
Okurlanmaa

Bugün ülkemizde jeoloji artık doğa UMmi, yerbilimi aşamasını
aşmış uygulamaya yönelik Ur meslek halinA almıştır. Bu gelişme ilk
olarak 1947 yılmda İstanbul Üniversitesinde Tabiiye LAsans BiMmü«.
ne son verilmesi ve Uygulamalı Jeoloji Kürsüsü ile Urlikte Jeoloji
Lisans Bölümünün kurulması ile bağlamıştır.

den bugüne yurdumuzda jeoloji öğretiminin geçirdiği bu
30 yıllık sürecin sonunda dünyanın Urçok ülkesinde olduğu giM M**
kemwde de JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ kendim özgü bir eğitimi ge-
rektiren ayrı bir meslek olarak kabul edilmiş bulunmaktadır. Bugün
üümrrmde Selçuk Üniversitesi ve ÏÏvrat Üniversitesinde kurulan ye-
ni bölümlerle 9 üniversitede Jeoloji Mühendisliği öğretimi yapıl-
maktadır*

Jeoloji, 1800 yıTtan cvoammda gelişmeye, dallara ayrûmaya
rı Mr Ulim dok olarak ta/mmma/ya ve ayrı Ur ders olarak okutulma*
ya başlamıştır. Bu ders önceleri, iannUlinmler, kimyacılar, mate-
matikçiler ve doktorlar tarafından verilmiştir, 1850 yılından sonra
Jeoloji ve dalları, yerUlim öğretimi görenler tarafından yüksek ög-
reiwnde okutulmaya başlanmıştır.

Türkiye'de jeoloji konularına aM yayvrikur 1850'den sonra baş-
lamıştvr. Jeolojiye ait ilk Mtaş 18SBßde yayınlanmıştm

Bu UMmm yüksek öğretim programlarına alınıp, ayrı Ur ders
olmak okutulmaya başlanmam, 1855*den sonra. Dr. Abdullah Bey ta*
rafmdam, "Mekteb-i TibUye §ahane*f de "Jeoloji ve MîmerahjV9 *lh

vel Maadin) ismiyle olmuştur. Daha sonra Darülfünunda,
Şahanemde ve MuhendAs MekteU AlisVnde bu ders "İh

mütabakatülam vél MaMM\ i€tlmülar^, i€Mad&Mya£ ve Âmiyat**,
-^Mineraloji ve JeolojV* isimlen altında verİknÂşiir,
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1900 yılında İstanbul Dmulfwmmu (Üniversitesi) kurulunca bu
büim, Tabiat Bilimleri (Ulumu Tabiîye) ismi ile Fünun Şubesi (Fen
FaküMesi) içinde bir dal (Şube) olarak açılmıştır* Bu şubeye giren*-
1er "Nebcctat" ve "Hayvama^'a ait dersler de görerek Tabiiye Şube-
sVnde memn olmuşlar ve genellikle orta öğretimde görev almaya
başlamışlardır,

Cumhuriyetin ilanından ve bilhassa Darülfünunun Üniversiteye
dönüştürülmesinden sonra, bu bilim dalının, yeni kurulan ve gelişen
Türkiye için çok önemli olduğu, yurdumuzun doğal kaynaklarının
aranıp bulunmasının, değerlendirilip kullanılmasının, yeni baraj, tü*
nelP köprü ve bina yer ve temellerinin, heyelanların arattırılmasın/m,
içme ve kullanma suyu sağlanmasının, petrol ve kömürden yararlanıl-
masının mrunlu olduğu anlaşılmıştır. Bu dönemde bu işleri yapacak
eleman olmadığından mmanlar getirilmiş, Hr yandan da yerbilimci
yetişmesi için, yuH dışına öğrenci gönderilmişim

Cumhuriyetin ilk yıllarında üniversite ve yüksek Öğretim ku-
ruluşlarında bu dalda, yetişmiş elemanın çok az olması, Öğretim üye«
ligi mesleğinde swreklttik bulunmaması, uygulama île ilişki kurula-
maması, bu dalın gelişmesini engellemişim

İkinci Dünya Savaşından sonra, yerbılimctterm yetişmeye, dı-
şarıya gidenlerin yurda dönmeye, ve yeni üniversitelerin kurulmaya
başlaması, ayrıca yurtta endüstrileşme ve büyük inşaat işlerinin hm-
la artması jeolojiden ve bu alanda yetişenlerden yararlanmayı gorun*
lu kılmıştır. Bu koşullar İstanbul Ünmersitesi Fen Fakültesinde Jeo*
loji Lisans öğretiminin başlamasına neden olmuştur. Bu bölüm ilk
melunlarını 19^9 Şubat döneminde vermeye başlamıştır.

1956-57 yılları civarında jeoloji ve uygulamalı jeolojiye İsteğin
artmasıyla İTÜ İnşaat FakuliesVnde "Mühendislik Jeolojisi" okutul-
maya başlanmış ve 1959 yıhndm yine İTÜ Maden FaküliesVnâe Toi-
"HM Jeoloji Kü/rsüsü kurulmuştur* Bu tarihten sonra, gelişmelerin ve
gereksinmelerin hmla artışı ve mrunluluk karşısında yurdummun
doğal kaynaklarını, taşım, toprağını, madenini, suyunu, petrolünü
araştırıp değerlendirerek, yapılmakta olan baraj, tünel, bina temel-
lerim araştırıp projelendirilmelerinde olumlu ve yararlı Jcaiküarda
bulunmak, jeoloji haritaları yapıp, jeolojik verileri Ölçüp çimçek
teknik elemanların bütün âÀmyada olduğu gibi yurdumuzda da aran-
masına yol açmıştır. Bu istek ve gereksinim birçok utJcede ve yur**
äummäa Jeoloji Mühendisliği öğretiminin yapılmasına sorunlu kü-
mıştm

MemMcefimmde I960 yılında lTÜfde Jeoloji Mühendisliği öğre-
timi başlamış ve€iJEOLOJİ MÜHENDİSİ*3 dişloması ïïk defa 1964 y+-
lında verUmişiir.

Bunu takiben 1963 de OBTÜ'de, 1965 de KTÜ'de, 1968 de BÜ'de
Jeoloji Mühendisliği öğretimi başlamıştır.

1971 yılında lÜFF'de, 1972 de AÜFF'de, 1975 de EÜFF'de 1976
da SÜFF'de ve 1977 yılında da FÜFF'de Jeoloji MÜhenMsUği öğretimi
başlamış bulun/maktadır.
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Bugün ülkemizde jeoloji eğitimi veren tüm eğitim kurumlarında
1975 yılındatopkmçm Ünâvermteler Arası Kurul kararları doğrultu-
sunda Jeoloji Mühendisliği eğitimine geçilmiştir. Ancak bam üniv&r-
sttëlervmmde eğitime ek olarak ön4isansß lisans> birinde de hidro-
jeoloji mühendisliği eğitimi yapılmaktadır* Bu durumun doğal sonu-
cu olarak jeolog - jeoloji mühendisi dışında bir de hidrojeoloji mü-
hendisi gibi değişik unvanlarla mesleğimin temsil edilmek durumun-
da kalacaktır, Bu nedenle eğitim ve unvanda birliği sağlamak mes-
leğimiz geleceği ve çalışanların birliği açısından acil Mr sorundur.

Bu tesMtten hareket eden TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
ile Jeologlar Derneği Bl Ocak 1978 günü Ankara'da ifTürkiye'de Je-
oloji Eğitimi ve Sorunları** konulu yir panel düzenledi* Panelin ana
başlıkları şunlardı:

1. Ülkemizdeki Jeoloji Eğitiminin Nicel ve Nitel Durumu

2* Unvan Birliği

S, Eğitim - Üretim İlişimi

4. Demokratik ve Özerk Üniversite

Meslekâmşlarımm, yakın meslek grupları, öğretim üyeleri ve Öğ-
rencilerin geniş bvr katılımı ile gerçekleşen f*TürMye3de Jeoloji Eğir
timi ve Sorunları*9 konulu panele şu konuşmacılar katıldı:

Prof, Dr. Altan Gümüş (EÜMBF), Prof, Dr. Önder Ö%tunah
(lÜFF), Doç. Dr. Mehmet Ayan (AÜFF-8ÜFF), Doç. Dr. Orhan
Baysal (HÜ), Dr. îsmatt Okkaya (ODTÜ), TaMr Öngûr (TJK), Do-
ğan Paktunç (Öğrenci Temsilcisi)^ Kaler Sümermanj Bülent Riper,
Bëlmm Eren (TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası ve Jeologlar Der-
neği)>

Oeniş bir Meyid kitlesimm katıldığı panelde konuşmacılar jeoloji
eğitimi, unvan bwUğ% eğiiim-üreiim ilişkisi, ömrk ve demokratik
üniversite konusunda görüşlerim belirttiler.

Panel sonunda, ağırlıklı olarak uygulanan ve Mttu^laşmı görüş-
ler ömile şunlardır;

1. ÜlkenmdeM jeoloji eğUkni kendine öggû faMMelerde yapıl-
malıdır.

2, 4+2 sistemi hayata geçirilmeli; ilk dßrt yıllık sürede temel
jecloji mMhenMMği eğUimi, +2 yıllık swrede (master) uzmanlık eği-
timi yapılmalıdır.

5, Temel Jeoloji Mühendisliği eğitiminde yerel ve özgül koşut-
lara göre belli komüara ağvrhk verïfrmëa ancak uzmanlık alanlarının
(örneğin MdrojecUofi) ayrı mMhenMsKMsr halms getirilmesine son
verikneUdir,

4* Jeolog - Jeoloji Mühendisi arasmda yaratılan yapay çelişki
ortadm kaMwtâmah, tek unvanda (JEOLOJİ MÜHENDİSİ) birleşil-
melidm
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5, Eğitim - Üretim Mr bütim olmalı^ aradaki kopukluğu gideri-
ci yönde Önlem alınmalıdır.

6. Tüm üniversiteler gerçekten demokratik ve ömrk Ur yapı*
ya kavu§turulmaUß mn güvenliği ve ÖğrmımrySğretvm ÖggiMüğü sağ*
lanmälidtr,

Aynoa TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odam ve Jeologlar Derne-
ği, somnlar%m%mn çözümüne katkıda bulunacak ve öğretim üyel&ri,
öğrermler ve meslek Örgütlerimmin olu§turmağ% bir konseyin toplan-
ması için çalışmalara bağlamıştın

JEOLOJİ MÜHENDİ8Lİ&Î

6 JBOLOJt MÜimNrrtSlJĞI/İUBAT 1978

8ayg%larım%%la*


