
18. JEOLOJİDE ÖNGÖRÜ ÇALIŞMASI 
TAMAMLANDI

24. Dönem Genel Kurulu 10 
no’lu Karar’da, 2014 yılı Dünya 
ve Ülke koşullarında “Jeolojide 
Öngörü” çalışmasının yenilen-
mesi; 2004 yılındaki gibi sadece 
akademisyen meslektaşlarımız 
düzeyinde değil çalışan, yatı-
rımcı, öğrenci vb mesleki tüm 
paydaşların katılımı ile “Jeoloji-
de Öngörü” çalışmasının yeni-
lenmesi Odamız açısından çok 
önemli bir proje olarak değer-
lendirilmelidir. Bu çerçevede 
Oda Yönetim Kurulu, paydaşla-
rın görüşlerini almak suretiyle 
2015 Yılının ikinci yarısında “Je-
olojide Öngörü” çalışmasını ger-
çekleştirecek şekilde bir prog-
ram hazırlaması kararı verildi.

Bu kapsamda 25. Dönem Ça-
lışma Programı içine alınarak 
yaklaşık bir yıllık hazırlık ça-
lışmaları sürdürülen “Jeolojide 
Öngör Çalışması”nın katılımlı 
toplantısı, 8-10 Mayıs 2015 ta-
rihleri arasında Afyonkarahi-
sar’da yapılan bir çalışma ile ta-
mamlandı.  Öngörü çalışmasına, 
Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra, jeoloji mühendisliğinin farklı sektörel bileşim ve uz-
manlık alanlarında çalışmalar yürüten üniversitelerden akademisyenler, kamu kurumları 
ve yerel yönetimlerde çalışan, işveren, serbest çalışan, emekli ve öğrenci üyelerimiz katıldı.  
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Çalışmada, oluşturulan 6 ayrı çalışma grubu ve yoğun çalışma toplantılar sonucunda, 
mesleğimizin geleceğine ilişkin projeksiyonlar üretildi.  Üç gün süren çalışmalar sonunda,  
mesleğimizin ve meslek alanlarımızın önümüzdeki 5, 10 ve 20 yıllık gelişimine ilişkin öngö-
rülerde bulunularak, mesleğimizin geleceğine ilişkin yol haritaları oluşturuldu.

Jeoloji mühendisliği meslek disiplinin hizmet kalitesinin arttırılması ve  mesleki gelişim 
sürecinin yöneltilmesi için 5,10, 20 yıl vadeyi kapsayacak şekilde çalışmaları yürütülmekte 
olan  Jeolojide Öngörü çalışmamızın sonuçları  hazırlanan rapor ile kamuoyu ile paylaşıldı. 

ÇALIŞMA KRONOLOJİSİ
•	 19.04.2014 tarihinde gerçekleştirilen 24 Dönem Genel Kurulunda delegelerin oy-

birliği ile kabul edilen 10 Nolu kararla, “2014 yılı Dünya ve Ülke koşullarında ‘Je-
olojide Öngörü’ çalışmasının yenilenmesi; 2004 yılındaki gibi sadece akademisyen 
meslektaşlarımız düzeyinde değil çalışan, yatırımcı, öğrenci vb mesleki tüm paydaş-
ların katılımı ile ‘Jeolojide Öngörü’ çalışmasının yenilenmesi Odamız açısından çok 
önemli bir proje olarak değerlendirilmelidir. Bu çerçevede Oda Yönetim Kurulu, 
paydaşların görüşlerini almak suretiyle 2015 Yılının ikinci yarısında “Jeolojide Ön-
görü” çalışmasını gerçekleştirecek şekilde bir program hazırlamasına” karar verildi.

•	 Oda Yönetim Kurulu 08.07.2014 tarihinde yaptığı kurul toplantısında ‘Jeolojide Ön-
görü’ çalışmalarının Bahattin Murat Demir sekreterliğinden yürütülmesine karar 
verilmiş, komisyon çalışmaları Oda Başkanı Hüseyin Alan ve Oda Genel Sekreteri 
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F. Serap Kurt Keskinler ile birlikte yürütülmüştür. Koordinasyon Komisyonunun ilk 
toplantısında çalışmaların genel çerçevesinin oluşturulabilmesi amacıyla;
•	 Üniversitelerin Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlıkları, 2004 Yılında “Yerbi-

limlerinde Öngörü” çalışmasının yürütücüsü Prof. Dr. Namık Yalçın (2004 Tüba 
Öngörü Çalışması Yer bilimleri koordinatörü) ve Oda birimlerinden görüş ve 
önerilerinin alınmasını,

•	 Bu çalışmanın etkin bir şekilde yürütülebilmesi için PR-Anket şirketleri ile gö-
rüşülmesini, kararlaştırmış ve ilk etapta yukarıda belirtilen kişi ve kurumlara 
05.08.2014 tarih ve 3919 ile 05.08.2014 tarih ve 3918 sayılı yazılar gönderilmiştir.

•	 Koordinasyon Komisyonu, gerek Odamıza gelen yazılı yanıtlara (6 bölüm başkan-
lığı, Şube ve Temsilciliklerimiz ile Prof. Dr. Namık YALÇIN tarafından yazılı de-
ğerlendirme gönderilmiştir) gerekse yapılan tüm görüşmelere dayalı olarak yaptığı 
değerlendirmede;
•	 “Jeolojide Öngörü” çalışmasının, Türkiye Bilimler Akademisi tarafından ana te-

maları, Biyoloji, Kimya, Matematik, Fizik, Uzay ve Astronomi Bilimler ve Yer 
Bilimleri olmak üzere 6 alan için 2004 yılında gerçekleştirilen “Temel Bilimler 
Öngörü Çalışması” çalışmasında izlenen metodolojinin (DELPHİ Tekniği) an-
ket destekli olarak kullanılması,

•	 TÜBA çalışmasında bu tekniği uygulayan firma (SİNTEK) ile görüşülmesi,
•	 Ayrıca Öngörü çalışmalarına başlanılması durumunda ivedilikle konularında 

uzman üyelerimizden bir yürütme kurulu oluşturulması” yönünde tavsiye kararı 
alarak Oda Yönetim Kuruluna iletmiştir.

•	 Gerçekleştirilen görüşme ve değerlendirmeler sonucunda SİNTEK MÜHENDİS-
LİK LTD. ŞTİ. ile sözleşme imzalanmasına Oda Yönetim Kurulunun 12.11.2014 ta-
rihli kararı ile onay verilmiştir.

•	 Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben aşağıda belirtilen meslektaşlarımızdan bir 
yürütme kurulu oluşturulmuştur;
•	 Prof. Dr. Namık Yalçın - Hüseyin Alan
•	 Prof.dr. Gürol Seyitoğlu - Ruhi Akçıl
•	 Prof.dr. Erdin Bozkurt - Murat Nurlu
•	 Bahattin Murat Demir - Nihat Bozdoğan

•	 Yürütme kurulu, SİNTEK firmasının 2 yetkilisi (Prof. Dr. Metin Ger, Doç. Dr. Sema 
Onurlu) ile birlikte çalışmanın en etkin ve verimli bir şekilde sonuçlandırılmasına 
yönelik her türlü hazırlık konusunu görüşmek üzere Oda Genel Merkezinde 5 adet 
toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılar sürecinde alınan kararlar gereği aşağıda 
belirtilen temel işlemler gerçekleştirilmiştir;

•	 ANKET: Tüm üye ve üye olmayan meslektaşlarımızın jeolojide öngörü çalışmasına 
ilişkin görüşlerini almak üzere bir anket formu hazırlanarak Oda web sayfasında 
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01.02.2015-15.04.2015 tarihleri arasında veri girişine açılmıştır. Bu süreçte 1407 
adet üyemiz giriş yapmıştır. Ancak 687 kişi anketi tamamlamış, 720 kişi ise tamam-
lamadan anketten çıkmıştır.

•	 KATILIMCILARIN BELİRLENMESİ: Katılımcı haritası oluşturularak her kategori-
den katılımcı için en az 2 yedek olacak şekilde katılımcı adayları belirlenmiştir.

•	  Bu süreçte yol haritası aşağıdaki takvime bağlı olarak yürütülmüştür:
•	 06 Nisan 2015 Katılımcı Aday listesi kesinleştirilmiştir
•	 06-13 Nisan 2015 Arasında katılım adaylarına ilk davet yazısı gönderilmiştir.
•	 13 Nisan 2015 tarihinde Katılımcılarla telefonla görüşmeler yapılarak 20 Nisan 

2015’te kesin liste oluşturulmuştur.
Katılımcı toplantısı 8 Mayıs 2015’te giriş yapacak olacak şekilde 9-10 Mayıs 2015 tarih-

lerinde gerçekleştirilmiştir.


