
ODAMIZDAN HABERLER

' . .TÜEKİfE JEOLOJİ KTTKULTAYI - 198.1 YAPILDI

"Türkiye Jeoloji Kurultayı.1983" 14,18 Şubat 1988
tarihleri arasmda Ankara'da, D.S.Î, Genel Müdürlüf ü
Konferans salonunda yapıldı, 14 Şubatta yapılan, asılı:;
oturumu Kurultay Bajkam M.T.A, Enstitüsü Genel Di-
rektörü M, Sıtkı SÂNCAR'm konuşması ile başladı, Da.
ha sonra Jeoloji Mühendisleri Odası Başkam tsmail
KULfAKSIZOĞLÛ bir konu§ma yaptı. Bunu konuk ko-
nuşmacılar; E.Î.E.Î, Genel Direktörü Süheyl BRBİL,
T.P.A.O, Genel Müdürü İsmail KAffmSÇÎOÖLU, D.S.Î.
Genel Müdürü adına Orhan ÖMBRJBHYOĞLU, prof. Dr.
Eran NAKOMAN ve Prof. Dr; Melih TÖKAY'ın konug-
malan izledi, ..

Kurultay süresince yapılan Uranyum jeolojisi,
Endüstriyel Hammaddeler, Jeotermal Enerji, Maden
Jeolojisi, Mühendislik Jeolojisi, Petrol Jeolojisi oturum,
larında, Bilimsel ve Teknik Kurullarca seçilen 39 bildiri
tartısıiaı. Ayrıca, "Türkiye'de Yapı Malzemeleri ve So-
runları" mn tartışıldığı b:,r panel ile "FiUm ve Slayt
Gösterileri", "Jeoloji Fotoğrafları Sergisi" gereeklegti-

Oda Ba§kanı İsmail KÜLAKSIZOÛLÜ Äeteneksel
"Jşotojî Gecesj^jdt agıj konuşmaamı yaparken.

rildi. KurulİHy sırasında uygulayıcı kumu ve özel kıv-
ruluglarmda katıldığı "JJoğal KaynakUır Sergisi" dü-
zenlendi.

Kurultayın ilk günü aklımı "Yüksek Danışma
Kurulu" M.T.A. KııstJtüsü'ndc toplanarak gündeminde-
ki konulan görüsätii, Toplantıdun sonra M.T.A. Knüti-
tüsü'nde Kui'ul üyelerinin ve di&or çağrılıların hazır bu-
lunduğu, M.T.A. EnstiluHtt ile JMO tarafından ortaklama
düzenlenen bir kokteyl verildi.

Kurultay üçüncü günü akşamı Dedemim Oteli . A-
vizeli saloiKİM, "GIüLıKNEKSEL JROLOJİ (3KCRSİ" ya-
I'ililı. çolr Kayıdp, ırıeslektagıırıızın eşleriyle; birlikte
kalıldıgı gecede, Oda'mızca ilk ke.K meslekte 40, 30 ve 25
yıl hizmet veren üyelerimize "Emek ödülü" för'enle ve-
rilmiştir.

Jeoloji mesleğine 40 yıl emek vttren Pıof. îîr. Melih
TOKAT'a, M.Ï.A. KıiMİitîisü CSenol Ih'Toktürü M. Sıtkı
SAÎffOAB tarafından gilt

J

ÖdU töreninden bir görüntü,
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J<;ol<»jï moslegin« 40 yd emek wren Sait ÜRUÜN
oğlu Bekir ÜKGÜN'e, M.T.A. Goncl Direktör» M. Sıtkı
SANCAK tarafından şilt verilirken.

JEOLOJİ MESLEĞİNE U YIL EMEK VEREN
ÜYELERİMİZ

Prof. Dr, Ekrem GÖKSU, Prof Dr. Mehmet AYAN,
Prof, Dr, M. Şaklr ABDÜSSELAMOGLU, Prof, Dr,
A, Kemal ERGUVANLI, Prof, Dr. Cazibe SAYAR,
Prof, Dr. Fikret KURTMAN, Prof. Dr, Melih TOKAY,
Prof, Dr, Mustafa A3LANER, Prof. Dr, Güner GÖY-
MEN, Prof. Dr, Teoman N. Norman, Prof, Dr. Melih
TOKAY, D05. Dr, Süleyman TÜRKÜNAL, Doç, Dr.
Muzaffer ANDAÇ, Doğ, Dr. Mehmet TQFKAYA, Dr.
Yener ARIKAN, Dr, M. Orhan ÖZKOÇAK, Dr. Mehmet
O, YILDIZ, Dr, Mehmet F. AKKUŞ, Dr. Ülker ÖZDE.
MIR, Dr, Adnan KALAFATÇIOGLU, Dr. Alpaslan
CAN, Dr, Gültekitı ELGİN, Dr, A, Temugln AYGEN,
Dr, A, Esat KÏRATLIQGLU, Dr. î. Hakkı KURAN,
Mitat Y, TOLGAY, Sabit YILMAZ, Mehmet GÜREL,
Kemalettin GÖKTUNALI.Nizamettin ATAKAN, Orhan
ENGİN, I Sezer ÖZÎL, Ertuf rul ÖZBEK, Kenan AK-
DERE, Ozcan ÖZMUMOU, Kemal BAHADIR, Ahmet
İMER, A. Recai KUTLU, Mete YÂKAL, H kmet
KARACAOÛLU, A, Azmi BARAN, Yalgın HATUNOG-
LU, Rüveyla TAŞDEMİROĞLU, Ali IPBR, Ziya M,
BARUT, Rukiye ERTUĞRUL, Süleyman GEZ, Şükran
YALÇİN, Abidin DOÜANDEMIR, Emin APAK, Sü-
reyya EKtM, Necati KEF3UTLU, Ş, titan PEKCAN,
Ahmet KEÇEOİÖGLU, F. Mükerrem TÜRKÜNAL,
Nuran AKIN, Mualla SERDAROÛLU, Akif EMRE,
Nedret ERHAN, A. Turhan AKLAN, A. Mesut ÇE-
TİNÇELÎK, Sevim AGAOÛLU, Sırrı KIRAN, Erdofan
DEMIRTAŞLI, Osman T, ÜNAL, T, Sedat ACUNSAL,
Ofuz BEKEM, H, Yifit AYAŞLIOĞLU, İlhan İREPOĞ.
LU, Özkan GÜMÜŞ, Nerime EKİCİ, Hasan EKİCİ,
Ayhan GÜNGÖR, Erdofan ERGÜN, Namık K, AK.
CANBAg, Cemal ÖZTEMÜR, Necdet ÖZTEMÜR, Tur-
gut ÖZPAR, Sait ÜRGÜN, Nurhan KURAN, T, Yü-
maz

JEOLOJİ MESLEĞİNE 40 YIL EMEK VEREN

Prof. Dr. Ekrem GÖKSU, Prof. Dr. Melih TOKAY,
Doç. Dr, Süleyman TÜRKÜNAL, D05. Dr, Mehmet
TOPKAYA, Sait ÜRGÜN

JEOWM1
ÜYEJLEMMtZ

80 YIL EMEK VEREN

Prof. Dr. Ekrem GÖKSU, Prof. Dr. Mehmet AYAN,
Pfof. Dr. M. fakir ABDÜSSELAMOGLU, Prof. Dr.
A. Kemal ERGUVANLI, Prof. Dr. Cazibe SAYAR,
Prof. Dr, Fikret KURTMAN, Prof. Dr. Melih TOKAY,
Doç. Dr, Süleyman TÜRKÜNAL, Doç. Dr, Muzaffer
ANDAÇ, Doç. Dr. Mehmet TOPKAYA, Dr, Mehmet F.
AKKUİ, Dr. Gültekin ELGİN, Dr, A, Temuçin AYGEN,
Mltat Y. TOLrGAY, Mehmet GÜREL, Kemalettin GÖK-
TUNALI, A, Recai KUTLU, Rukiye ERTUĞRUL, Sü-
leyman GEZ, Şükran YALÇIN, Emin APAK, Ahmet
KEÇECİÖGLU, F. Mükerrem TÜRKÜNAL, Nuran
AKM, A. Mesut ÇETÖTÇELİK, Cemal ÖZTEMÜR,
Sait ÜRGÜN.

YÜKSEK DANİŞMA KURULU %, TOPLANTISI

"TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI - 1083" ün
programında bulunan, Odamız "Yüksek Danışma Ku-
rulu (YDK)"nun geleneksel toplantılarından ikincisi
14 Şubat 1983 tarihinde, Ankara'da MTA Enstitüsünde
yapıldı.

Üniversitelerimizde görevli Jeoloji profesör ve Do-
çentleri ile uygulayıcı kamu kurum ve kuruluBİarımızm
üst düzey yönetioüerinden Odamız Üyelerinin, Jeoloji
meslef i ealıgânlannı temsilen.Bilimsel Teknik Kurul
ve Yönetim Kurulu üyelerinin doğml üyesi oldukları
"Yüksek Danı§nia Kurulu" gündemindeki konulan tar-
tıgtı ve Odamız galıımalarına ilişisin görüş ve önerilerin
Üretilmesine önemli ölçüde katkıSa bulundu.

Bu toplantı; Jeoloji meslef inin içinde bulunduğu
sorunların, Ef itini Kurumlan, Uygulayıcı Kamu Kurum
ve Kuruluşları ile Meslek Kurulufumuz birliktelifi için-
de tartışılması olanağını yaratması bakımından önem-
li bir işlevl'de aynca yerine getirmiştir.

Yüksek Danışma Kurulu toplantısı, Kurultay Baş-
kanı saym Sıtkı SANCAR'm açış, konulması ile galif,
malarına başladı. Kurulda, oturum bafkanlıtma sayın
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Prof. Dr, Melih TÖKAY'în seçilmesinden sonra İlk sö-
zü alan Odamız "Bilimsel Teknik Kurul" başkanı
Sayın Prof, Dr, Mehmet AYAN, Bilimsel Teknik Ku-
rul'un çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Prof. Dr, Mehmet AYAN'uı yaptıfı agıklamalarmm
odak noktasını Bilimsel Kurul'un Odamızın yayın yağa-
mma kazandırdığı yayınlar ve Bilimsel, Teknik İEtkin.
İlkler arasında önemli yer tutan, Türkiye Petrol Kong-
resi - 1982 ve Türkiye Jeoloji Kurultayı-1083 ile ilgili
çalışmalar oluşturdu.

Prof. Dr. AYAN, ayrıca son yıllarda yapılamayan
geleneksel Jeoloji gecesine değinerek, bu gecenin dü-
zenlenmesini İçtenlikle kutlanmaya defer çalınmalar
araamda gördüğünü belirterek, gecede Jeoloji mesle-
ğinde 40-30 ve 25 yıl emek veren meslektaşlarımıza ve-
rilecek "Emek" ödüllerine defindi ve bunun emeğe
duyulan saygının en anlamlı İfadesi oldufunu vurgula-
yarak, ödül alan jeoloji mesleğ I çalışanlarını kutlamak
İstediğini sözlerine ekledi.

Kurul üyeleri daha sonra, Bilimsel ve Teknik Ku.
rul'un bünyesindeki komisyonların kendi alanlarına gi-
ren çalışmalara ilişkin bilgilendirildi.

Sonuçlandırılan ve sürdürülmekte olan komisyon
çalışmaları kısaca şöyle özetlenmiştir :

— Bayındırlık Bakanlığı Yüksek Fen Kurul Bas-
kanhgı'neaî yayınlanan "Mimarlık ve Mühendisi k Hiz-
metleri Şartnamesinde değişiklik yapacak yönetmelik
ile şartnameye bazı madde ve fıkralar eklenmesi hakkın-
daki öneriler" le ilgili çalışmaların son aşamasına gel-
diği belirtilmiş tir.

— Yeraltısularmm araştırılması, kullandırılması,
korunmasına yönelik çalışmalara kaynaklık yapan 167
sayılı yeraltısulan yasası ve bu yasanın 20. Maddesine
dayanarak hazırlanan, "Yeraltısulan TüzüğÜ"nde de-
ğişiklik yapan çalışmaların sürdürüldüf ünü, ayrıca; gi-
derek artan endüstrileşme ve yerlerim yoğunlufunun,
yeralüsuyunu artan ölçüde kimyasal ve bakteriolojik
kirlenme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığını, bunlar,
dan sakınılması ve gelecekte de yeraltısuyunun korun-
ma altına alınabilmesi için bazı yasal düzenleme ve yö-
netmeliklere zorunluluk bulunduğunu değerlendiren
"Bilimsel Teknik Kurul Yeraltısulan Komisyonu" Avru-
pa Ülkelerindeki ilgili yönetmelikleri gözönünde tuta-
rak, "Yeraltısulannın Korunmasına İlişkin" bir yö-
netmelik tasarısı Üzerindeki çalıimalannı sonuçlandır,
mış tır.

— Bilimsel ve Teknik Kurul'un ilgili komisyonla-
rınca; Genel Jeoloji, Petrol Jeolojisi, Maden Jeolojisi,
İnşaat Jeolojisi, Yeraltısuyu Jeolojisi, Doğal Afet ne-
denlyle jeoloji incelemesi yapılacak yeni yerleşim yeri
jeolojisi rapor standartları ve harita örnekleri hazırla,
narak, TMMOB bünyesinde çalışmalarını sürdüren Or-
tak Mesleki Denetim Uygulaması 'OMDU* koordinas-
yon kuruluna sunuldu.

— Bilimsel ve Teknik Kurulca hazırlanan ve Jeolo-
ji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunca Danışma
Meclisi ve ilgili Kamu Kurum ve Kuruluilanna gön-

derilen 6809 sayılı Maden Yasasında değişiklik yapacak
yasa tasarısı üzerindeki gelişmeler izlenmiştir.

— 2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler Hak-
kmdakl Kanün'da değişiklik yapacak olan ve Danışma
Meclisinde görüşülen yasa tasansı Üzerinde oluşan gö-
rüşlerimiz yetkililere ulaştınimiftıf.

— Hükümetçe Hazırlanarak Danışma Meclisi Baş-
kanlığına gönderileni 1954 tarihinde yürürlüğ e gfrlèn ve
bugüne kadar dört kez değiştirilen 6326 sayılı "Petrol
Yasası'nm" bazı maddelerinin değiştirilmesi ve kanuna
bazı madde ve fıkralar eklenmesi hakkındaki kanun
tasarısının Danışma Meclisi İktisadi İşler Komisyonu
ve Genel Kurulu'nda görüşülmesi sırasında; BTK Pet-
rol Jeolojisi Komisyonunca hazırlanan Odamız görüş,
leri sunulmuş, ayrıca, konuya ilişkin basın açıklamaları
yapılmıştır.

— Geçmiş çalışma döneminde hazırlanarak Da-
mşma Meclisine ve Maliye Bakanlığına gönderilen 5434
sayılı Emekli Sandığı Yasasının 32, maddesine bir fıkra
eklenmesine ilişkin yasa tasarısı İle ilgili gelişmeler iz-
lenmiştir.

Bilimsel ve Teknik Kurul'un yaptığı çalışmalar
görüşülerek. Yüksek Danışma Kurulu üyelerince aşa-
ğıdaki öneriler geliştirilmiştir.

1. Hazırlanan Harita ve Rapor standartlarmın,
Univers" t© ve uygulayıcı kamu kuruluşlarına gönderile-
rek, konuya ilişkin görüşlerinin en kısa süre İçinde a-
lmmasuıa,

2. 6309 sayılı maden yasası ile yönetmeliklerinde
Jeoloji hizmetler'nln yer alabilmesi için geçmişte baş-
latılan çalışmaların sürdürülmesine,

3. 167 sayılı Yeraltısulan yasasının ve tüzüğünün,
günün koşullarına uygun olarak yeniden ele alınması
ve zorunlu hale gelen düzenleme ve değişikliklere gi-
dilmesi için ilg'li kamu-özel kuruluş ye Üniversitelerle
İlişkilerin sürdürülmesine,

4. insanlığın yaşamsal önemdeki gereksinmelerin-
den bir'si olan yeraltısuyunun, her çeşit kirlenmelerden
yofun olarak korunması, içilebilirlik niteliğinin bozul-
maması amacına yönelik olarak BTK Yeraltısulan Ko.
misyonunea hazırlanan ve "Yeraltısulannın Korunma-
sına İlişkin Yönetmelk Tasansı" adlı taslağın en kısa
süre içinde başta üniversitelerimiz olmak üzere, uygu-
layıcı kamu ve özel kuruluglara, konunun uzmanı olan
çeşitli kişilere gönderilerek görüglern alınmasına,

5. Harita ve Rapor standartlarmın bazmı teşkil
eden 1/25000 ölçekli topografik haritaları üzerindeki
yasağın kaldırılması yönünde Harita Genel Müdürlü-
ğüyle îligki kurulmasına,

6. Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartna-
meşinde değişiklik yapacak ve şartnameye bazı mad-
de ve fıkralar eklenmesini saflayacak olan çalışmaların
en kısa süre içinde sonuçlandırılmasına. Bu amaçla, ha-
zırlanacak olan yönetmel'ğin, ilgili kamu-özel kuruluş-
larla, üniversitelere gönderilmesine,

7. Jeoloji Mühendisleri Odası'mn kuruluşunun 10
neu yılının kutlanacağı 1984 yılında; Oda çalısmaları-
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mn daha başarılı olması ve yapılacak bilimsel ve teknik
etkinliklere, YDK üyelerin'n en geniş, biçimde katkı
koymasına,

8. 1984- yılında, yapılması kararlaştırılan Jeoloji
Kurultayına uluslararası nitelik kazandırılma HI için
gerekli çalışmalara hemen bağlanmasına,

9. imar yasasında jeoloji hizmetlerine yer verile-
bilmesi için gerekli çalışmalara hemen başlanmasına,

10. (î(>(;ıniif dönemde başlatılan "Zeminlerde Klas
Tayininin" yeniden clUzcnlenmeHi i<;ln gerekli <;alışma-
hm sonuçlandırılmasına,

11. Jeoloji meslcgin.n, çeşitli nedenlerdi ifade edil-
mesinde unvan birliğine kesinlikle* uyulmasına ve
"Jeoloji Mesleği'" "Jeoloji Mühendisimi", "Jeoloji Mü-
hendisi" deyimlerinin dışında herhangibir deyim kulla-
nılmamasına,,

12. Yüksek Danışına Kıırul'u üyeleri tarafından
görüşülen konularda daha ayrıntılı bilgi ve önerilerin

en kısa sürede. Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanlıf ına
yazılı olarak bildirilmesine karar verilmiştir.

Toplantıya, Yönetim Kurulu üyeleri ile aşağıda, be-
lirtilen Yüksek Danışma. Kıırul'u üyeleri katılmışlardır :

Prof. Dr. Melih TOKAY, Prof. Dr. Güncr GÖY-
MRM, Prof. Dr. Fikrel. KDliTMAN, Prof. Dr. Eran
NA KOMAN, rrof. Dr. Orhan ATAN, Prof.. Dr. Mehmet
AYAN, Doç. Dr. Vı:dat DOYURAN, Dog. Dr. Vedia
TOKF.R, Der;. Dr. Onman YILMAZ, Doç. Dr. Grünov
f ÏNALAN, Docj. Dr. Güler TANFR, Doç, Dr, Süleyman
TORKÜNATJ, DOÇ. Dr. Ergüzer RÎNGOT.., Do<;. Dr. A.Kİ7,
ERTUNÇ, M Sıtkı SANCAR, Dr. Orhan ÖZKOÇAK,
Dr. ismail SEYHAN, Orhan BALTAN, Dr. Nihal
ATUK, Di-. Rifat YOLDAŞ, Dr. Ünal ARTAN, Kaler
SÜMEKMAN, Selçuk BAYRAKTAR, Aykut IŞCAN,
Hikmet TÜMFR, Aydın BALTA, A. Kemal AKJJSI,
Neeati TURHAN

ODAMIZ YERALTIStTLAKININ KORUNMASINA JlitŞKİN BİR TÖNETMKT.tK

TASARISI HAZIRLAMIŞTUl

,' ' BiHödifi fibi yefaltısulânBıa afaıtırılması, kullan.
dinlhraSı korunmainia yönelik bütün salışmalar,
16.12.1960 gününden bu yana yürürlükte bulunan 167
sayılı-yeraltısuları yasası ve bu yasanın 20, nel mad.-
dftsine. dayanarak hazırlanan, 20,7.1981 gün "ve 5/148B
sayılı Bakanlar Kurulu kararı İle benimsenen "Yeraltı-
sulan. Tüzüfü".hükümlerine göre yürütülmektedir.

: • Ancak, yakiağık 23 yılflan bu yana yürürfükte olan
167 sayılı yePaltıs'ülari yawisi sosyal, ' ekonomik ve
tëkritk gelifmelere iıygun uygulâınalar karjismda ye-
tersiz kalmaktadır. Bu nedenle, yeraltısulan olanak-
lanmızm en vôrlmli .taiglmde^def erlendirilmesine yöne-
İlle düzenleme ; ve denetimler tam anlamıyla yerine |fe.
tirUmemektedlr, -, . ,

Giderek artan endüstrileşme ve yérîegim yoğunluğu,
yeraltısuyunu artan Ölçüde kÜMyasal vé bakteriolojik

kirltmme tolılikcsiyle karşı karşıya bırakmaktadır.
Bunlardan sakınılması ve gelecekl.e yeraltiKiıyımun ko-
runma altına alınabilmesi iyin baKi yaaal düxcnlcmn ve
yönetmeliklere gerek duyulmakladır. 167 sayılı yasa
uyarınca, düzenlenen "Yeraltı suları Tüüü#ü"ndu konu-
ya ilişkin n<;ıldık yoktur. Ayrıca yeraltısulannuı ko-

ilişkin bir yönetmelikte mevcut degrildir.

Bu durumu değerlendiren; O<lamıa Bilimsel ve Tek.
nik Kurulu Yera'tısuları KomiHyonu, gelişini^ ülkelenîe.
ki ilgili yönetmelikleri ve- ülkemiz; koşulhırmı da. göz
önüne alarak "Ycraltısularmın Korunmasına ilişkin"
bir yönetmelik tasarısı hazırlamıştır. Odamız hazırlanan
bu tasarıyı, konuya ilişkin görüşlerinin alınması için
ilgili kamu V«Î üze.l kuruluşlarla, universal elere gönder-
miştir.

"B r t GRUBUOT'AN MttEAHHtTiM KAENlŞt AMNABÎLMESİ AMA-
t)I¥LA YÖNETİM KÜRtJLU BÄYINBntLIK BAKANLIĞINA BAf-
V U B D U ,..;, ;.;.-.-.' ;' .V- , ..-.•" ' .. "'. : .-. ;•

Bayındırlık Batamlıfı Yüksek Fen, Kurulu.
iifınca; gözden gegirilerek 28 Mart. 1981 tarihU vş İ7293
sayılı Resmi Gazetede yaymlaııarAk yürürlüfe giren
"Yapı Tesis ve Onarım tşlert İhalelerine Katılma Yö-
netınel'|î" kapsamında Odamız üyelerine verilen. "C"

grubu müteahhitlik karnesinin, günün, koşulları ile, bi-
lim ve teknolojideki gelişmeler ğözönüne alınarak de-
f iitirilmesi ve_ "W .grubundan verilebilmesi amatfıylaf
Yönetim Kurulu, Baynıdırlîk Bakanliğı nealinde gerekJi
giriglmlerde bulundu, ; . •• : ,..-';.•.•
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Tarih : 7,6.1988
Sayı : 176/114

BAYINPÏBUK BAKANLIĞI YÜKSEK FEN KÜBÜLÜ
KARNE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

ANKARA

Gelişme çabası İçinde olan her ülke gibi ülkemizde de, yerüstü ve yeraltı do-
ğal zenginliklerimizle enerji kaynaklarımızın aranıp bulunması, değerlendirilmesi-
nin taşıdığı Önemin yamsıra, ülkemiz kalkınmasının temel giriftatleri olan baraj,
tünel, yol, demiryolu gibi yapıların gerçekleft.'rflmesi zorunluluğu, jeoloji mühendis-
liğinin ayrı bir mühendislik disiplini olarak ortaya çıkmasını sağlayan önemli et-
kenler olmuştur.

Bu çerçevede; önce kamu sektörlerinde uygulama alanlarına geçirilen jeoloji
mühendisliği hizmetleri, günümüzde uluslararası standartlar düzeyine ulaşmakla kal-
mamış, dı§ pazarlara açılan özel glrfgimeilerimizcede verilmeye başlanan diğer mühen-
dislik disiplinleri arasındaki yerinide almıştır.

Ülkemizde, toplumsal yaşamda önemli yeri olan ve büyük yatırımları gerektiren
mühendislik glrişunleriSam temel çalışmalarım oluşturan jeoloji mühendisliği

hizmetleri özel girişimcilerim z tarafından da giderek artan bir yoğunlukta gerçek-
lertirümektedir.

Bu gerçek, Bakanlığınız bünyesinde yürütülmekte olan müteahhitlik karneleri ve-
rilmesi uygulamasında, jeoloji mühendislerinin do C (ïrubu karne verilmek »uretyle
yararlandırılmalarının jyerekçpHinl oluşturmuştur. Ancak, bugün gelinen noktada; jeolo-
ji müheTidis1!/*) hizmetlerini^ C grubu karnesi kapaamınıİH düşünülmennu, bu hizmet-
lerin kevıd ne özgü nitelikleri, kapsHim ve yoğunluğu yunmıra, ülke genjekleri ile de
bağdaştığını ileri sürmek oldukça zordur.

Bu zorluğun nedenlerini ortaya çıkarabilmek için, ülkemiz kalkınmasında yad-
sınmaz yeri olan Bayındırlık hizmetleri içinde, jeolojik çalınmaların taşıdığı önemin
üzerinde durulması gerekecektir.

Bayındırlık hizmetleri, jeolojik formasyonlardan mekan." k ya da kimyasal aynş-
nralarla oluşan ve bir kaç metre kalınlığı olan,r toprak denilen, ZEMÎN'e uygulanan
projeleri kapsar.

Barajlar, göletler ve konutlar zemin ya da jeolojik formasyonlar (Kayaçlar) Üze-
rinde yükselirken, tüneller, köprüler, kara ve demiryolları ve içmesuyu inşaatları ya
zeminden ya da jeolojik formasyonlardan geçmek durumundadırlar.

Bu girişimlerin üzerinde yükseldiği ya da geçtiği formasyonların, veya zenünin
jeolojik yapısındaki olumsuzlukların ortaya çıkarılması, bu olumsuzlukların gideril-
mesi amacıyla gerekli önlemlerin alınması büyük parasal giderleri gerektirdiği gibi,
bu işlerin gerçekleştirilebilmesi de ancak jeoloji mühendisliğinin uzmanlik isteyen
kendine özgü niteliği olan teknik ve yöntemleriyle olanaklıdır.

Bu hususları gözetmeksizin yapılmış bir proje uygulansa bile, sonradan orta-
ya çıkması muhtemel sorunların giderilmesi, teknik güllükler yaratacak olması ya.
nısıra, büyük ölçüde maliyet artışları da getirecek, belkide sorunun niteliğine göre
tesisin iptal yoluna bile gidilebilecektir.

Ülkemizde, bu duruma örnek olabilecekler arasında, heyelanların tehdidi altmda
bulunan yollar, çökmekte olan binalar, rezervuarmda eu kaçakları olan barajlar, ka-
yan içmesuyu depolan, heyelanlar nedeniyle terkedilmekte olan yerleşimler, heyelan,
lar nedeniyle güzergahı değiştirilen karayolları, jeolojik yapısı İtibariyle tektonik ko,
şullarm ortaya çıkardığı sorunlar yüzünden yapımı güçlükle ilerleyen tüneller, vs.
gösterilebilirler.

Yaganan bu örnekler, jeoloji mühend: sliği hizmetleri veren Kamu Kuruluşlarımı,
zı daha titiz davranmaya ve jeoloji mühendisliği hizmetlerine hakettiği önemi ver-
meye zorlamaktadır.
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Bu durum jeolojik hizmetlerin ilgili yasa ve yönetmeliklerde de yer almasına
ve bir çok alanda bu hizmetlere yasal zorunluluk kazandırılmasına gerekçe olması
yanışım, Odamıza kayıtlı 2500 jeoloji mühendisinin %10'inln uygulayıcı Kamu Ku-
rum ve Kuruluflarımızda İstihdam edilmelerini de sağlamışta1.

Bu çerçevede, başta Bakanlığınıza bağlı kuruluşlar olmak üzere, Enerji ve Tabii.
Kaynaklar Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığının İÖ8S yılından başlayarak yapılma.
emi planladıkları 1600 km.den fazla demiryolu, 328 tan, yi aşan tünel, köprü, kara-
yolu, baraj ve gölet yapımlarında jeoloj: mühendislerine gök önemli görevler düf-
tüftt açıktır,

Ttrilyonlarca lirayı bulmakta olan yatırımlara temel olacak jeoloji mühendis-
liği hizmetlerinin, ekonomik boyutlarının milyarlara varacağı çok açık b:r gerçektir.
Ayrıca, bu projeler bütünü içinde düşünülmesi, ayrı işler gibi tutulmaması gereken
jeoloji mühendisliğine ili§kin hizmetler de, kend ne özgü nitelikleri olan ve uzman-
lifi gerektiren Bayındırlık hizmetleri arasında yer almaktadır.

Bu nedenlerle; gerek kapsam, gerekse nitelik bakımından, ayrıcada ekonomik
boyutları açısından, jeoloji mühendislifi hizmetlerinin O grubu müteahhitlik karnesi
kapsamında düfUnülmesi ve bu kapsamda jeoloji mühendislerince yürütülmesi, ülke,

, miz gerçekleriyle bagdagmamaktadır.

Bu yüzden, açıklanan hu usların gözönüne 'alınması ve jeoloji mühendisliği niz.
metlerinin, nitelikli ve özellikleri olan iğler kapsamında düfünülmesi ve karne gru-
bunun bu tanımlamaya karşılık olacak gruba yükseltilmesi (B veya A), jeolojik hiz-
metlerin ülkemiz gerçekleri karşısındaki konumuna uygun düşecektir.

Bu durum, jeoloji mühendislerinin, Bayındırlık hizmetlerine daha geniş boyut-
larda katılmalarını sağlayacak, dolayısıyla ülkemiz ekonomisine olan katkılarım da
arttırmış olacaktır.

Oereğni bilgilerinize arzederfm.

Saygılarımla

ismail KULAKSIZOOl.U
TMMOB

Jeoloji Mühendisleri Odası
Başkanı

JEOLOJİ MÜHENDİSLİK VB MÜŞAVIRLIK KILAVUZU KAZIKLANIYOR

"Jeoloji Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Kıla.
vuzu", Jeoloji Mühendisleri Odası'nea, jeoloji mühen-
disliği hizmet alanında etkinlik gösteren kuruluşları
tanıtmak amacı ile İlk kez düzenlenmektedir.

Uzun yıllar Kamu sektöründe sıkışan jeoloji mü-
hendislik hizmetleri son yıllarda uluslararası standart,
lar düzeyine ulaşan ve dif pazarlara açılan özel 'girl-
simeilerimizeede verilmeye bağlanmıştır.

özellikle, son yıllarda ülkemiz ekonomisinin gerek-
lerine koşut bir biçimde gelişen jeoloji mühendislik ve

müfavirlik hizmetleri ile bu hizmetleri üreten serbest
büroların saflıklı olarak tanıtılmaları, ilgili sektörler-
deki kurum ve kuruluşlar açısından duyulmakta olan
önemli bir eksikliği gidermiş olacaktır.

Bu konularda hizmet üreten kuruluşlarımızı tanıt-
mak amacı ile hazırlanan "Kılavuz" Türkçe, ingilizce
ve Arapça olarak düzenlenecek, Türkiye'de ve Türkiye',
mn ekonomik İlişkide bulunduğu ülkelerin ilgili bakan.
liWanna, sanayi ticaret ve meslek odalarına, ülkemiz-
deki ticaret ataşelerine ve konu ile ilgili uluslararası
özel kuruluşlara gönderilecektir.
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ZEBÖN ETÜOLKRtNl>IG JUOLOJÎ MÜHENDİSLERİNİN YETKİ VB SORUMLULUKLAïtïNA İLİŞKİN

ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR

Jeoloji mühendislerinin zemin ve kaya mekaniği uy.
gulamalarmda- yettt ve.sorumluluklarının belirlenmesi
ve ilgili kamu kuBütaılarmca çıkarılan "Zömtn 'Araştır,
maları işine Alt Teknik §artname"lerin günün koşulla
rina uygun olarak yeniden ele alınması ve zorunlu Hale
gelen düzenleme ye def iaHdlklere gidilmesi amacıyla
bağlattığı çalışmalar kapsamında., "Jeoloji Mühendisle-
rinin İnşaat İllerindeki Görev ve Sorumlulukları" ko.
nıılu çalışma üyemla Jeoloji Mühendisi Bayazıt ER.
DEM' (M.T.A. Enstitüsü)'in özverili çabalarıyla sonuç,
landırüarak Oda Başkanlığına sunulmuştur.

Bu caliimayı değerlendiren Yönetim Kurulu; başta
Bayındırlık Bakanlıf ı olmak üzere, D.S.Î., Demiryolları,

Limanlar ve Hava Meydanları, îngaat İğleri Genel MÜ-
tîiirlügü, Karayolları Genel Müdürlüğü, E.I.E.t, Genel
Müdürlüğü, Toprak-Su Genel Müdürlüğü, tiler Banka,
sı ve Belediyeler vb. Kamu kuruluşlarının yayınladığı
"Zemin Araştırmaları fgine Ait Teknik Şartnamelerle",
Bayındırlık Bakanlığınca yayınlanan "Mimarlık ve MÜ.
hendisük Hizmetleri Şartnamesinde jeoloji hizmetleri,
nin yer alabilmesi için gerekli girişimlerde bulunmaya
başlamıştır.

Konuya iliksin ealışmalardan alınacak sonugla*
bundan sonraki dergimizde üyelerimize ulaştırılmayft
çalışılacaktır.
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