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22. Dönem Çalışma Raporu 2008 - 2010

7- 22. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTSEL DURUM VE İŞLEYİŞ

Odamız geçirmiş olduğu  nicel ve nitel gelişmeler sonucunda TMMOB içinde önemli bir meslek 
odası haline gelmiştir. Bugün Odamız 14083 üyesi, 11 Şubesi, 67 il ve 1 İlçe Temsilciliği,  ulaştığı  
mali ve teknik alt yapısı ile kurumsallaşma yolunda önemli ilerlemeler göstermiş; örgütsel ve mesle-
ki alandaki deneyim birikimi,  üniversite ve kamu kurumları ile geliştirilen ilişkiler, yürütülen mes-
leki ve örgütsel çalışmalar, diğer meslek odaları ve sendikalar ile geliştirilen dayanışma ve mücadele 
birliktelikleri sonucu sadece üyeler değil toplumsal birçok unsur tarafından ilgiyle izlenen etkin bir 
demokratik kitle ve meslek örgütü haline gelmiştir. 

Odamız Anayasa ve 6235 sayılı kanunda yazılı olduğu üzere demokrasi ve mesleki alanla  ilgili 
konularda toplumu bilgilendirmek, kamuoyunu aydınlatmak, ülke yararına gerekli girişimlerde bu-
lunmak ve meslek mensupları arasında koordine ve dayanışmayı sağlamak üzere örgütlenmiş bir 
anayasal kuruluştur. 

Odamızın örgütsel ve mesleksel kimliği 2 Ağustos 2002 tarih ve 24834 sayılı Resmi Gaze-
tede yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Ana 
Yönetmeliği’nde açık olarak tanımlanmıştır. Örgütsel ilişkiler demokratik-merkeziyetçilik ilkele-
ri etrafında örülmüş olup karar alma süreçlerinde  üyenin özne olduğu katılımcılık , çalışma yönte-
minde  kolektiflik  esastır.

7.1- ÜYELERİMİZ

Üniversitelerimizin Jeoloji Mühendisliği Bölümlerinin mezun sayılarına ilişkin verileri göz önü-
ne alındığında yaklaşık 20 bin  meslektaşımızın %70 oranında  Odamıza üye olduğu anlaşılmaktadır. 
Gelinen bu nokta aynı zamanda Odamıza duyulan güvenin de bir ifadesidir. Üye-Oda arasındaki 
iletişimi sürekli ve aktif kılabilmek, iletişim olanaklarını geliştirebilmek amacıyla kurulan Jeoloji 
Mühendisleri Odası Bilgi İşletim Sistemlerinin (JMO-BİS ve JMO-ÜYE-BİS)  işletilmesi ile, üye-
lerimize kaliteli hizmet verme ve iletişim olanaklarının arttırılması konusunda önemli gelişmeler 
sağlanmıştır. 

01.04.2008 – 18.03.2010 tarihleri arasına Odamızda 1766 yeni üye kaydı yapılarak, toplam üye 
sayısı 14083’e ulaşmıştır.

01.04.2008 - 18.03.2010 TARİHLERİ ARASI ÜYE KAYDI

TARİH ÜYE SAYISI
01.04.2008 Üye Sayısı 12317
01.04.2008 - 01.04.2009 885
01.04.2009-18.03.2010 881
18.04.2010 Genel Toplam 14083 

 Bir önceki döneme göre artış oranı ~%14 olarak gerçekleşmiştir,


