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Değerli Okuyucular, 
Covit-19 pandemisi tüm dünyada ve Ülkemizde hala etkili ve farklı boyutlarda devam eder-

ken, Haziran ayı itibariyle yaşam biçimimiz ve alışkanlıklarımızın eskisi gibi olmayacağı, “yeni 
normal” olarak tanımlanan süreç başlatılmış oldu. Hiçbir ekonomik tedbirin alınmadığı, do-
layısıyla hiçbir yaşam koşulunun değişmediği hatta daha da ağırlaştığı Ülkemizde “yeni nor-
mal” için öngörülen sosyal mesafenin korunması, maske takma zorunluluğu gibi tedbirler en 
azından işine toplu taşıtlarla gitmek zorunda olanlar için, ciddiye alınabilecek gerçeklikler gibi 
görünmüyor haliyle. Tüm düzenlemelerin işveren odaklı yapılması, yapılan öneri ve zorunlu-
lukların bu minvalde sürekli değiştiriliyor olması, bu düşünceyi daha da pekiştirmektedir. 

“Yeni normal” Ülkemizi yönetenler için başka anlamlara geliyor olsa gerek ki işçi sınıfı-
nın 84 yıllık kazanımı olan kıdem tazminatlarını fona devretmek, baro ve meslek örgütlerinin 
yapısını değiştirerek işlevsizleştirmek için kollarını hızla sıvadılar. Bu konularla ilgili yapılmak 
istenen her türlü eylem ve gösteri hakkını Covid salgınını gerekçe göstererek engellemenin bir 
yolunu buldular. Yani salgın zaten her türlü kararın bir kişinin iki dudağı arasına hapsedilmiş 
olan Ülkemizde kullanışlı bir argümana dönüşmüştür.

Ülkemizin ağır hem de çok ağır bir salgının pençesinde olduğu doğrudur ancak bundan 
daha ağır ve ürkütücü olanı dozu ve etkisi gittikçe artan, muhalif olan tüm kesimleri bertaraf 
etmeye çalışan ve çıkarılan kanunlarla hukuki altyapısı ilme ilme örülen bir dikta düzenine 
doğru sürükleniyor oluşumuzdur. Meslek mensuplarının hak ve yetkileri kadar toplumun ge-
nel çıkarlarının korunmasından da sorumlu olan kamu kuruluşu niteliğindeki Meslek örgütleri 
kuruluş tarihlerinden günümüze kadar kamusal ve toplumsal çıkarlar doğrultusunda verdik-
leri hak mücadelesini, hiç kuşkusuz bundan sonraki süreçte de aynı kararlılıkla sürdürmeye 
devam edeceklerdir.                                                                                                                                    

Ülkemizin sallantıda olan düzeni ve ekonomisiyle yarışırcasına bu ay içerisinde Saruhanlı 
(Manisa), Saray (Van), Karlıova (Bingöl), Pütürge (Malatya), Marmaris (Muğla) ve Akdeniz’de 
5 ve üstü büyüklüğünde yedi adet deprem meydana geldi. Bir deprem ülkesi olan Ülkemizde 
ısrarla ne TBMM’de, ne de sorumlu kurumlarda afet zararlarının azaltılması ve ülkenin dep-
remlere karşı hazırlıklı hale getirilmesi konusunda tek bir düzenleme yapılmamaktadır. Öyle 
sanıyoruz ki harekete geçmek için, sonuçları ve bedeli oldukça ağır olacak büyük bir deprem 
beklenmektedir. Jeoloji Mühendisleri Odası olarak daha önce farklı platformlarda defalarca 
söylediğimiz gibi, toplumsal sorumluluğumuz gereği tekrar tekrar söylemekten beis duymu-
yoruz: Fay hatları ve fay zonları üzerinde kurulmuş bulunan yerleşim alanları öncelikli olacak 
şekilde bir kentsel dönüşüm çalışması başlatılmalı ve bu doğrultuda gelişmiş tüm ülkelerde 
olduğu gibi ivedilikle bir “fay yasası” düzenlemesi yapılmalıdır. 

“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 Rezerv Alanı” 
olarak ilan edilen Maçahel (Camili) tüm görsel güzellikleriyle meslektaşlarımızın beğenisine 
sunuluyor.

Bir ayı daha geride bırakırken, eşitliğin, aklın, bilimin, adalet ve vicdanın hakim olduğu bir 
ülkede yaşama özlem, istek ve azminden asla vazgeçmeyeceğimizi, mesleğimize, meslektaşı-
mıza ve topluma olan sorumluluğumuzu ilk günkü heyecanla sürdüreceğimizi belirtiriz.
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