
Okurlarımıza

Jeoloji mesleği çaMşamlanmn 'bilimsel .ve. teknik. • -etkinlikleri ata-
sında çok ömewiU bir yeri olan JEOLOJİ KURULTAYLARININ bir ye-
nisini daim, UTÜ'RKİYB JEOLOJİ" KURULTAY I-Ï986ff :yt gerçekleşti-
recègimiz"gûràefm eşiğinde'buîûnuyörtiz*

Bu nedenle, jeoloji mühendisleri olarak, jeoloji kurultaylarından,
gerek işlevleri gerekse sonuçlan açısından, beklentüerimizin neler ol-
ması gerektiğine bîr -kez daha değinmenin yaranna înamyonız,,

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bîr yandan mesleki •
kitle örgütü olmaları, öte yandan da, demokrasilerin temel taşlanndan
sayılmalarının y^üMedigi görevlerle karşı kar siyadırlar.

Mesleki kitle örgütü ölmanınf Odamıza yüklediği görevler arasınr
da, jeoloji mesleğine bîr pazar oluşturma, bu pmzar:% kendi denetimime'
almak yanısıra bu -pazarda söz ve karar scûıibi olabilme uğraşını ver-
mek, ayrıca da, gereken yasal düzenlemeler ile mesleki normların çı-
karılmasını sağlayarak, bu pazarı disipline etmek, kuşkusuz en önde
gelenleridir.

Demokrasilerim temel taşlanndan sayılmalarının, meslek kuruluş-
larına bir takım görevler ve sorumluluklar yüklediği de açık bir gerçek-
tir, Bu bağlamda, katitdığımtts üretim sürecinde başgösteren ekonomik
sorunlarımızın çözümünde, İŞSİZLİK sorumunun aşümOrSinda, üretimi alan-
larımızda Ülkemizin karşı karştya kaldığı güçlüklerin ve darboğazların
geçilmesinin çözüm yollarına üişkkı öneriler geliştirmek sayûmblMr, Ay-
rıca, bunlar arasında, Ülkemiz sorunlun ile mesleki somnlarnmzî birbi-
rinden ayırmayan bir anlayışı egemen ktlmanm g^ereğimi -yerine getir-
mek de vardır.

Bu nedenle, JEOLOJİ KURULTAYLARIN*dan neleri beMleyebëece-
ğimiz konusuna, açtfdmnan bu görevler bağlamında yaklaşümcilukr.

Bu yüzden, Oddmuztn açıklanan görevlerimi yerine getirebilmesinin
en etkin araçlarından biri olarak KURULTAYLARA görmesi, KURUL-
TAY LAR'dan bu anlamda somut katkıları olacak sonuçlar üretilmesini
beklemesi, sorunlarımızı özünde yakalayabilmenin Mr göstergesi olmrak
algılanmalıdır.

Denüebüirki, jeoloji mesleği çalışanlarının, DIŞA AQIK-KAMUOYU-
MUZA AÇIK en önemli büimsel ve teknik etkinliği» hatta tek ETKİNLİ-
Ğİ. KURULTAYLARIMIZDIR. Bîr 'bmktmm da yaşmmm:î sürdüren yayın
organlarımıza özgün bilgi üretim kaynağıdır.,
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KURULTAYLARIMIZA daha hw anlam ve önem kaz&ndvran bu
NİTELİK, aym zamanda onun açıklanan ağır iŞLEVfnin ve ondan bek-
lenen çok imemM sonuçlarında en etkim DAYANAĞrdır.

Bu nedenle Kurtîltaylanmızdan beklenen sonuçların ahnabümesinin
Odamız etkmMMeri açısından taştdtğı önem ortadadır.

Bu önemin gereklerini yerine getirirken, üst örgütümüz TMMOB*-
nîn? 'kamu sektörünün hiyerarşik ve politik bağımsızlık .ilişkisinin ve özeî
sektenin kapah'*çticar üişkisi çerçevesinin dıştnda, bağımsız hir bilgi
üretim •merkezi olum üe somutlanan k&rakterinimy yol gösterici İŞLE-
VİNİ bundan böyle de sürdüreceğine kuşku yoktur.

Üyeden başlayan em gemş kotûımla, Odaimza dolay%svyla sonnla-
rwwsa sahip çıkarak, bundan sonrada başarılı etkinliklerde btdunacağir
masa imnctmtz tamdtr.

Saygılarımızla

JEOLOJİ MtJHENDtHUÖl
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