
Okurlarımıza

İptaline ilişkin yasa tasarısı, Başbakanlık teskeresi Üe Damsma
Meclisi gündeminden geri çekilen, 6235 sayılı Yasa, TMMOB'ne "Amme-
nin ve Memleketin Menfaatleri, Mesleğin İnkişafı, Meslek Mensuplarının
Hak ve EelaMyetleri bakımından Lüzumlu Gördüğü Teşebbüs ve Faa-
liyetlerde Bulunmak" görevini vermektedir.

Bu görevi yerine getirmekle yükümlü Meslek İhtisas Odalarından
biri olan Odamızın bugün içinde bulunduğu durum nedir? Ülke kalkın-
masının temel öğesi olan sanayileşme olgusunun gereksindiği enerji ve
hammadde kaynaklarının aranıp bulunması ve işletilmesinde yadsınmaz
bir yeri olan Jeoloji Mühendislerinin içinde bulunduğu koşullar nelerdirt
Bu sorulara yanıt aramanın yararları olacaktır kuşkusuz.

Bugün Odamım kayıtlı Jeoloji Mühendisi sayısı 21W® ulaşmıştır.
Bunun 1500 kadarı kamu kesiminde, 80 kadarının da Özel sektörde çalış*
tığı bilinmekte. Bunun yanışım Eğitim Kurumlarında 120 Jeoloji Mühen*
dişi görev yapmakta, 180 kadarı yurt dışında bulunmaktadır. Ayrıca,
meslek dışı işlerde çalışan Jeoloji Mühendisi sayısı 60 dolayında, WO'-
den fadası da açık işsiz durumunda* bulunmaktadır. Bu durumda %15fe
yaklaşan bir işsizlikten söz edebiliri®, [X]

İşsizlik*, Msuk ücret ve artan hayat pahalılığının getirdiği sıkıntıların
yanışım, arazide çok güç koşullar altında görev yapan Jeoloji Mühendis-
lerinin yetki ve sorumluluklarının İlgili yasa ve yönetmeliklerde hala açık-
lığa kavuşturulamamış olması da gözetilirse, çözümü oldukça güç ve et-
kin çalışma gerektiren bir dizi sorunla karşı kaygıya olduğumuz kendi-
liginden anlaşılır,

Bu sorunların çözümleri doğrultusunda yürüttükleri çalışmalar, har-
cadıkları çabalar; meslek kmuMşla/rım toplumsal yasamın ÖnemM un-
surlarından bki dmrwrmma getirmekte ve sağlanan dhmtkı sonuçlarda,
anılan Kuruluşların toplumsal kommmna saygınlık kazamâm*maktadw.

Bu açıdan bakıldığında, önemi kesin çizgileriyle belirginleşen böylesi
bir görevin, yalnıma Odamızın merkez kadrolarıyla üstesinden gelmeme*
yeceği görüşü, sadece kabul edilebilir bir gerçeği dile getirmeyip, kuşku-
suz bugüne değin yapılan çalışmalarda gözlenen en önemU eksikliği de
yansıtmaktadır»

[X] ==== Ülke ekonoiîiMmn temel sorunlarına gözüm getirecek bîr çok üretim alanın-
da. Jeoloji Mühendislerince üretilecek hizmetlere yoğun olarak gereksinme
duyulurken» Jeoloji Mühendislerinin işste kalmaları olgusu, uygulanagelen is,
tihdam politikalarının ortaya çıkardığı bir sonuç olsa gerektir.




