
Okurlarımıza
Bilimsel ve teknik gelişmelerin ışığında, Ülkemiz doğal kaynaklan-

mn halkımızın gıkarlan doğrultusunda değerlendirilmesinin önemli ara-
cıları olan mühendislik disiplinleri arasında yer alan jeoloji mühendisliği-
nin meslek mensuptan olarak Jeoloji Mühendislerinin, uzmanlık alanla-
rına giren konulan çeşitli platformlarda tartışmaları kadar, KENDİ BÜ-
TÜNLÜKLERİNİ TANIMALARI ve TANIMLAMALARI DA büyük bw
önem taşımaktadır.

Jeoloji mühendislerinin Ülkemiz ekonomisine kattığı değerlerden kay-
naklanan gücümün, Ülkemiz gerçekleri ile toplumsal üretim üişkileri için-
deki konumunun tartışılması, sorunlanmn ve beklentilerinin dile getiril-
mesi, görev ve sorumluluk alanlarında daha etkin ve yetkin davranabil-
melerini sağlayacak etmenlerin başında yer alacaktır kuşkusuz.

Ayrıca, mesleğm uygulama alanlarında, jeoloji mühendislerinin SÖZ
VE KARAR sahihi olmaları, kendi çalışma çılanlarını denetleyébilmelerv-
nin, toplumsal Üretime ohm katManmn en üst düzeye çıkarılabilmesi
açısından taşıdığı önem de açıktır,

Ancak, böylesi bir etkinliğe ulaşmada, yasal yetkilerle donatûma-
mn taşıdığı Önem de açıktır.

Ancak, böylesi Ur etkinliğe ulaşmada, yasal yetkilerle donaiûmamn
sağlanması kadar ve kimi durumlarda dahada Önemli olabilen bir olgu
sozkonusudur.

Bu olgu, mesleğin çeşitli uzmanlık alanlarında üretime katılan mes-
lekdaşlarımmın, değerlendirdikleri potansiyele kararlılıkla sahip çikmatan
ve bunu hissettirmeleri gereği şeklinde ogetlembiïir.

Bu potansiyele sahip çıkmanın en Önemli öğelerinden biri, jeolojide
Özgün bilgi üretiminin yoğunlaştırılarak, Ülkemişin değerlendirilebilir do~
ğal kaynak potansiyeline YENİ KAYNAKLAR KATILMASI doğrultu-
sunda sürdürülmesidir.
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Bu nedenle, jeoloji mühendislerinin fiilen içinde bidundukktrı mes-
leki faaliyetlerini kendilerinin denetlemesi, yönlendirmesi erkine sahip
olmaları yanışım yasal düzenlemelerdeki yerlerinin güçlendirilmesine yö-
nelik çalışmalar içinde etkin bir İşlevi olan ÖZGÜN BİLGİ ÜRETİMİNİN,
mesleğin tüm uzmanlık alanlannda gerçekleştirilmesi görevi iïe karşı kar-
şıyayıs.

Bu görevin gerektirdiği en önemli ETKİNLİK, kuşkusuz Odamızca
her yıl düzenlenen ve artık gelenekselleşmiş olan TÜRKİYE JEOLOJİ
KURULTAYLARIDIR, Mesleğimizin tüm uzmanlık atanları ile ilgili ko-
nuları içeren özgün bildirilerin tartışıldığı bir platform olan KURÜLTAY-
LARIMIZ'da üretilen özgün bilgilerin kalım olmasını sağlayan da Oda-
mımn özel ve periyodik yayınlarıdır.

Odamız, Açıklamaya çalışılan çerçeve ve nttetiMeriyle "TÜRKİYE
JEOLOJİ KURULTAYI 198S"ü U-18 Şubat 1983 günlerinde Ankara'da
gerçekleştirmiştir. Dergimizin bu sayısında, KURULTAY ve programın-
da bulunan öteki etkinliklere ilişkin bilgilere ayrıntılı olarak yer veril-
mistir.

Yine Kurultay sırasında, yapılan ve çok sevindİrtbi güzeyde ilgi
çeken JEOLOJİ GEOE'sinde ilk kes meslekte 25, SO, 40 yıl ve daim
fmla hizmet veren .Odamız üyesi Jeoloji MiÜmıMşlerine EMEK ÖDÜL-
LERİ törenle verildi. •:•-'-..,.'

BiUndiSï gibi, OBAMlZnf ONUNCU KURULUŞ YİLİNİ kutlamaya
hamrMmşGrm, Bu "eüfumdalÖ8ß yûmdût ĞüzenleneceJe "TÜRKİYE
JEOLOJİ KURULTAYİ • IBS^ dàhébîr Önem ve anlam kazanacakttt,

Bu nedenle, Odamıza ve dolayısıyle sorunlarımıza sahip çıkma bi-
linci içinde, tüm üyelerimizin aynı duyarlılıkla KURULTAYIMIZA sa-
Mp çiXmanm bir başka Örneğini äahu vermeklerime tüm içtenliğimizle
inaniyorm, • •-'"- •••'••'••• , - - : • • •'•••• - v . ;• •• •' •• "•'•••: • .• • ^ ı -

jeoloji Mühendisliği dergimizin 11., sayımnımJcarmamn sevincini tüm
mmükâaşjyrımmla paylaşsşûnu, .1-. , . . . . . .
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