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BÎR DÖNEMİN ARDINDAN

Odamız; 1994 - 1996 yönetim döneminde, ülkemiz genelinde yaşanan tüm olumsuz
ekonomik koşullara rağmen, yayın etkinliklerini aralık vermeden sürdürmüş, daha iyinin,
daha doğrunun ve daha güzelin gerçekleşmesi için çaba göstermiştir,

Yaşanılan bu dönemin sonunda Odamız yayınlarında; mesleğimizle ilgili olarak Dünya
Ölçeğinde meydana gelen gelişmelere ve uygulamalı jeoloji alanındaki bilgi eksiklerimizi
gidermeye yönelik konulara daha fazla ağırlık verilmesinin gerekliliği daha net biçimde
görülmüştür.

Avrupa Birliği'nin kapısını aralamış bulunan ülkemizde, demokratikleşme ve ekono-
mik alanlarda oluşacak yeniden yapılanmalar yanında eğitim ve mesleki uygulamalar
alanlarında da yenilenmelere gidilme zorunluluğu gündeme gelmiştir, Bu durumu değer-
lendiren Oda Yönetimimiz, diploma ve mesleki uygulama alanlarına ilişkin tüzük, yönet-
melik ve şartnameler boyutundaki denkliklere yönelik araştırmaları başlatmıştır. Hatta
bu konularda Avrupa ülkelerindeki uygulamaların denetimini yapan "Avrupa Jeologlar
Birliği'ne" üyelik konusundaki başvurusunu yapmıştır. Diğer taraftan, mesleğimizle ilgili
Dünya ölçeğindeki gelişmelerden anında haberdar olmak ve yararlanabilmek amacıyla
Odamız ÎNTERNET'e üye yapılmıştır,

Mesleğimize ilişkin ülkemizde yaşanan sorunlardan birisi de eğitim standartlınızın gi-
derek düşmesidir. Odamız, dünyadaki gelişmeler dikkate alındığında, bu standartın sürat-
le yukarılara çekilmesi gerekliliğine inanmaktadır. Son yıllarda hemen hemen yaptığımız
her Bilimsel ve Teknik Kurultayımızda bu konuyu gündemde tutmaya yönelik panellere
yer verilmiştir ve bundan sonra da verilecektir. Öte yandan, bu konuda Odamızın Üniver-
sitelerimizle olan yoğun girişimleri artarak devam etmektedir.

Eğitim alanında yaşanılan boşluğun bir ölçüde kapatılması amacıyla, meslek içi eğitim
görevini üstlenecek yayınlara ağırlık vermeyi planlamaktayız. Halen Odamızca yapılmak-
ta olan yayınlarda ve etkinliklerde bu anlayışın yoğunluk kazanmakta olduğu açıkça gö-
rülmektedir. 1 - 5 Eylül 1997 talihlerinde İstanbul'da uluslararası düzeyde yapmayı planla-
dığımız ve hazırlık çalışmaları oldukça ilerlemiş bulunan ff ÇEVRE ve JEOLOJİ"
Sempozyumunda da, mesleğimizde çok önemli yeri olan çevre konusundaki, Dünya ölçe-
ğinde meydana gelen gelişmelerin ülke meslek adamlarına aktarılması ana fikri yatmakta-
dır.

Odamızın, meslekdaşlarına karşı her alandaki sorumluluğunu yerine getirirken giderek
iyiyi ve doğruyu bulmasını diliyor ve önümüzdeki dönemde Odamız Kurullarında görev
yapacak tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz.
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