
sularýna zararlý maddelerin sýzmasý önlemek amacýyla 

gerekli olduðu varsayýlan her türlü test ve 

iyileþtirmelerin yapýlmasý,izlenmesi, kontrol edilmesi, 

-Üretim,enjeksiyon, re-enjeksiyon ve deþarj 

iþlemlerinin çevreye olan etkilerin takip ve kontrol 

edilmesi,

-Üretim,enjeksiyon ve re-enjeksiyon kuyularýnýn,kuyu 

baþý, çimento ve kuyu içi donanýmýnýn düzenli olarak 

takip ve kontrolünün yapýlmasý,

gereklidir.

Sonuç olarak; gerek yukarýda belirtilen arama-

araþtýrma, iþletme, izleme, kontrol ve denetim 

süreçleri, gerekse de ülkemizdeki yasal mevzuat ve 

uluslararasý uygulamalarýn tamamýna bakýldýðýnda 

farklý meslek disiplinlerinden veri giriþimi de olsa 

bunlarýn jeolojik bilgi temelinde jeoloji mühendisleri 

tarafýndan yorumlanarak kaynaðýn sürdürülebilirlik 

ilkesi çerçevesinde iþletilmesi gereklidir.Tüm bu 

süreçlere bakýldýðýnda jeoloji mühendisliði hizmetleri 

de çeþitlilik arz eder.Bu hizmetlerin her biri jeolojinin 

faklý uzmanlýk alanýyla ilgili olmasý nedeniyle birden 

çok jeoloji mühendisi bu çalýþmalarda yer alabilir.Bu 

çeþitlilik açýsýndan bakýldýðýnda jeoloji mühendisleri 

jeotermal kaynak arama-araþtýrma, iþletme, izleme, 

kontrol ve denetim süreçlerinde; 

1-Arama ve iþletme döneminde yapýlan ve yukarýda 

kýsaca tarif edilen hizmetlerin gerçekleþtirilmesinde  

“Saha Mühendisi” olarak;

2-Arama ve iþletme esnasýnda; kaynak bölgelerinin 

hidrolik, hidrojeolojik, hidrojeokimyasal özelliklerin 

ortaya çýkarýlmasý ve sahanýn 3 boyutlu hidrojeolojik  

modelin or taya çýkarý lmasý çalýþmalarýnda 

“Hidrojeoloji Mühendisi” olarak,

3-Arama ve iþletme sýrasýnda kaynak bölgelerinde 

gerek yüzeysel gerekse de sondajlarda alýnan 

numuneler üzerinde hidrotermal alterasyonun 

mevcudiyetinin ortaya konulmasý, þekli, yayýlýmý ve 

yoðunluðunun bulunmasý ile akýþkan kayaç iliþkisinin 

or taya konulmasý çalýþmalarýnda “Jeokimyacý” 

olarak,

4-Arama ve iþletme esnasýnda planlanan sondajýn 

niteliði ve derinliði de dikkate alýnarak, sondaj 

makinesi tipinin seçilmesi, kuyunun yapýlacaðý 

lokasyona yerleþtirilmesi, kuyu baþý inkiþafýnýn 

yapýlmasý, litolojik yapýya baðlý donanýmýn tespiti, 

sondajýn delinmesi gibi sondaj yapýmý esansýnda 

gerekli olabilecek her türlü çalýþmayý yapmak ve 

sondaj delinmesini saðlama konularýnda “Sondaj 

Mühendisi” olarak, 

5-Yapýlan sondajlar esnasýnda; litolojik birimlerin 

takip edilmesi, kuyularda gerekli derinliklerde 

numuneler alýnarak gözlem ve analizlerin 

gerçekleþtirilmesi, sondaj çamurunun sýcaklýk ve 

yoðunluðunun takibi gibi rezervuar hakkýnda bilgi 

verilmesini saðlayacak verilerin toplanmasý 

konularýnda sondaj baþýnda “Kuyu Jeologu” olarak,

6-Alanda yer alan birimlerin fiziksel, kimyasal 

dinamik v.b özellikleri ile akýþkanýn sýcaklýk, basýnç, 

debi ve kimyasal özelliklerindeki deðiþiklikleri de 

dikkate alarak  beslenim-boþalým- üretim iliþkisini 

ortaya koyarak, sahanýn sürdürülebilirlik ilkesi 

çerçevesinde  iþletilmesini saðlamalarý çalýþmalarý 

kapsamýnda  “Rezervuar Mühendisi” olarak,

7-Arama ve iþletim hizmetlerinin gerek yapýlmasý, 

gerekse de sevk ve idaresinde idareye karþý 

sorumluluðu da bulunan çalýþmalar kapsamýnda 

“Teknik Sorumlu”  olarak,

8-Bina veya tesislerin ekonomik olarak iþletilmeleri, 

minimum enerji harcanarak ihtiyaçlarýnýn giderilmesi 

maksadýyla son yýllarda hýzlý bir þekilde geliþen  Yer 

Kaynaklý Ýklimlendirme/ Jeotermal Isý Pompalarýnýn 

gerçekleþtirilmesi esnasýndaki jeoloji mühendisliði 

hizmetlerinin yerine getirilmesi süreçlerinde “Proje 

Mühendisi” olarak,

9-Ýdari, mali ve teknik olarak bir jeotermal sahasýnýn 

izlenmesi, kontrolü ve denetimi hizmetlerini yapmak 

üzere “Kontrol Mühendisi” olarak,

10-Bir jeotermal iþletmenin idari,mali ve teknik 

altyapýsýnýn oluþturulmasý ile sevk ve idare edilmesi 

kapsamýnda  “Yönetici” olarak,

 görev almaktadýrlar.
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2002 yýlýnda düzenlenen 55. Türkiye Jeoloji 
Kurultayý'nda “Kurultay Düzenleme Kurulu 

Baþkaný”  o larak yapmýþ olduðum açý l ýþ  

konuþmasýnda ülkemizdeki jeoloji eðitimi konusuna 
deðinerek o tarihteki durumu  ortaya koymaya 
çalýþmýþtým.  Aradan tam 10 yýl geçti ve ülkemizdeki 
“Jeoloji Mühendisliði” bölümlerinin sayýsý 33'e 

yükseldi. Ben sabýrla, gençlerin yardýmý ile internet 
üzerinden ve görevde olan eski tanýdýk ve dostlardan 
bölümlerindeki öðretim üyesi ve yardýmcýlarýnýn 
sayýsýný, 2011-2012 öðretim yýlýnda örgün ve ikinci 
öðretimler için bölümlere kayýt yaptýran öðrenci sayýsý 
ile ikinci öðretimin yapýlýp yapýlmadýðýný öðrenmeye 
çalýþtým. Böylece ekte sunulan çizelge ortaya çýktý. Bu 
baðlamda internet ortamýndaki bilgiler ile bölüm 
yetkilisinden elde edilen bilgilerin çok farklý olduðu 
saptandý. Internetteki bilgilerin güncelleþtirilmemiþ 
olduðu anlaþýlmaktadýr. Bunun sadece Jeoloji 
Mühendisliði Bölümleri için geçerli olmadýðýný 
düþünüyorum. Tahmin ederim ki, tüm üniversite, 
fakülte ve bölümlerdeki bilgiler güncel durumu 
yansýtmýyor. Bunlara ek olarak deðinmek istediðim 
ikinci bir konu var: “Yerbilimleri Fakültesi”. Bu yýl 

Erzurum Oltu Ýlçesi'nde Atatürk Üniversitesi'ne baðlý 
bir Yerbilimleri Fakültesi'nin kurulmuþ olduðunu 
öðrenince geçmiþe dönerek 1970'li yýllarda üç 
üniversitede kurulmuþ olan Yerbilimleri Fakültesi 
konusunu hatýrladým.

Söz konusu fakülte ilk olarak Karadeniz Teknik 
Üniversitesi bünyesinde 1973 yýlýnda kurulmuþtu. 
Bunu Ege Üniversitesi'nde 1978 yýlýnda kurulan 
ikincisi izledi. Üçüncüsü ise ayný yýl Ýstanbul 
Üniversitesi'nde gerçekleþti. Sonuçta adý geçen üç 
üniversitede var olan Yerbilimleri fakülteleri 1983 yýlý 
Mart ayýnda Resmi Gazete'de çýkan bir kararname ile 
YÖK tarafýndan kapatýlarak, bunlarýn içermiþ olduklarý 
bölümler Mühendislik fakültelerine katýldý. Bunun 
dýþýnda Jeoloji Mühendisliði Bölümü ile ilgili çok 
çarpýcý bir diðer olay ise Ankara Üniversitesi'nde 
yaþandý. Tüm Türkiye'de var olan Jeoloji Mühendisliði 
bölümleri Mühendislik Fakülteleri bünyesine alýndýðý 

halde, nedense Ankara Üniversitesi'nde yýllarca Fen 
Fakültesi bünyesinde eðitim verdi. YÖK'nun eseri olan 
bu akýl almaz durum 2001 tarihinde Ankara 
Üniversitesi'nde de bir Mühendislik Fakültesi kurulana 
kadar yýllarca devam etti. 

Buna karþýn çok yakýn bir zamanda, 2009 yýlýnda 

Erzurum Atatürk Ünivesitesi'ne baðlý olarak Oltu 

Ýlçesi'nde Jeoloji, Jeofizik, Maden, Harita ile Petrol ve 

Doðalgaz Mühendisliði bölümlerini kapsayan bir 

“Yerbilimleri Fakültesi” kuruldu. Bu fakültenin 

Jeoloji Mühendisliði Bölümü'nde halen 1 doçent, 2 

yardýmcý doçent ve 4 araþtýrma görevlisinden oluþan 

7 kiþilik bir kadro bulunmaktadýr. Acaba diðer 

bölümlerde kaç öðretim üyesi var ve özellikle bir 

profesör var mý? merak ediyorum. Düþünün bu 

kadroya/kadrolara karþýn, bununla kýyaslanmýyacak 

derecede öðretim elemanlarýna sahip Trabzon, Ege ve 

Ýstanbul üniversitelerindeki yerbilimleri fakülteleri 

kapatýlýyor ve yýllar sonra çok cýlýz bir kadro ile akýl 

almaz bir þekilde ve bir ilçede “Yerbilimleri 

Fakültesi” mantar gibi birden bitiveriyor. Açýkçasý bu 

ne perhiz, bu ne lahana turþusu demekten baþka bir 

þey elden gelmiyor. Acaba kimin/kimlerin telkin ve 

yardýmýyla Doðu Anadolu'da ve bir ilde deðil, ilçede 26 

yýl sonra söz konusu “Yerbilimleri Fakültesi” 

kuruldu? YÖK Baþkanlýðý buna nasýl izin verdi? Bu 

fakültenin açýlýþýný onaylarken yetkililer hiç geçmiþteki 

durumu kontrol etmediler mi? Türkiye Cumhuriyeti 

üniversitelerini idare eden zihniyet gerçeklerden bu 

kadar habersiz mi?  

Halen eðitim yapan ve yapmayan üniversiteleri 

alfabetik düzende sýralarsak: Afyon Üniversitesi 

(0+1+2+1=4) (0+0), Akdeniz Üniversitesi 

(3+2+6+6=17) (50+0), Aksaray Üniversitesi 

(2+1+6+3=12) (57+45), Ankara Üniversitesi 

(15+5+1+19=40) (106+0), Atatürk Üniv. Oltu 

Yerbilimleri Fak. (0+1+2+4=7) (37+0), 

Balýkesir Üniversitesi (2+2+6+2=12) (55+55), 

Batman Üniversitesi (2+1+5+4=12) (45+37), 

Bozok Üniversitesi (0+0+7+5=12) (27+10), 

Prof. Dr. Engin Meriç 

son 10 yýlda (2002-2012)
türkiye'de jeoloji eðitiminin deðiþimi 
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Cumhuriyet Üniversitesi (12+1+9+2=24) 

(71+17), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

(5+3+5+9=22) (62+0), Çukurova Üniversitesi 

(9+4+2+8=23) (66+77),  Dokuz Eylül  

Üniversitesi (14+2+1+11=28) (85+60), 

Dumlupýnar Üniversitesi (1+1+5+6=13) 

(50+50), Fýrat Üniversitesi (5+1+12+10=28) 

( 7 2 + 5 0 ) ,  G ü m ü þ h a n e  Ü n i v e r s i t e s i  

(0+1+9+7=17) (28+0), Hacettepe Üniversitesi 

(19+10+2+21=52) (80+60+0; bunlardan 80'i 

jeoloji Mühendisliði ve 60'ý Hidrojeoloji 

Mühendisliði bölümlerine alýnan öðrencilerdir), 

Ýstanbul Üniversitesi (14+3+12+8=37) (94+0), 

Ýstanbul Teknik Üniversitesi (20+10+5+23=58) 

(50+0) (öðrencilerin %50'si Ýngilizce eðitim 

görmektedir), Karadeniz Teknik Üniversitesi 

(12+5+11+11=39) (95+95), Karaelmas 

Üniversitesi (0+0+3+2=5) (0+0), Kocaeli 

Üniversitesi (1+3+5+9=18) (113+72), Mersin 

Üniversitesi (5+3+6+6=20) (65+0), Muðla 

Üniversitesi (3+3+2+5=13) (47+0), Nevþehir 

Üniversitesi (0+0+4+0=4) (0+0), Niðde 

Üniversitesi (2+1+11+3=17) (67+10), O.D.T.Ü. 

(12+4+3+21=40) (52+0),  Osmangazi  

Üniversitesi (5+2+2+8=17) (57+0), Pamukkale 

Üniversitesi (4+4+8+6=22) (55+50), Selçuk 

Üniversitesi (5+3+13+8=29) (80+80), 

Süleyman Demirel Üniversitesi (5+3+9+8=25) 

(77+70), Sütçüimam Üniversitesi (0+0+5+1) 

(28+0),Tunceli Üniversitesi (2+1+2+3=8) 

(0+0)(2011-2012 döneminde öðrenci alýnmadý, 

halen kayýtlý olan öðrenciler mezun olduktan sonra 

bölüm kapatýlacaktýr), Yüzüncüyýl Üniversitesi 

(1+1+7+10) (55+0) gibi öðretim üyesi ve 

yardýmcýlarý ile örgün ve ikinci öðretim öðrenci 

sayýlarýný ortaya koymuþ oluruz.

Gözlendiði üzere bunlardan Afyon, Karaelmas, 
Nevþehir ve Tunceli üniversitelerinde birinci sýnýfa 
öðrenci alýnmamýþtýr. Durumu ikinci öðrenim, yani 
gece eðitimi açýsýndan deðerlendirirsek Akdeniz, 
Ankara, Atatürk Oltu Yerbilimleri, Çanakkale Onsekiz 
Mart, Gümüþhane, Hacettepe, Ýstanbul, Ýstanbul 
Teknik, Mersin, Muðla, Osmangazi, Sütçüimam, 
Tunceli ve Yüzüncü Yýl üniversitelerinde ikinci eðitim 
bulunmamaktadýr. Toplam öðrenci sayýlarýný dikkate 
alýrsak örgün öðretimde 1826 ve ikinci öðretimde 
778, toplamda 2604 öðrencinin deðinilen 
üniversitelerin bölümlerinde birinci sýnýf öðrencisi 
olarak eðitim aldýklarý ortaya çýkmaktadýr. Bir diðer 
konu ise Hacettepe Üniversitesi'nde 60 kiþilik bir 
“Hidrojeoloj i  Mühendisl iði” bölümünün 

bulunuþudur. Yani toplam sayý 2664'e ulaþmaktadýr.  

Burada dikkati çeken durum kalabalýk bir öðretim 
kadrosuna sahip Ýstanbul ve Ankara'daki 
üniversitelerin ikinci eðitime yer vermemelerine karþýn 
çoðunlukla dar bir kadroyu barýndýran Anadolu 
üniversitelerinin büyük bir kýsmýnda ikinci eðitimin 
yapýlmasýdýr. Bunun nedeninin düþünülmesi 

gerekmektedir. Halen birinci sýnýf olarak Karadeniz 

Teknik Üniversitesi'nde 95, Selçuk Üniversitesi'nde 
80, Çukurova Üniversitesi'nde 77, Kocaeli 
Üniversitesi 'nde 72 ve Süleyman Demirel 
Üniversitesi'nde 70 öðrenci ikinci eðitime devam 
etmektedir. Ülkemizin bir yýlda 2664 Jeoloji 
Mühendisi'ne ihtiyacý olup olmadýðý düþünülmelidir. 
33 Jeoloji Mühendisliði Bölümünde 180 profesör, 82 
doçent ve 188 yardýmcý doçent olarak toplam 450 
öðretim üyesi ülkemizdeki jeoloji eðitime katký 
vermektedir. Üç büyük þehirdeki 6 üniversitede 94 
profesör, 34 doçent ve 24 yardýmcý doçent 
bulunmaktadýr. 27 Anadolu üniversitelerinde ise 86 
profesör, 48 doçent ve 164 yardýmcý doçent 
mevcuttur. Görüldüðü gibi son derece dengesiz bir 
daðýlým söz konusudur. 

Eldeki sayýsal verileri 2002 yýlý ile karþýlaþtýrýrsak; o 
dönemde var olan 118 profesör, 92 doçent ve 132 
yardýmcý doçent sayýsý ile günümüzdeki durum bir 
paralellik sunmaktadýr. Profesör 118/180, doçent 
92/82 ve yardýmcý doçent sayýsý ise 132/188 gibi 
sayýsal deðerleri ortaya koymaktadýr. Yani, profesör ve 
yardýmcý doçent sayýsýndaki artýþa karþýlýk doçent 
sayýsýnda bir azalma söz konusudur. Geçen 10 yýllýk 
sürede çok sayýda öðretim üyesinin emekli olduðu ve 
bazýlarýnýn vefat ettiði düþünülürse de, profesör ve 
yardýmcý doçent sayýsý devamlý olarak artmakta, fakat 
buna karþýn doçent sayýsý daima düþük kalmaktadýr. 
2002 tarihinde mevcut durumu bir kum saatine 
benzettiðimiz bu özellik, on yýl sonrasýnda da 
deðiþmemiþtir. 2012 yýlýnda da tabanda 188 yardýmcý 
doçent, arada 82 doçent ve üstte 180 profesör olarak 
kum saati görüntüsü deðiþmemiþtir. “Sonuç olarak 

ilk YÖK Baþkaný Prof. Dr. Ýhsan DOÐRAMACI 

tarafýndan ortaya konulan 1 profesör, 2 doçent ve 4 

yardýmcý doçent'den oluþan piramit yapýsýna 

geçen 10 yýl gibi uzun bir sürede de 

yaklaþýlamamýþtýr”. Çünkü bu durumda jeoloji 

eðitimi yapan üniversitelerde 180 profesöre karþýlýk 
360 doçent, 720 yardýmcý doçent ve 1440 araþtýrma 
görevlisi bulunmasý gerekmektedir. Alternatif bir 
deðerlendirme ise profesör sayýsýnýn azaltýlmasýnýn 
gerektiði olabilirse de, Bölüm baþýna 5.6 olan profesör 
öðretim üyesi sayýsýnýn çok yetersiz olduðu 
gözetildiðinde, bunun anlamlý olmadýðý görülecektir.

Dikkate alýnmasý gereken bir diðer konu ise 

Tablo. 2012 yýlýnda Jeoloji Mühendisliði eðitimi veren üniversite ve fakültelerdeki öðrenci  kontenjaný ile öðretim üyesi ve 
araþtýrma görevlisi sayýlarý.

ÜNÝVERSÝTELER Prof. Doç. Yrd.Doç. Ar.Gör. Örgün Öðr. 2. Öðr.

Afyon Üniversitesi 0 1 2 1 0 0

Akdeniz Üniversitesi 3 2 6 6 50 0

Aksaray Üniversitesi 2 1 6 3 57 45

Ankara Üniversitesi 15 5 1 19 106 0

Atatürk Üniv. Oltu Yerbilimleri Fak. 0 1 2 4 37 0

Balýkesir Üniversitesi 2 2 6 2 55 55

Batman Üniversitesi 2 1 5 4 45 37

Bozok Üniversitesi 0 0 7 5 27 10

Cumhuriyet Üniversitesi 12 1 9 2 71 17

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 5 3 5 9 62 0

Çukurova Üniversitesi 9 4 2 8 66 77

Dokuz Eylül Üniversitesi 14 2 1 11 85 60

Dumlupýnar Üniversitesi 1 1 5 6 50 50

Fýrat Üniversitesi 5 1 12 10 72 50

Gümüþhane Üniversitesi 0 1 9 7 28 0

Hacettepe Üniversitesi 19 10 2 21 80+(60) 0

Ýstanbul Üniversitesi 14 3 12 8 94 0

Ýstanbul Teknik Üniversitesi 20 10 5 23 50 0

Karadeniz Teknik Üniversitesi 12 5 11 11 95 95

Karaelmas Üniversitesi 0 0 3 2 0 0

Kocaeli Üniversitesi 1 3 5 9 113 72

Mersin Üniversitesi 5 3 6 6 65 0

Muðla Üniversitesi 3 3 2 5 47 0

Nevþehir Üniversitesi 0 0 4 0 0 0

Niðde Üniversitesi 2 1 11 3 67 10

O.D.T.Ü. 12 4 3 21 52 0

Osmangazi Üniversitesi 5 2 2 8 57 0

Pamukkale Üniversitesi 4 4 8 6 55 50

Selçuk Üniversitesi 5 3 13 8 80 80

Süleyman Demirel Üniversitesi 5 3 9 8 77 70

Sütçüimam Üniversitesi 0 0 5 1 28 0

Tunceli Üniversitesi 2 1 2 3 0 0

Yüzüncüyýl Üniversitesi 1 1 7 10 55 0

Anadolu'daki üniversitelerden çoðunda doktora 
eðitimi yapýlmadýðýndan, bunlarda görev almýþ 
araþtýrma görevlilerinin bir kýsmýnýn büyük þehirlerdeki 
üniversitelerde çalýþmalarýný sürdürmeleridir. Bu 
açýdan gerek büyük þehir ve gerekse Anadolu 
üniversitelerinde halen çalýþmasýný sürdüren 
araþtýrma görevlisi sayýsý farklý çýkabilir. Tabloda 
belirtilen bu konu ile ilgili veriler baðlý olduklarý 
Anadolu üniversitelerindeki kadro durumlarý dikkate 
alýnarak belirtilmiþtir.

Sonuç olarak, Anadolu'daki üniversitelere baþ vuran 

profesör veya doçent yok mudur?. Aslýnda cevap 

basit, vardýr ama… Özellikle baþvuruda bulunan 

doçentler için yetkili makam tarafýndan kadro talep 

edilmemekte veya kadro gelse de, türlü bahaneler ile 

bu gibi kiþilerin atamasý yapýlmamaktadýr. Bunun 

baþlýca iki nedeni mevcuttur: birincisi çoðunlukla 

yardýmcý doçentlerden oluþan mevcut kadro önce ben 

diyerek, ileride doçent olduðumda tekrar kadro nasýl 

bulunur düþüncesiyle yeni eleman atanmasýný 

engellemektedir. Keza bölüm baþkanýnýn yardýmcý 

doçent olduðu bir birimde baþkanlýk elden gider 

düþüncesi de etkilidir. Ýkinci önemli konu ise ek ders 

pastasýndaki dilimin küçüleceði ve daha düþük ücret 

alýnacaðýdýr. Ýþte bu nedenlerle Anadolu'daki 

üniversitelerde dolmasý gereken kadrolar konularýnda 

yetkili öðretim üyelerince doldurulamamaktadýr. Gayet 

açýk bir þekilde düþünüyorum ki, yazdýklarým bir çok 

kiþi tarafýndan tepki ile karþýlanacaktýr. Ancak durum 

ne olursa olsun gerçek ortadadýr.    
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Cumhuriyet Üniversitesi (12+1+9+2=24) 

(71+17), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

(5+3+5+9=22) (62+0), Çukurova Üniversitesi 

(9+4+2+8=23) (66+77),  Dokuz Eylül  

Üniversitesi (14+2+1+11=28) (85+60), 

Dumlupýnar Üniversitesi (1+1+5+6=13) 

(50+50), Fýrat Üniversitesi (5+1+12+10=28) 

( 7 2 + 5 0 ) ,  G ü m ü þ h a n e  Ü n i v e r s i t e s i  

(0+1+9+7=17) (28+0), Hacettepe Üniversitesi 

(19+10+2+21=52) (80+60+0; bunlardan 80'i 

jeoloji Mühendisliði ve 60'ý Hidrojeoloji 

Mühendisliði bölümlerine alýnan öðrencilerdir), 

Ýstanbul Üniversitesi (14+3+12+8=37) (94+0), 

Ýstanbul Teknik Üniversitesi (20+10+5+23=58) 

(50+0) (öðrencilerin %50'si Ýngilizce eðitim 

görmektedir), Karadeniz Teknik Üniversitesi 

(12+5+11+11=39) (95+95), Karaelmas 

Üniversitesi (0+0+3+2=5) (0+0), Kocaeli 

Üniversitesi (1+3+5+9=18) (113+72), Mersin 

Üniversitesi (5+3+6+6=20) (65+0), Muðla 

Üniversitesi (3+3+2+5=13) (47+0), Nevþehir 

Üniversitesi (0+0+4+0=4) (0+0), Niðde 

Üniversitesi (2+1+11+3=17) (67+10), O.D.T.Ü. 

(12+4+3+21=40) (52+0),  Osmangazi  

Üniversitesi (5+2+2+8=17) (57+0), Pamukkale 

Üniversitesi (4+4+8+6=22) (55+50), Selçuk 

Üniversitesi (5+3+13+8=29) (80+80), 

Süleyman Demirel Üniversitesi (5+3+9+8=25) 

(77+70), Sütçüimam Üniversitesi (0+0+5+1) 

(28+0),Tunceli Üniversitesi (2+1+2+3=8) 

(0+0)(2011-2012 döneminde öðrenci alýnmadý, 

halen kayýtlý olan öðrenciler mezun olduktan sonra 

bölüm kapatýlacaktýr), Yüzüncüyýl Üniversitesi 

(1+1+7+10) (55+0) gibi öðretim üyesi ve 

yardýmcýlarý ile örgün ve ikinci öðretim öðrenci 

sayýlarýný ortaya koymuþ oluruz.

Gözlendiði üzere bunlardan Afyon, Karaelmas, 
Nevþehir ve Tunceli üniversitelerinde birinci sýnýfa 
öðrenci alýnmamýþtýr. Durumu ikinci öðrenim, yani 
gece eðitimi açýsýndan deðerlendirirsek Akdeniz, 
Ankara, Atatürk Oltu Yerbilimleri, Çanakkale Onsekiz 
Mart, Gümüþhane, Hacettepe, Ýstanbul, Ýstanbul 
Teknik, Mersin, Muðla, Osmangazi, Sütçüimam, 
Tunceli ve Yüzüncü Yýl üniversitelerinde ikinci eðitim 
bulunmamaktadýr. Toplam öðrenci sayýlarýný dikkate 
alýrsak örgün öðretimde 1826 ve ikinci öðretimde 
778, toplamda 2604 öðrencinin deðinilen 
üniversitelerin bölümlerinde birinci sýnýf öðrencisi 
olarak eðitim aldýklarý ortaya çýkmaktadýr. Bir diðer 
konu ise Hacettepe Üniversitesi'nde 60 kiþilik bir 
“Hidrojeoloj i  Mühendisl iði” bölümünün 

bulunuþudur. Yani toplam sayý 2664'e ulaþmaktadýr.  

Burada dikkati çeken durum kalabalýk bir öðretim 
kadrosuna sahip Ýstanbul ve Ankara'daki 
üniversitelerin ikinci eðitime yer vermemelerine karþýn 
çoðunlukla dar bir kadroyu barýndýran Anadolu 
üniversitelerinin büyük bir kýsmýnda ikinci eðitimin 
yapýlmasýdýr. Bunun nedeninin düþünülmesi 

gerekmektedir. Halen birinci sýnýf olarak Karadeniz 

Teknik Üniversitesi'nde 95, Selçuk Üniversitesi'nde 
80, Çukurova Üniversitesi'nde 77, Kocaeli 
Üniversitesi 'nde 72 ve Süleyman Demirel 
Üniversitesi'nde 70 öðrenci ikinci eðitime devam 
etmektedir. Ülkemizin bir yýlda 2664 Jeoloji 
Mühendisi'ne ihtiyacý olup olmadýðý düþünülmelidir. 
33 Jeoloji Mühendisliði Bölümünde 180 profesör, 82 
doçent ve 188 yardýmcý doçent olarak toplam 450 
öðretim üyesi ülkemizdeki jeoloji eðitime katký 
vermektedir. Üç büyük þehirdeki 6 üniversitede 94 
profesör, 34 doçent ve 24 yardýmcý doçent 
bulunmaktadýr. 27 Anadolu üniversitelerinde ise 86 
profesör, 48 doçent ve 164 yardýmcý doçent 
mevcuttur. Görüldüðü gibi son derece dengesiz bir 
daðýlým söz konusudur. 

Eldeki sayýsal verileri 2002 yýlý ile karþýlaþtýrýrsak; o 
dönemde var olan 118 profesör, 92 doçent ve 132 
yardýmcý doçent sayýsý ile günümüzdeki durum bir 
paralellik sunmaktadýr. Profesör 118/180, doçent 
92/82 ve yardýmcý doçent sayýsý ise 132/188 gibi 
sayýsal deðerleri ortaya koymaktadýr. Yani, profesör ve 
yardýmcý doçent sayýsýndaki artýþa karþýlýk doçent 
sayýsýnda bir azalma söz konusudur. Geçen 10 yýllýk 
sürede çok sayýda öðretim üyesinin emekli olduðu ve 
bazýlarýnýn vefat ettiði düþünülürse de, profesör ve 
yardýmcý doçent sayýsý devamlý olarak artmakta, fakat 
buna karþýn doçent sayýsý daima düþük kalmaktadýr. 
2002 tarihinde mevcut durumu bir kum saatine 
benzettiðimiz bu özellik, on yýl sonrasýnda da 
deðiþmemiþtir. 2012 yýlýnda da tabanda 188 yardýmcý 
doçent, arada 82 doçent ve üstte 180 profesör olarak 
kum saati görüntüsü deðiþmemiþtir. “Sonuç olarak 

ilk YÖK Baþkaný Prof. Dr. Ýhsan DOÐRAMACI 

tarafýndan ortaya konulan 1 profesör, 2 doçent ve 4 

yardýmcý doçent'den oluþan piramit yapýsýna 

geçen 10 yýl gibi uzun bir sürede de 

yaklaþýlamamýþtýr”. Çünkü bu durumda jeoloji 

eðitimi yapan üniversitelerde 180 profesöre karþýlýk 
360 doçent, 720 yardýmcý doçent ve 1440 araþtýrma 
görevlisi bulunmasý gerekmektedir. Alternatif bir 
deðerlendirme ise profesör sayýsýnýn azaltýlmasýnýn 
gerektiði olabilirse de, Bölüm baþýna 5.6 olan profesör 
öðretim üyesi sayýsýnýn çok yetersiz olduðu 
gözetildiðinde, bunun anlamlý olmadýðý görülecektir.

Dikkate alýnmasý gereken bir diðer konu ise 

Tablo. 2012 yýlýnda Jeoloji Mühendisliði eðitimi veren üniversite ve fakültelerdeki öðrenci  kontenjaný ile öðretim üyesi ve 
araþtýrma görevlisi sayýlarý.

ÜNÝVERSÝTELER Prof. Doç. Yrd.Doç. Ar.Gör. Örgün Öðr. 2. Öðr.

Afyon Üniversitesi 0 1 2 1 0 0

Akdeniz Üniversitesi 3 2 6 6 50 0

Aksaray Üniversitesi 2 1 6 3 57 45

Ankara Üniversitesi 15 5 1 19 106 0

Atatürk Üniv. Oltu Yerbilimleri Fak. 0 1 2 4 37 0

Balýkesir Üniversitesi 2 2 6 2 55 55

Batman Üniversitesi 2 1 5 4 45 37

Bozok Üniversitesi 0 0 7 5 27 10

Cumhuriyet Üniversitesi 12 1 9 2 71 17

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 5 3 5 9 62 0

Çukurova Üniversitesi 9 4 2 8 66 77

Dokuz Eylül Üniversitesi 14 2 1 11 85 60

Dumlupýnar Üniversitesi 1 1 5 6 50 50

Fýrat Üniversitesi 5 1 12 10 72 50

Gümüþhane Üniversitesi 0 1 9 7 28 0

Hacettepe Üniversitesi 19 10 2 21 80+(60) 0

Ýstanbul Üniversitesi 14 3 12 8 94 0

Ýstanbul Teknik Üniversitesi 20 10 5 23 50 0

Karadeniz Teknik Üniversitesi 12 5 11 11 95 95

Karaelmas Üniversitesi 0 0 3 2 0 0

Kocaeli Üniversitesi 1 3 5 9 113 72

Mersin Üniversitesi 5 3 6 6 65 0

Muðla Üniversitesi 3 3 2 5 47 0

Nevþehir Üniversitesi 0 0 4 0 0 0

Niðde Üniversitesi 2 1 11 3 67 10

O.D.T.Ü. 12 4 3 21 52 0

Osmangazi Üniversitesi 5 2 2 8 57 0

Pamukkale Üniversitesi 4 4 8 6 55 50

Selçuk Üniversitesi 5 3 13 8 80 80

Süleyman Demirel Üniversitesi 5 3 9 8 77 70

Sütçüimam Üniversitesi 0 0 5 1 28 0

Tunceli Üniversitesi 2 1 2 3 0 0

Yüzüncüyýl Üniversitesi 1 1 7 10 55 0

Anadolu'daki üniversitelerden çoðunda doktora 
eðitimi yapýlmadýðýndan, bunlarda görev almýþ 
araþtýrma görevlilerinin bir kýsmýnýn büyük þehirlerdeki 
üniversitelerde çalýþmalarýný sürdürmeleridir. Bu 
açýdan gerek büyük þehir ve gerekse Anadolu 
üniversitelerinde halen çalýþmasýný sürdüren 
araþtýrma görevlisi sayýsý farklý çýkabilir. Tabloda 
belirtilen bu konu ile ilgili veriler baðlý olduklarý 
Anadolu üniversitelerindeki kadro durumlarý dikkate 
alýnarak belirtilmiþtir.

Sonuç olarak, Anadolu'daki üniversitelere baþ vuran 

profesör veya doçent yok mudur?. Aslýnda cevap 

basit, vardýr ama… Özellikle baþvuruda bulunan 

doçentler için yetkili makam tarafýndan kadro talep 

edilmemekte veya kadro gelse de, türlü bahaneler ile 

bu gibi kiþilerin atamasý yapýlmamaktadýr. Bunun 

baþlýca iki nedeni mevcuttur: birincisi çoðunlukla 

yardýmcý doçentlerden oluþan mevcut kadro önce ben 

diyerek, ileride doçent olduðumda tekrar kadro nasýl 

bulunur düþüncesiyle yeni eleman atanmasýný 

engellemektedir. Keza bölüm baþkanýnýn yardýmcý 

doçent olduðu bir birimde baþkanlýk elden gider 

düþüncesi de etkilidir. Ýkinci önemli konu ise ek ders 

pastasýndaki dilimin küçüleceði ve daha düþük ücret 

alýnacaðýdýr. Ýþte bu nedenlerle Anadolu'daki 

üniversitelerde dolmasý gereken kadrolar konularýnda 

yetkili öðretim üyelerince doldurulamamaktadýr. Gayet 

açýk bir þekilde düþünüyorum ki, yazdýklarým bir çok 

kiþi tarafýndan tepki ile karþýlanacaktýr. Ancak durum 

ne olursa olsun gerçek ortadadýr.    
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