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Değerli Okuyucular, 
Jeodergi’nin 2020 yılının son sayısı, yani Aralık sayısı ile karşınızdayız. Aylık olarak çıkardığımız dergimizin gündemini yine deprem ve depreme karşı 
yapılması gereken önlemler ağırlıklı olarak oluşturuyor.

TBMM tarafından, TMMOB’den Odamızın da içinde olduğu ilgili odalar tarafından “Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin 
Zararlarının En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi” amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu’na konuyla ilgili 
görüş aktarma talebi üzerine,  Deprem Zararlarının Azaltılması konusundaki Odamızın Raporunu TBMM’de sunduk. 23 Aralık 2020 tarihinde yapılan 
toplantıya Odamız adına Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin ALAN ve Odamız Deprem Danışma Kurulu Başkanı Prof.Dr. Okan TÜYSÜZ hocamız ile 
Odamız Sekreteri Deniz IŞIK GÜNDÜZ’ün katıldığı toplantıda odamızın görüşleri sunum yapılarak meclis araştırma komisyonu ile paylaşıldı. Meclis 
araştırma komisyonu başkanı ve üyeleri ile görüş, öneri ve değerlendirmelerimize ilişkin sorular yanıtlanarak öneri ve görüşlerimiz detaylandırıldı.

28. Dönem içinde İzmir depreminin ardından kurulan Oda Deprem Danışma Kurulu (DDK) ile 19.12.2020 tarihinde çevirimiçi olarak online ilk 
toplantı gerçekleştiridi. Bundan böyle depremlerle ilgili olarak Jeoloji Mühendisleri Odası adına incelemelerde bulunarak sonuçları kamuoyuna 
paylaşmak amacıyla oluşturuluan kurul toplantısında DDK Başkanı Prof.Dr. Okan TÜYSÜZ hocamız kurulun amacı, çalışma prensip ve yöntemlerini 
belirleyen kurul yönergesini sunarak bilgi aktarılmasından sonra Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin ALAN’ın Odamızın bu kuruldan beklentilere yönelik 
bilgilendirme yapıldı.

Aktif tektonik bir kuşak üzerinde bulunan ülkemizde,  dünya örneklerinde olduğu gibi vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumaya yönelik 
hala bir “Fay Yasasının” olmaması ve aktif fay zonları üzerinde yapıların yapılmasına sınırlama getirilmesinin öneminin uluslararası örnekler ile 
sunulduğu “Deprem Zararlarının Azaltılaması ve Fay Yasasının Önemi” konulu etkinlik, Prof.Dr. Okan TÜYSÜZ ve Prof.Dr. Hasan SÖZBİLiR hocalarımız 
tarafından online olarak webinar yöntemiyle düzenlenmiştir. Çok sayıda katılımcının ilgiyle takip ettiği seminerin bazı soru işaretlerine de çözüm 
bulduğunu ve “Fay Yasası”nın öneminin anlaşılmasına hizmet ettiğini ümit ediyoruz.

Belkide en çok değişikliği uğrayan yönetmelik olarak tarihe geçecek olan “Yapı Denetim Kanunu Uygulama Yönetmeliği” vatandaşların can ve mal 
güvenliğini koruma altına alma ve kamu yararı gözetme yerine beton lobisinin istem ve talepleri çerçevesinde 15. kez değişikliğe uyrayarak resmi 
gazetede yayınlandı. Ülkemizdeki yapı denetim sorunlarını çözmekten uzak bu yönetmeliğin belli çevrelerin talepleri doğrultusunda değiştirlmesini 
kabul edilir bulmuyor ve yapılan düzenlemelerin yaşanan sorunları çözmesinin mümkün olmadığını, meslektaşlarımızın da içinde yer alacağı kamusal 
bir yapı üretim ve  denetim sisteminin kurulması gerektiğini vurgulamayı bir gereklilik olarak görüyoruz.

2020 yılı başlarında Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Jeoloji Mühendisleri Odası arasında “Ankara Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde 
Jeopark Alanlarının Belirlenmesi, Kurulması ve Jeoturizmin Geliştirilmesi Projesi” protokolü imzalanmıştı. Protokol kapsamında yapılması gereken 
iş ve işlemler ile yol haritasının belirlenmesi  amaçlı 18.12.2020 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı 
ile Odamız arasında online olarak bir toplantı gerçekleştirildi.  Toplantıda, Ankara ili sınırları içerisinde Jeoturizmi canlandırmaya yönelik hedefler 
belirlenerek somut adımlar atılması kararlaştırıldı.

Gün geçmiyor ki, bir doğa tahribi haberi ile karşılaşmayalım. Ülkemizin UNESCO Global Jeopark ağına dahil tek Jeoparkı olan “Kula-Salihli 
Jeoparkı”nın sınırları içerisinde olan Gümüş Çayı üzerinde baraj inşaatı çalışmasına başlanması üzerine, ülkemizin tek jeoparkının var oluş öğelerine 
zarar verilecek bu projeye karşı Odamız tarafından bir basın açıklaması yapılarak konu kamuoyu ile paylaşılmıştır. Yine, Gümüşhane Dipsiz Göl, 
Erzurum Narman ve Tortum Şelalesi, Mersin Cennet-Cehennem Obruğu ve Kapadokya’da yapılan imar değişiklikleri ile rant ve talana açılıp yok 
edilmeye başlanmıştır. Ülkemizin uluslararası değerlere sahip alanlarının tahrip edilmesine ve doğa varlıklarımızı korumaya yönelik bundan sonra 
yapılacak girişimlerin de önüne engel olacak bu uygulamaları kınıyor, sorumsuzca davranışı sergileyenler hakkında soruşturma açılmasını, Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunda gerekli değişiklikler yapılarak jeolojik miras niteliğindeki varlıklarımızın korunmasına ilişkin düzenlemelerin acilen 
gerçekleştirimesini talep ediyoruz.

28. Dönem Yönetim Kurulu tarafından, temel ilkelerimiz, örgütlenme, mesleki ve bilimsel çalışmalar, üniversitelerle ilişkiler ve Jeoloji Mühendisliği 
eğitimi ile uluslararası ilişkileri de içeren birçok başlığın yer aldığı 28. Dönem Çalışma Programımız yayınlanarak kamuoyu ile paylaşıldı.

Odamız bünyesinde oluşturulacak çalışma komisyon ve kurullarına başvurular tamamlanmış olup ilk toplantılarının da Covid-19 pandemisi 
koşulları nedeniyle online olarak gerçekleştirmesine başlanmıştır.Dönem içinde yapılacak çalışmalar konusunda program hazırlıkları devam 
etmektedir. Odamız tarafından yayınlanan Türkiye Jeoloji Bülteni, Jeoloji Mühendisliği Dergisi ve Mavi Gezenen Dergisi’nin Editörler Kurulu ile bir 
toplantı gerçekleştirmiş olup, dergilerimizin odamızın yenilenen websitesi üzerinden daha işlevsel olarak yayınlanmasına yönelik fikir alışverişleri 
yapılmıştır. Bu kapsamda her bir dergimiz için ayrı ayrı oluşturulan web sayfaları gözden geçirilmiş ve tespit edilen eksikliklerin hızlıca giderilmesi 
kararlaştırılmıştır.

Dergimizin bu ayki sayısında yaptığı çalışmalarla mesleğimize önemli katkılar sunan, Doğu Anadolu Fay Zonunu (DAFZ) Dr. Fuat ŞAROĞLU ile 
tanımlayarak adını belirleyen  Jeoloji Yüksek Mühendisi  Esen ARPAT’ın günümüzde yaşadığımız sorun ve tartışmalarada ışık tutan “ Nereden çıktı 
şimdi bu fay? Doğu Anadolu Fay’ın İlginç Öyküsü”  yazısıda yeralmaktadır. 500’den fazla 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahip 
fay hattı veya zonunun yer aldığı, 600.000’den fazla insanımızın fay zonlarının sakınım bandı içinde yaşadığı ülkemizde, odamızın önerisi ile gündeme 
gelen “Fay Yasası”na karşı bazı meslek örgütleri, bu alanda çalışan bazı kişi ve grupların direnci ve öne sürdükleri argümanlar görülünce, bu yazı başka 
bir anlam ifade eder hale geliyor. DAFZ bilimsel araştırmalarla ortaya konulmasından sonra yaşanan süreci, buna karşı koyanların ürettikleri akıl dışı 
yaklaşımları ile  48 yıl geçiken sonra kabülünü anlatan hikayesini ve bu hikayenin günümüzde akıl ve bilimle uyuşmayan “Kanal İstanbul Projesi” ile 
bağlantısını bulabileceksiniz. 

Yazımıza son verirken Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğünden emekli meslektaşımız Ahmet ÖZCAN’ı 17.12.2020 tarihinde kaybettik. 
Ülkemizin birçok yerinde arazi çalışması yapmış olan sayın ÖZCAN Jeoloji Mühendisliği literatürüne  birçok yayın ve bildiri ile de katkılar sunmuştur. 
Kendisini rahmetle anarken dergimizin sonunda çalışma arkadaşı olan Dr. Tayfun BİLGİÇ ‘in, Ahmet ÖZCAN için kaleme aldığı yazısını da bulabilirsiniz. 

Jeodergimizi, mesleki, toplumsal ve sosyal konulardaki yazı, görüş ve görseller ile de  zenginleştirmeyi düşünüyor, bu kapsamda da siz değerli 
üyelerimizin katkılarını bekliyoruz. 

Aralık ayı sayısı ile 2020 yılını geride bırakırken 2021 yılının, dünyayı saran Covid-19 virüsünden tüm insanlığın kurtulduğu ve sevdiklerimizle 
birlikte eski günlerde olduğu gibi yan yana olabildiğimiz, sağlıklı mutlu ve özgürce yaşayacağımız bir yıl olmasını temenni ediyor, mutlu yıllar diliyoruz.

Saygılarımızla, 
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu


