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İigi: Yükseköğretim Kuruju Başkanlığı Egıtim-Ögretim Dairesi Başkanlığının
0411|12019taih ve l99_E.82604 sayıIı yazısI.

Yli*,sektiğretim Kurulu Eğiıim-Öğrefim Dairesi Başkanlığı ilgi yazısı ile "üniversite
programlanndaki isim kargaşasına son verecek bir diiaenlemenin" yapılmakta olduğunu,
ülkciiiizde yğr alan öniisaiis Ve lisaıis progi.a{]rianıriİı Uiusiatatasi Standart Eğitim
Sınıflandırmasını dikkate alarak yeniden sınıflandırma ve isimlendirme çalışmalarırıın
yi.irrütİildüğtiıiü be lif tni$ir.

İlgi yazı ekinde yer alan ek ablolar incelendiğnde, UNESCO lJluslararası Standart
Eğitim Sınıflaması kapsamında Geniş Alan, Dar Alan ve Aynntılı Alanlann tanımlanüğı,
jeoloji müendisliği bölümierinin Geniş Alanda "doğa bilimleri. matematik ve istatistik",
Dar Alanda "Çen Ullimle"İ', Aynntlı Alan tanlmlamasında ise "yglğ@ği" altına alındığı
görülmektedir.

Jeoloji veya Jeoloji Mühendisliği Böliırnleri ülkemizde lisans programı olarak
okutulmaya başlandğı l930'lu yıIların başından güniımilze kadar eğitim faaliyetlerini "fen.
ziraal fen ve edebival verbilimleri. mühendislik' gibi farklı faktiüteierin çatrsı altında
1980'li yıllara kadar devam ettirmiş ancak 1982 yılında YOK'ün kurulmasından sonra
Mühçndislik Fakülteleri bünyesi altına almarak günümüze kadar süre gelniştir.

Yine l970'li yıllann ortalarına kadar iiılkemizde devam eden "Jeolog" ve "Jeoloji
Miiüendisi" unvan karmaşası ise l976 yılında sonlanürılarak-"Jeoloji Mııhendisliği" unvaru
altında birlik sağIanmış ve ülkemizdeki Jeoloji Böliı,ırnlerinin tiimü, Jeoloji Mtıhendisiiği
Bölümü haline dönüştürülmüşttir. Günümiizde birçok üniversitede Mühendislik Fakültesi
altında yer alan Jeoloji Miüendisliği Bölijırnlerinden iki tanesi 1ODTÜ ve İTÜ; aBET ve
yedı tanesi MÜDEK (Ankara Üniversitesi, Dokuz Eylul Üniversiıesi, Hacenepe Üniversitesi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve
Pamukkale Üniveısitesi) tarafindan mühendislik bölümü olarak akredite edilmiştiı.

Jeoloji Müendisliği BölUmleri diğer mühendislik bölümlerine benzer şekilde, ders
müffedaİnm ağıİlıtlı kısmrtıl matematik- mühendislit alarıındaki derslete (marematit, fizik,
kimya, statik, dinamitq mekanik, mtüendislik tasarunı gibi) ayrmaktadır. Birçok
llniveısitede, başrılı Jeoloii Mühendisliği Böliinü öğfeneileri içirı, mühçndislik fakülta§i
içerisinde birinci sınıftan ikinci sınıfa geçerken böltirnler arası yatay geçiş imkanının olması
Jeoloji MUhendisliği Böliiırnlerinin birinçi sınıf ders müfredatının diğer mühendislik
ffiii,rnlerinden farkh olrn,adığın gdstermektedif. Botogna Stireci ve MÜDEK (veya ABET}
akreditasyon süreçleri Jeoloji Miiüıendisliği Bölümlerini genel hatlanyla (ağırlıklı matematik-
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Yasa ile değişii 6235 sayılı Yasa'ya göre kurulmuş kamu kurumu niteliğ,inde bir meslek kunıluşudur.



miiüıendislik ders müfredatıyla) diğer müendislik eğitimi veren böliiıınler ile uyumlu bir hale
getirmiştir.

Bugün ülkemizde yer alan birçok yasa (Yeraltısulan Kanunu, Jeotermal Kaynaklar ve
Doğal Mineralli Sular Kanunu, Maden Kanunu, İmar Kanunu, Yapı Denetimi Hakkında
Kanunu, Çevre Kanunu, Ktllttir ve Tabiat Varhklannr Koruma Kanunu, Umumi Hayata
Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunu,
Iç{adenşilik ile ilgili Kanunlar gibi) ,,,e çok sayıdaki yasal diiz-enIeme ile bunlara tıağlı olarak
çıkanlan yiizlerce yönetmelik içerisinde Jeoloji Mühendisliği hizmetleri tanımlanmış
bulıınmaktadır.

Odamıza kayıtlı 18.261 üyemiz bulunmaktadır. Kamuda ve özel seklörde ücretli
olarak çalışan veya kendi işini yapan yaklaşık 8.000 üyemizin altyapı, imar, planlama, yapı
üretimi ve denetimi ve çevre müen<iisliği iizmetleri içinde, 300ü üyemizin madencilik
sektöriiade, 2000 üyemizin ise temel jeoloji ile ilgili alanlarda istihdam edildiği
görülmektedir. Tüm bu temel müendislik iş kollannın yaıu sıra aynca, mühendis olması
nedeniyle yaktaşık 3300 üyemiz [ş Guvenfigi Üzınanı,648 üyemiz ise dolum tesis[eri ve oto
gaz istasyonlannda sorumlu müdür olarak çalışmaktadırlaı.

Jeoloji Mii,lıendisliği BöIümlerinin, mtüendislik fakülteleri dışında ve veya başka
isimler altında tanımlanması ve başka isimler altındaki fakültelerde eğitim verilmesi
durumunda, uygulamadrı meslektaşlarrrnlzııı rne,siek alanlanndıi çok büyük daralmalar
oluşacak ve gerek kamu, gerekse özel sektöıde çok ciddi anlamda mesleki bir kavram
kanşıklığı ve sorunlar ortaya çıkaeaktır. Kımu kurumlarını ılueçık jeoloji mühendisi
için yayınlanan resmi iş i|anlırının tamamında "mühendislik fakültelerinin jeoloji,
hidrojeoloji bölümlerinden mezun olmak" şartı özellikle vurgulanmaktadır. Geçmişte
Ankara Üniverstes,i Fen Fakültes4 bünyesinde yer alan .1eolği miihendislğı b<lliiırntınden

mezun olan meslektaşlanmız bu kapsamdaki iş ilanlanna mtüendislik fakUltesi btiırıyesindeki
böliimden mezun olmadıklan gerekçesi ile ba§vuru yap.ımama durumu ile karşı karşıya
kalarak <ınemli mağduriyetler yaşamışladır. Jeoloji Müendisliğ Bölti,ınlerinden mezun olan
meslektaşlarımızın üIkemizde çalıştığı sektörel <!ağılıını dikkate alındiğında, YÖK tarafından
gönderilen standart eğitim srnıflama tablosundaki yerinin doğru olmadığı, bu nedenle jeoloji
mühendisliği alanının sınıflama tablosundaki yerinin değiştirilmesi gerektiği

düşünülmektedir.

Aynca Kurumunıız arafındarı Eğitim ve Ögretim §mıflamasında baz alman !@
Fietds of Educıtion ınd Trainine 2O13 (ISCEI}.F 2013) Kılavuzu'nun "Scope and
structure of the classification" böliimünde "ISCED sınıJlamısının esas itibariyle eğitimde

ülkeler arasında karşlaştırılab ilir istütisliki bilgileri derlemek amacıyla geliştirildiği ancak
özeilikİe eğiiim aianlarınıİa kenrji ulusai sınıfiama siandartlarını gelişiirmemiş ülkeİerde

ulusal bağlamlarda da kallanılabileceği ııncak ulusal düzel,de vapılacuk u_varlamaların

ISCED Eğıtin ve Oğretin Alanlarııu göre yapılacak uluslarura.ıı raporlaınayı
zor[aştırmaması veya imkansız hale getirmemesi gerekılgi" klirtilmektedir.

Bu bağlamda bahsi geçen ISCED-F 2013 kılavuzuna bakıldığında, C5 kodu ile anrlan
Doğa Bilimleri, Matematik ve istatistik Geniş Alanı altında herhangi bir mühendislik
disiplininin yer almaöğı görülmektedir. Ülkemizdeki üniversitelerde Jeoloji Lisans bölti,rnleri

bulufrmamaka o1up Jeotoji Mulıefdislik bölüffleri ise sadece rrİülİendislik fakültelen atrıtrda

konumlanmakta, ders müfredatlannın ağırlıklı bölümü malematik-mühendislik alanındaki
derslçrden oluşmakta vt böliim mezunlanna mtiheıdis unvaru ile yeterlilik belgeleri



verilmektedir. Bu nedenle 05 kodlu Doğa Bilimleri, Matematik ve İsıatistik Geniş Alanr
altında sınıflandınlmalan yukanda bahsedilen, ISCED Eğitim ve Oğretim Alanlanna göre
yapılacak ulusiararası raporiamayı zorlaştırmakta ve genei çerçeveyi bozmaktadır.

Bunlann yanı sıra ISCED-F 2013 kitapçığı incelendiğnde Eğitim ve Öğretirı Alın
sınıilamısı icerisinde Jeoloii Mühendisliğinin herhanei bir Alan icerisinde
tanımlanmamıs olduğu dı 96rülmektedir.

Kurumunuz tarafından göndelilen LINESCO Uluslaraıası Standart Eğitim Snıflama
sistemi dikkarc ahndığında Jeoloji Lisans bölti,mlcri olmayan do|ayısıyla jeoloji tisaııs cğtimi
verilmeyen, sadece Mühendisiik eğitimi verilen Jeoloj i Mühendisliğinin Standart Sınıflama
Tablosunda Geniş Alanda 07 kodlu "mühendislik. imalat ve vaoı", Dar Alanda 073 kodlu
"mimarlılı, ye yıDı alanı", Aynntılı Alan tanımlamasında ise 0?34 kodu ile "mühendislik.
mimarlık ve olanlama" adı altında yeni bir başlık altına ahnacak şekilde di\zenleme
yapılması gerektiği, ya da Geniş Alanda 07 kodlu "mühendis|ik. imalıt ve vaoı", Dar
Alanda, 0?9 kodiıı 'başka verde smrftarmı§ıı§ riiterühiik. imrİst ve vım ılırr",
AynntıIı Alan tanımlamasrnda ise 0799 kodu ile.baska yerde sınıflanmamış mühendislik.
imılat ve vaoı alanı" adl alhnda dilzenJeme vapılması gerektiği düşünülmektedir

Aynca altematif olarak, Jeoloji Mühendisliğinin geniş alanda *mühendişli}. ve
tekıobil (Englneerinp and lechnolopvİ', dar alanda ise "cevğe mühcndiş[ği
(Environmental engineeine| altında tanımlandığı, iiılke eğitim sistemi ve yasal
dtiaenlemelerde dikkate alınarak OECD ü|keleri tarafından geliştirilen ve UNESCO
Uluslararası Standart tsğitim Sınıflama sistemiyle de uyumlu OECD sınıflama (OECD
Revised fielıls of science and technolbw. 2(Xi7) sistemi kullanrlabilir.

Sonuç olarak, Jeoloji Miüendisliği Böliimlerinin yapılacak olan sınıflamadaki yerinin,
ülkemiz iırriversite eğitimi içerisindeki yeri (Bologna süreci ile akeditasyon stireçleri göz
öniirıe aiınarak), mezunlannın çahşma aianian (üreiiikieri müendisiik hizmetieri) ve yasal
mevzuatlarda geçen mesleki tanımlar göz önüne alınarak, Geniş Alanda mühendislik inelıt
ve vıDı", Daı Alanda "mimarlık ve vanı alanı", Ayrıntılı A]anda ise "Eü!eıduü!,
mimarlü ve o[anlıma" adİ artıııda aç,Iacak yeni bir başhk aftına, ya du G;İj;du
"mühendislik. imalıt ve vanı", Dar Alanda, "baska verde sınıflanmamış mühendislik.
imalat vc şaDı alanı", Aynntılı Alanda ise "baska vcrdc ıını{tanmamıı mühcndistik.
imalat ve vanr alanı" altına yerleştirilmesini için gerekli diiaenlenmenin yapı|masını arz
edeiz.
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