
Okurlarimiza

Jeoloji Mühendisleri Odası, 'her meslekte olduğu gibi jeoloji de
meslek olma sürecinim Mr unsurUj meslekî örgütlenme potansiyelinin
doğai bir sonucu olarak, ortaya çıkmıştır. Meslekî örgütlenme, mesle-
ğin oluşmasını, ve toplumca benimsenmesini sağlayan, ancak, aym za-
manda da buna bağlı olarak serpilen gelişen bir olgudur.

Hemen her meslek için meslek olma sürecinin en helîrght niteliği,
meslek mensuplarının içsel birlik ve bütünlüğünün sağlanması istem-
leri ve çabalarında somtUIaşmaJctadır. Bu bütünlüğün yunısıra, mesle-
ğin, toplumda saygın bir pere oturtulması tanntüması, erişilmesi iste-
nen amaçlar olarak görülün Kısaca, toplumsal yaşamın gereksinim
duyduğu bu -meslek éisiplininim mensupları ürettikleri hizmetleri daim
da yoğunlaştırma, uygulama (ßanlarinda söz ve karar sahibi olma >ça-
balan yanısvra, özlük sorunlarım da aşma uğrarını verme zorunluluğu
•duyarlar.. Bu olgular bir mesleğin örgütlenme potansiyelinin temel un-
surlarıdır. Jeoloji mesleğinde de örgütlenme potansiyeli böyle olmuş ve
sonuçta hu gelişme 18 Mayıs 197£ yümda Jeoloji Mühendisleri Odasının
kurulmasını beraberimde getirmiştir»

Daha sonraki yularda, jeoloji mesleğinin geliştirilmesi, mesleğin
uygulama alanlarında jeoloji mühendislerinin söz- ve kurar sahibi olma-
fart, kendi çalışma alanlarım yine kenetlerimin- denetleyebilmeleri, öf ri-
ca toplumsal üretiwie olan katküarmm en üst düşeye çıkarüabümesi doğ-
rıtlimsumdaM çalışmaların yoğunlaştığı, bu çalışmalarla, mesleğin tüm
uzmanlık atanlarında özgün Mlgi üretiminin bütünleştiğini,, bunun ge-
reği olarak da, bilimsel- ve teknik jeoloji 'knrtıliaylanmn düzenlenme-
sine geçildiğini, ayrıcada bilimsel ve teknik yayımların hayata geçiril-
diği görülmektedir«

Odamız üyelerinin, jeoloji mühendisliğimin uygulamaya ve tekno-
loji/ye UişMn gelişmesine parcüel, her yıl giderek teknik ve- ekonomik açı-
dan doygunluk fcazanan birikimleri, gerek geleneksel kurultaylarımız-
da sunulan bildirilerle tartışılarak, gereksede Odammca yayınlanan özel
sayılar ve sürekli yayın organı olan "JEOLOJİ MÜHENDîSLtĞF* dergi-
sinde yayınlanmak suretiyle^ meslektaşlarımıza ve kamuoyuna yansflü-
maktadır»

Kuşkusuz tüm 'bu etkinliklerin, jeoloji mesleğini kamuoyumuzda
imnîümasma çok okmüu katküar sağladığı kadarda. Odamızın üye ta-
banıyla olan bağlarının pekiştirilmesi tie verimli bir iletişim kurmanın
önemli araçları olmaktadır.

Mesleğin tüm u&marilîk alanlarında özgün bügi üretiminin, jeoloji
mesleği çcitışanlarma maledilebilmesi amacıyla, Odamızca, Şubat 1977 y%-
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landa ük s&ym% yayınlaman süreli yayın orgum "JEOLOJİ MÜHENDİS-
LIĞI™ dergisi çikarümışUr,

Î984 yü% Ocak &y% sonumu kadar, gümmn koşullarında swmrl% bir had-
royla 19. uncu sayıya kadar yayınlanan dergimiz, Şubat 1984 ythndu
yapüan olağan genel kurulda kabul edilen Yayın Kurulu Yönetmeliği kmp-
sammda getirilen yeni bir çaltşw%e$ hiçimi ve anlayışla çtkarümaya de-
vam etmektedir«

Amacımız, oiuşimruiam yayın kurutu-editör-tekn&k sorumlu üçgeni
çerçevesinde- üyelerimizi dalı« fazla tatmin eäici ve daha doywrmcu* Mr
"JEOLOJÎ MÜHENDİSLİĞİ™ dergisi kamndfrmaktır. Bu yöndeki çahş-
mcaarım-tssa yayın göndererek destek olan tüm meslektcußarvmiza teşek-
kürü borç Mliriz« Bu arada hazt tereddütleri gidermek amacıyla; yazar«
lorca Odamıza gönderilen inakcüelerin, Odamıza geldiği tarikle - ya/ym-
lanma süreci akım şeması haMmmdm bilgi vermeyi yararU görmekteyiz*

Y&ytn Kurulu yazmanlığma^ gönderilen makeü&er, komdatnna gö-
re bu konmam us^nanktşmış en az S yayın kurulu üyesi ile gerek duyul-
duğumda yaym kurulu üyesi olmayan konunun uzmanı üyelerimizede Wr
celemek üzere gönderilmektedir» Yaym kuralları çerçevesinde incelenen
yazüara üişkm sonuç ve değerlendirmeler, yaym kurulu ya&mankğmca
maJccüe sahiplerime MMMlmeMedir* öneriler ışığında ve doğrultusundtö
yazarlarca düzeltilen makaleler, dergimiz editörlerince son 'kez- gözden
geçirildikten sonra yayifaaifmıaktaaır.

Odamız, twin mesleMcışlarımızın özgüm çaltşmalmnnî ve mesleği-
müze katkısı olacak imm terdfcme-derleme nitelikli ycœitarim üyelerimi-
zin ve kamuoyunun bügislme sunmak amacındadır. Bu görev yapılırken,
önyargısız ve tarafsız hir çalışma yapümakt<xdîrm Aynı zamamëa am&-
cimiz, üyelerimizin çahsmcilannı ön yargısız olarak değerlendirmeye teş-
vîktit«

Balm etkin ve doyurucu JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ dergisi, siz üye-
lerimizin bugüne kadar vmr olan katkilarımn devamı ve sürekVMği ile
olanaklıdır. Bu konudaki katküarınızm süreceğime olan ina/n&mızta Der-
gimizin 25» sayısını çıkarmanın sevincini tüm. jeoloji mesleği çalışanları
ile paylaşıyoruz.
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