
Okurlarımıza
Jeoloji mesleği çalışanlarının anayasal meslek kurulusu olan Oda-

mm 10, kuruluş yılını geride bırakmış bulunuyor.
Bu nedenle, ülkemizde jeoloji mesleğinin geçirdiği aşamaların ve

dünden bugüne uzanan gelişmelerin hatırlanması, geleceğe ilişkin sağ-
lıklı değerlendirmeler yapılabilmesi bakımından yararlı olacaktır Jms-
kuşuz.

Jeolojinin ülkemizde meslek olma sürecinin? üniversiteleri/mimle je-
oloji eğitimine ağırlık verilmesiyle başladığı, önceleri lisans düzeyinde ya-
pılan eğitimden, 50 U yMarın sonlarına doğru jeoloji mühendisliği eği-
timine geçilmesiyle bu sürecin hızlandığı bilinmektedir.

Bu süreçte, toplumsal yaşamın gereksinim duyduğu bir meslek di-
sipMwin mensupları, ürettikleri hizmetleri daha da yoğunlaştırma, uygu-
lama alanlarında söz ve karar sahibi olma çabaları yanışım, özlük so-
runlarını da aşma uğraşını verme zorunluluğu duyarlar.

Yine bu süreçte, meslek mensuplarının ÎÇSEL BİRLİK VE BÜTÜN-
LÜKLERİNİN SAĞLANMASI yanışım, MESLEĞİN TOPLUMDA SAY*
GIN BİR YERE OTURTULMASI, TANITILMASI çabalarının, erişüme-
si istenen amaçlar olduğu görülür.

Bu amaçlara varılabilmesi gereğinin, jeolojinin meslek olma süre-
cinde ortaya çıkardığı bir diğer önemli olgu, MESLEKİ ÖRGÜTLENME
POTANSİYELİDİR,

Bu potansiyel, meslek olma sürecinde somutlaşan amaçlara erişme-
nin zorunlu bvr sonucu olarak gelişip, serpilmiş ve sonunda jeolojide mes-
leki örgütlenmenin temel öğelerim yaratmıştır,

Her meslekte olduğu gibi jeoloji mesleğindede mesleki örgütlenme
potansiyeli böyle oluşmuş, ve bu gelişme 18 Mayıs 1974 yılında TMMOB
bünyesinde, JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASININ kurulmasını sağla-
mıştır.

Odamızın kuruluşunu izleyen yıllarda, jeoloji mesleği çalışanlarının
İÇSEL BİRLİK VE BÜTÜNLÜKLERİ üzerindeki olumsuz etkileri bugün
bile unutulmayan meslekteki UNVAN ÇEŞİTLİLİĞİNİN, giderilerek, 'JE-
OLOJİ MÜHENDİSİ3 unvanında birleşümesi çabaları başarıyla sonuçlan-
dtnlmıştır.

Yine bu yıllarda, mesleğin geliştirilmesi, uyguluma alanlarında jeolo-
ji mühendislerinin'SÖZ ve KARAR soMbi olmaları, kendi çalışma alan-
larını yme kendilerinin denetlemeleri, ülke ekonomisine olan katımların
arttırılması doğrultusundaki çalışmalar yoğunlaştırılmıştır.

Ayrıca, mesleğin tüm uzmanlık alanlarında özgün bilgi üretimimn,
bilimsel ve teknik kurultay ve yayınlarla, jeoloji mesleği çalışmalarına mal
edilmesi çalışmalarına geçilmiştir*

Kuşkusuz tüm bu etkinlikler, jeoloji mesleğimn kamuoyumuzda ta-
nıtılması ve Odamızın üye tabanıyla olan bağlarının pekiştirilmesi ile ve-
rimli bir iletişim kurmanın ànmnlA araçları olmuşlardır,
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Öte yandan, jeoloji mühendislerinin kendi çalışma alanlarım düzen*
leyen ilgili bir çok yasa ve y önetmelikler deki konumunun belirlenerek, pe~
Mştirilmesi, yetki ve sorumluluklarımızın açıklığa kavuşturulması doğruh
tuşunda harcanan çabalar da günümüze kadar yürütülen çalışmalar ara-
sında yer almışlardır.

Tüm bu etkinlerde, MESLEĞİN EKONOMİK YAŞAMLA OLAN BA-
ĞININ GÜÇLENDİRİLMESİ, ÜLKEMİZİN DEĞERLENDİRİLEBİLİR
DOĞAL KAYNAK POTANSİYELİNE YENİ KAYNAKLAR KATİLMA-
SI, ayrıcada, meslektaşlarımızın mesleğin tüm uzmanlık alanlarında DE-
ĞERLENDİRDİKLERİ POTANSİYELE KARARLILIKLA SAHİP ÇIK-
MALARININ gerekliliğini vurgulayan İLKE ve ANLAYIŞLARIN temel
alındığı göze çarpmaktadır*

Bu ilke ve anlayışın meslek ve ülkemiz çıkarlarıyla bağdaştığına
kuşku yoktur. Çünkü, jeoloji mesleği, ÜLKE EKONOMİLERİNİN GE-
LİŞME SÜRECİNDE ORTAYA ÇIKAN TOPLUMSAL GEREKSİNME-
LERİN KARŞILANMASINA KOŞUT OLARAK GELİŞEN, GELİŞTİK-
ÇE EKONOMİYE KATKISINI ARTTIRAN, BUNA BAĞLI OLARAK DA
ÇEŞİTLİ ÜRETİM ALANLARINA GİRDİ SAĞLAYAN ARAŞTIR-
MALARA TEMEL UNSUR OLMUŞ BİR MÜHENDİSLİK DİSİPLİNİ-
DİR,

Bu bağlamda, ülkemiz çıkarlarıyla mesleğimin çıkarları arasında
TAM BİR UYUM bulunduğunu söylemek ve meûeğymMm)sorunMri ile ül-
kemizin sorunlarım AYRI TUTMANIN olası olmadığım vurgulamak, ay-
rıcada, açıklanan İLKE ve ANLAYIŞIN odamız çalışmalarına bundan
sonrada egemen olacağını belirtmek istiyoruz.

Ancak, bugün gelinen noktada, BAŞTA İŞSİZLİK olmak mere jeolo-
ji mesleğinin ilgili yasa ve y önetmelikler deki konumunun belirlenerek, pe-
kiştirilmesi gibi önemli sorunlarla karşı karşıya olduğumuz açık bir ger-
çektir.

Sorunlarımızın çözülebilmesi için, üyeden başlayan ve herşeyin Oda-
mızın yönetim erkinden beklenmesi şeklinde kendini gösteren anlayışın
terkedilmesi zorunludur. Bunun yerine, sorunlarımımn tek tek birbirin-
den kopuk bağımsız girişimlerle değil, pekişiireceğimm içsel bütünlüğü-
mümn, odamızın açacağı ortamlarda maddi güç haline getirilmesi su-
retiyle çÖBÜlebüeceği esası benimsenmelidir,

Unutmayalımki, Jeoloji Mühendisimi Odası, yine jeoloji mühendisleri
için gerekli bir kuruluştur ve ancak, onların katılımıyla ve ortaklaşa üre-
timi ile var ve etkin olabilecektir,

önmnMdeki çalışma dönemi, artık yeterince netleşmiş olan koşul-
lar çerçevesinde, yoğun çalışmaların sürdürüleceği ve çözüm bekleyen
'meslek ve meslektaş sorunlarının ısrarla ve inatla kavuşturulacağı bir
dönem olacaktır.

Bu dönemden, Odamıza dolayısıyle mesleğimize sahip çıkabildiğimiz
ölçüde başarıyla geçeceğimize olan inancımızı belirtiyor, Odamımn 10,
kuruluş yılında, Dergimwm 20, sayısını çıkarmanın sevincini tüm jeoloji
mesleği çalışanları ile paylaşıyoruz.

Saygılarımızla
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

JEOLOJİ MÜHENBISLİGİ/MAYIS Î9842




