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Değerli Okuyucular,
Covid-19 pandemisi nedeniyle Odamızın çalışma gün ve saatlerinde değişiklik yaparak haftada 

iki güne indirmek zorunda kaldık. Üyelerimizle ilgili iş, işlem ve ilişkileri aksatmamaya çalışmakla 
birlikte bu değişikliğin doğal sonucu olarak Oda aktivitelerimizde fiziki anlamda bir azalma söz 
konusu oldu. Bu durumdan yayın akışımız da nasibini aldı haliyle ve bu sayıyı Nisan-Mayıs aylarını 
kapsayacak şekilde yayınlamak zorunda kaldık. 

Öncelikle tüm okuyucularımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, 1 Mayıs 
Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramını kutlarız. 

Nisan ayında Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Bilim Kurulu’nun yaptığı açıklamalara göre 
Covid-19 pandemisi yatay bir seyre geçti; sonraki bir aya kadar birçok işyerinin faaliyetinin serbest 
hale geleceği de ifade edilmeye başlanmıştı. Ancak anlaşılamayan ve sözbirliği etmişçesine hiç 
kimsenin dile getirmediği nokta 10 Nisan’da, ilk sokağa çıkma yasağının bildirilmesiyle birlikte, 
kontrolsüz bir şekilde sokağa fırlayan ikiyüzellibin kişinin ilgili Bakanın istifasına neden olacak kadar 
endişe yaratmış olmasıydı. Oysa bu olaydan onbeş gün sonra gelinen noktada salgının artmasında 
bu durumun hiç bir rolünün olmadığı açıklandı. Yine sonrasında açıklanan günlük sonuçlara 
bakıldığında bu “öngörülemeyen durumun” salgının sebep olduğu vaka sayısını artırmadığı gibi, 
tam tersine azalması gibi anlaşılmaz ve tartışmalı bir durum ortaya çıkmış oldu. Bu gelişme de, haklı 
olarak ciddi şüphelerin duyulmasına ve sorgulanmasına neden oldu. Bu durumda, ya Covid-19 
söylendiği kadar bulaşıcı, korkulması gereken bir virus değildi ya da açıklanan sonuçlar doğru 
değildi…! Veyahut da iki hafta önce vatandaşın canını hiçe sayarak, iki saat önce sokağa çıkma 
yasağı ilan edip süreci yönetme kabiliyetinden yoksun bir şekilde yapılan gafın, basiretsizliğin 
sonuçlarını kapatma gayreti söz konusuydu…! Sonuç olarak, “yönetenler” kendilerini güya temize 
çıkarmış, bir kez daha bu Ülkeyi ne kadar istikrarlı bir şekilde idare ettiklerini kendilerince ispat 
etmişlerdi. Varsın onlarca ülkeye gönderilmesi bir övünç kaynağı olarak sunulan, kuruşluk maliyetli 
maskeler kendi halkına dağıtılamasın, varsın karnını doyurmak için her gün sokağa çıkmak zorunda 
olan milyonlarca insan görmemezlikten gelinsin. Önemli olan yönetenlerin temize çıkması velhasıl 
bekasıdır; halkın bekasının ise çoktan sürü bağışıklığına terkedilmiş olması da önemsizdi zaten. 

Halkını gözden çıkaran bir iktidarın, üzerinde yaşadığı coğrafyanın doğasına sahip çıkmasını 
beklemek safdillik olur elbette. Fauna, flora ve jeolojik açıdan Dünyada nadir örneklerden olan 
ve mutlaka korunması gereken Burdur Yeşilova’daki Salda Gölü’nde belli bir süre önce “Millet 
Bahçesi” yapılma kararı alınmıştı.  Tüm dünya hem bir salgının hem de ekonomik bir darboğazın 
pençesinde iken, rant hırsıyla bu alana iş makinaları girmiş, Salda gölünün milyonlarca yılda 
oluşmuş beyaz kumlarını birkaç saat içinde darmaduman etmiştir.  Hidromanyezit/manyezit ve 
stromatolit oluşumlarının tüm aşamalarının gözlenebildiği, bilimsel araştırmalar açısından oldukça 
önemli, eğitim potansiyeli çok yüksek olan ve jeolojik miras niteliğindeki Salda gölü korunarak 
gelecek kuşaklara aktarılması gerekirken fırsatçılığın, pespayeliğin normalleştiği, içselleştirildiği 
Ülkemizde ranta kurban edilmek istenmektedir. 

Covit-19 Pandemisi, iktidarın elinde öylesine kullanışlı bir araç haline geldi ki sosyal izolasyonun 
ve ekonomik dar boğazın gölgesinde, Birliğimizin ve meslek odalarımızın kamusal ve özerk 
niteliğini işlevsizleştirmeye yönelik TMMOB Yasasında değişiklik yapma konusu bir kez daha 
gündeme getirildi. Meslek mensuplarımızın hak ve yetkileri kadar, toplumun genel çıkarlarının 
korunmasından da sorumlu olan Birliğimiz, kuruluşundan beri olduğu gibi bu hak mücadelesinde 
de dik durmayı bilecek ve galip gelecektir.

“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 UNESCO tarafından Türkiye’nin ilk “Biyosfer Rezervi” olarak ilan edilen 
Artvin Karagöl Tabiat Parkı tüm görsel güzellikleriyle meslektaşlarımızın beğenisine sunuluyor.

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

Saygılarımızla,
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu


