeki önemine 
değinerek odamızın madencilik, jeotermal kaynaklar, petrol-doğalgaz ile deprem hakkında görüşleri hakkında bilgi almak istediler. 
Bu konuda görüşler aktarılarak kurumlar arası işbirliğinin daha da geliştirilmesi konusunda mutabık kalınarak ziyaret sonunda her iki 
milletvekilimize de “akıl ve bilimini” temsil eden “Jeolog Çekici” hediye edildi.

Ekim ayı denince içimizi sızlatan bir gün olan “10 Ekim” akla gelir. “Savaşa İnat Barış Hemen Şimdi” şiarı ile yola çıkanlara yapılan 
haince saldırıda 103 insanımızı kaybetmenin 5. Yıl dönümü idi. Bu saldırıda görevini ihmal edip katliama yol açanlar ile ilgili hiçbir dava 
açılmazken, aksine bu vahim olayı “Koktely Örgüt” denilerek sulandırılmaya çalışılıyor. Bir kez daha bilinsin ki, bu katliamda parmağı 
olan herkes yargı önünde hesap verinceye kadar   emek ve meslek örgütleri olarak mücadelemize devam edeceğiz.

Odamızın da 2019 yılında üyesi olduğu “Uluslararası Jeoetiği Destekleme Birliği (IAPG)” nin ilan ettiği ve her yıl Ekim ayında “Yer 
Bilimleri Haftası” sırasında kutlanan “Dünya Jeoetik Günü” nün 4.’sü, 15 Ekim’de “Jeoetik Söz Verin” teması ile 35 dilde yazılarak 
kutlandı.

Son olarak, bu sene 97.yılını kutladığımız “Cumhuriyet Bayramı” mızı Covid-19 pandemi süreci bahane edilerek kutlamalarına 
izin verilmese de, bu ülkenin her bir ferdinin içinde hissettiği “Cumhuriyet” coşkusunun önüne geçilememiştir. Özgür, demokratik, 
laik, anayasal hukuk devleti ilkelerinden giderek uzaklaşan Ülkemizde, Cumhuriyetle yönetildiğimizi söylemek gittikçe zorlaşmaktadır. 
Bugün her zamankinden daha fazla Cumhuriyetimizi korumak ve kollamak, Anadolu topraklarında yaratılan o mucizeyi yeniden 
yaratmak zorundayız. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın “29 Ekim Cumhuriyet Bayramın Kutluyoruz.”

Ekim ayını geride bırakırken, 30 Ekim günü İzmir’de yaşadığımız acı felaketlerin bir daha yaşanmamasını diliyor, yaşamını yitiren 
vatandaşlarımıza rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz.

Saygılarımızla, 
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu


