
SUNUŞ

Değerli Okuyucular, 
Dergimizin Mart ayı sayısına keşke farklı bir başlıkla başlamamız mümkün olsaydı. Çin’de başlayıp tüm Dünya’yı esir 

alan Covid-19 salgını hepimizin hayatını ortadan bir bıçak gibi böldü. Önceden belirlenmiş, planlanmış işlerimiz, içinde 
bulunduğumuz süreçte, günü belirsiz zamanlara ertelendi. Planlarımız şöyle dursun günlük hayatımızın sınırlı, kısıtlayıcı 
ve bir okadar da paranoyaya dönüşmüş hallerinden ileriyi düşünemez hale geldik. Dünyada hiçbir şeyin artık eskisi gibi 
olmayacağı, dillendirilmeye başlandı. Neler olacağını, nelerin değişeceğini hep birlikte deneyimleyerek göreceğiz ancak 
şu anda Ülkemizde tablo vahim durumda. Salgın nedeniyle bir çok can kaybı yaşanırken, hükümetin “Evde Kal” çağrısı ve 
beraberinde sosyal izalasyonun sağlanması amacıyla getirdiği çalışma sınırlaması veya durdurulması nedeniyle çalışmalarına 
ara vermek zorunda kalan bir çok işyeri, çalışanlarına ya ücretsiz izin vermek ya da iş aktini sonlandırmak zorunda kaldı. İşini 
kaybetmiş insanın “Evde Kal” çağrısına uymasını beklemek ne kadar akıl dışı ise bu kurala uymadığı için eleştirmek te bir o 
kadar acımasız. Bu kontrolden çıkmış salgınla baş etmenin şimdilik tek yolu olan sosyal izolasyonun gerçekleşebilmesi için 
Ülkemizi yönetenlerin işinden, aşından olmuş işsiz insanına  veya günübirlik çalışmazsa evine ekmek götüremeyeceklere 
veya hayatını tek başına sürdürmek zorunda kalan ama dışarı çıkması da engellenen yaş gruplarına sosyal ve ekonomik 
ihtiyaçlarını sağlaması gerekmektedir. Aksi durumda altı doldurulmamış bu çağrının bir önemi ve karşılığı yoktur. Hayatını 
idame edebilmek için çalışmak zorunda olan ve ısrarla görmezden gelinen bu insanlar için yüzotuzüç milyar lira olduğu 
belirtilen işsizlik sigorta fonu neden devreye sokulmamaktadır? İşsizlik sigorta fonu böylesine bir krizde  devreye alınıp 
kullanılmayacaksa ne zaman kullanılacaktır? Cumhuriyet tarihi boyunca zor zamanlar için ayrılan “ihtiyat akçesini” 2019 
yılı sonunda  Merkez Bankası Kanununda değişiklik yaparak Suriye’de yürütülen savaş harcamaları için kullananlar, halkın 
birikimini saray saltanatlarını sürdürmek için “itibardan tasarruf yapılmaz” diyerek harcıyanlar, bugün yoksul emekçi 
halkımızın ihtiyaçlarını görmezden gelmeye, “kolonya, mendil ve maske” ile avutmaya devam ediyorlar. İhtiyaç sahipleri 
için gerçekçi tedbirlerin alınması için salgına kaç kurban daha verilmesi gerekiyor? 

Güzel Ülkemizin bahtsız insanları vizyonsuz bir siyasetin vurdumduymazlığına yem olmaya devam ediyor. Bu 
vurdumduymazlık nedeniyle inşaat, maden, üretim ve hizmet sektöründe insanlar çalıştırılmaya devam etmekte, hatta 
salgının pandemi olarak ilan edilmesinden sonra bile yeni şantiyelerin, madenlerin açıldığı görülmektedir. Bunca yoksunluk 
ve çaresizlik içerisinde bir çare üretmeyen ve insanlara “Evde Kal” diyen Devlet, Kanal İstanbul ihalesi için işverene “Gel” 
diyebilmekte, sosyal yardım yapmadığı, mağdur durumdaki vatandaşından bağış kampanyası adı altında para toplamaya 
çalışmaktadır. Memleketin sırtından zenginleşmiş birtakım iş insanlarının yaptığı bağış, vergi alacaklarından düşülmekte ve 
gözlerimizin içine baka baka hala bunun bir bağış olduğu söylenmektedir…

Söylendiği gibi, Dünyada hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. Covid-19 her şeyi değiştirecekse, tek bir kişinin aklı 
ve iradesine terkedilmiş olan Ülkemizin akıl ve bilimle ama en önemlisi de vicdanla hareket eden yöneticiler tarafından 
yönetilmesi dileğimizdir.

Bu ayın öne çıkan diğer konu başlıkları:
Covid-19 salgınının tüm dünyada hızla yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmiş, Ülkemizde 

de bu kapsamda sosyal izolasyon gündeme gelmesi üzerine öncelikli olarak risk grubu teşkil eden belli bir yaş grubunun evde 
kalması zorunlu hale getirilmiştir. Jeoloji Mühendisleri Odası olarak 45 yılı aşkın süredir  ilmek ilmek dokuduğumuz “hep 
birlikte güçlüyüz” şiarından yola çıkarak evde kalmak zorunda olan üyelerimiz için dayanışma kampanyası başlatılmıştır.

Covid-19 salgını nedeniyle 72 yıldır her yıl yapılan, 73. de Nisan ayının ilk haftasında yapılacak Jeoloji Kurultayı 1-6 
Haziran ayına ertelenmek zorunda kalınmıştır.  

Odamızın 27. Olağan Genel Kurulu’na katılacak Ankara Bölge Delegelerin belirlenmesi amacıy¬la 07-08 Mart 2020 
tarihleri arasında “Ankara Bölge De¬lege Seçimleri Olağan Genel Kurulu” gerçekleştirilmiştir. 18-19 Nisan 2020 tarihleri 
arasında gerçekleştirilmesi planlanan 27. Dönem Olağan Genel Kurulumuz illeri bir tarihe ertelenmek zorunda kalınmıştır.

18 Ocak 2020 tarihinde Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlarımız dahil 60`a yakın davetlinin katılımı ile Odamız tarafından 
gerçekleştirilen Eğitim Eşgüdüm Toplantısına ait “III. Eğitim-Eşgüdüm Toplantısı Sonuç Bildirgesi”, Eğitim Eşgüdüm Kurulu 
Düzenleme Kurulu tarafından tamamlanarak yayınlandı. 

“Burayı Biliyor musunuz?” konu başlıklı, Türkiye’nin jeolojik, jeomorfolojik, hidrojeolojik, tektonik gibi yapı ve oluşumlar 
ile fauna ve flora açısından doğal güzelliklerinin anlatıldığı, yazı dizisi kapsamında bu sayıda Kula-Salihli Volkanik Jeoparkı 
tanıtılıyor. Antik çağ coğrafyacısı Strabon’un “Geographika” eserinde “Yanık Ülke” olarak tanımladığı, 2013 yılında UNESCO 
Global Jeoparklar listesine giren ve UNESCO belgesi almaya hak kazanan, Türkiye’nin ilk jeoparkı olan Kula Salihli Volkanik 
Jeoparkı tüm görsel güzellikleriyle meslektaşlarımızın beğenisine sunuluyor.

Tüm Dünyanın salgın tehditi altında olduğu şu günlerde bir ayı daha geride bırakırken, eşitliğin, aklın, bilimin ve vicdanın 
hakim olduğu bir ülkede yaşama arzumuzdan asla vazgeçmeyeceğimizi belirtir sağlıklı günler dileriz.

Saygılarımızla,
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu


