
Okurlarımıza

BtBndigi gibi yeni T,0, Anayasası Kasım ayı içinde yürürlüğe gîrdL
Anayasanmmß TMMOB ve bağlı Odalarım da kapsayan Kamu Kurumu
Niteliğindeki Meslek Kurutuşlarını düzenleyen 135. maddesi şöyle;

"Kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları
belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mes-
leki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun ola-
rak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile
olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak mere meslek disip-
lini ve ahlakını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi
üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gb'mtimi al-
tında, gizli oyla seçilen kamu tüzel kişilikleridir.

Kamu kurum ve kuruluşları üe kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve
sürekli görevlerde çalışanların meslek kuruluşlarına girme mecburiyeti
aranmaz, Meslek kuruluşları, kuruluş amacı dışında faaliyet gösteremes-
ler, siyasetle uğraşamazlar, siyasi partiler, sendikalar ve derneklerle or-
tak hareket edemezler, Siyasi partiler, sendikalar ve sendika üst kuru-
luşları, meslek kurühışlannın ve üst kuruluşları organlarının seçimlerin-
de aday gösteremezler ve belirli adayların leh veya aleyhlerinde faaliyette
bulunamazlar ve propaganda yapamazlar. Kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşları kanunda gösterildiği şekilde Devletin idari ve mali
denetimine tabidir.

Amaçları dışında faaliyet gösteren ve siyasetle uğraşan meslek ku-
ruluşlarının sorumlu organlarının görevine, kanunun belirttiği merciin is-
temi üzerine, mahkeme kararı ile son verilir ve yerlerine yenileri seçtv-
rilvf.

Türk DevHetimMı varlık ve bağımsızlığının, ülkenin ve milletin bölün-
mez bMünMğünün, toplumun huzurunun korunması ve Devletin Anayasa-
da belirtilen temel niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin Önlenmesi bakı-
mından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, mahallin en büyük mül-
ki amiri bu organları geçici olarak görevden uzaklaştır•abilir.

Görevden uzaklaştırma kararı, üç gün içinde mahkemeye bildirilir.
Mahkeme görevden uzaklaştırma kararının yerinde olup olmadığına en
geç on gün içinde karar verir/*

1 Aralık 1982 tarihinde çıkan B719 Sayılı Yasa ile de, kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları île faaliyetlerine izin verilen derneklerin
organlarının seçimleri yeni yasal düzenlemeler yapılıncaya dek ertelendi.
Gene Aralık ayı içinde Hükümet, Danışma Meclisine sunduğu tasarı ile
yasa gücünde kararname çıkartmak için yetki aldı. Bakanlar Kurulunca
çıkartılacak kararnameler, "Kuruluşların faaliyetleri, organlarının mah-
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keme kararlarıyla görevlerine son verilmesi, geçici olarak görevden uzak-
laştırılmaları, üye olmak koşullan ile idari ve mali denetim" konularını
içerecek.

Kuruluşunun 10 nuncu yılım kutlamaya hazırlanan Odamız, kuruldu-
ğundan bu yana jeoloji mesleği çalışanlarının anayasal tek meslek kuru-
luşu olmrak, genç mesleğimizin sorunlarına çözüm bulma uğraşı yamsıra,
Ülkemizin kentleşme ve sanayileşme olgulannm temel gereksinmelerine
karşılık verecek çalışmalara, düzenlediği bilimsel teknik etkinlikler ve
yayınlarıyla katılma yolunda Önemli adımlar atmıştır.

Bu çalışmalar; gerek, ilgili yasalarda jeoloji hizmetlerin yer alma-
sının sağlanması, gereksede, ülkemiz ekonomisinin gereksindiği enerji ve
doğal kaynakların ülke yararları doğrultusunda değerlendirilmesinde
odaklaşmıştır. Jeolojinin giderek yoğunlaşan ölçüde uygulama alanları
bulduğu günümüzde, teknolojik açıdan ekonomi ile olan ilişkisinin mut-
lak suretde kurulması gereğini duyarlikkla vurgulayan Odamız, mesle~
ğvmizin bu bağlamda üretmekte olduğu hizmetlerin önemi üzerindede aynı
duyarlılıkla duragelmiştir.

Bu kapsamda; Odamız, çalışmalarını sadece merkez kadrolanyla yü-
rütme yepine, üyelerimizin iMisas dalları üzerinde kurduğu "Bilimsel ve
Teknik Kurul" ve kurula bağlı, günümüze değin sayıları yüze varan ko-
misyon ve ali komisyonlarla yaygın bir tabana oturtarak sürdürmeyi
yeğlemiştir. Bu yeğleme, niteliklerini açıkladığımız Odamız çalışmalarına
üye tabanımızın etkin katılımını sağlamada olumlu katkıları beraberin-
de getirmiş ve sonuçta jeoloji mesleğinin ülkemiz genelinde gerçek yön-
leriyle tanınması ve ilgili yasal yetkilerin düzenlenmesinde Önemli kaza-
nımlar sağlama aşamasına girilmiştir,

Bu aşamada, olumlu sonuçlara varılabilmesi ve daha geniş boyutlara
ulaştırılması, jeoloji mesleğinin seyircileri değil, uygulayıcıları ve sahip-
leri olduğumuz gerçeğinin bilincini ve sorumluluğunu bundan sonrada, ay~
m duyarlılıkla koruyabildiğimiz, canlı tutabildiğimiz ve meslek Odamıza
sahip çıkabildiğimiz ölçüde kolaylaşmış olacaktır.

Baygilarımızla

JEOLOJİ MÜHENDİBL1Öİ
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