
Okurlarımıza

Bu ay Odamızın kuruluşunun 5 inci yıldönümünü yaşadık. Evet
Odamm S yıl Önce 18 mayıs 197.4'te kuruldu, Gerek Bağımsmlık - De-
mokrasi mücadelesi içinde, gerekse meslekî çalışmalar içinde yerini
gücü oranında alan Odamıza, geçmişin çalışmaları, gelecek İçin bir
ivme verecektir\

Toplumsal hareketliliğin başdöndürüoü hızla geliştiği ülkemUh
de sosyal olaylann mesleki - bilimsel çalışmaları etkilememesi ola-
naksızdır. Bu noktadan hareketle mücadele meslekî ve bilimsel alan-
da da gelişiyor»

Kurulduğundan bugüne dek kollekiif çalışmaların ürünlerini
yaşama geçirmeye çalışan odamız için TÜRKİYE JEOLOJİ MÜ-
HENDİSLİĞİ BİRİNCİ KONGRESİ bir dimim noktası oUu.

Bir dönüm noktası oWa çünkü;

— Birinci Bilimsel Teknik Kongre Meslek olarak kendini yeni
yeni kanıtlayan Jeoloji Mühendisliğinin hangi alanlarda ye-
rinin olduğunu gösteren bir platformdu,

— Teknik Kongre jeoloji mesleğinin uygulamada kuïïammi ile
ekonominin dinamosu olan doğal kaynakların aranmasın-
dan bulunmasına, enerji sorununun çözüm sürecindeki kat-
kılanmımn sunulması^ mesleğimizin yetkili biçimde yerinin
saptanmasına ve halkın çıkarlarına nasıl malolacağına ışık
tutmuştur,

— Kongre bim, jeoloji çalışanlarının kendi alanlarında mesle-
kî olarak kendilerini kanıtlayabileceği bir platformun ola-
bilirliğini gösterdi.
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— Kongrede işlenen konular^ jeolojiyi salt kuramsal olarak in-
celemenin yetersidiğinij uygulamanın ekonomiyle birlikte
irdelenmesi sonucu sosyal olayların mesleğimize ilişkin yan-
larını vurgulayarak bilimi halkın çıkarları doğrultusunda
nasıl kullanabileceğimizi gösterdi^

— Kongre ; meslek sorunlarımızın özelde ekonomik-demokratik
genelde bağımsızlık demokrasi mücadelesMn bir parçasını
oluşiurduğurmn ve bu mücadelelerin bir birinden kopmaz
bağlarla bağlandığının ortaya çıktığı bir alan oldu,

— Kongrede gerçekleştirilen DOĞAL KAYNAKLAR 8ERO181,
Ülkemizin doğal kaynaklarının sahip olduğu potansiyeli
vurgulamaya yönelik ve bunlardan yararlanma olanakları*
n% ortaya çıkarmaya çalışan bir amaçta idi.

Kuşkusuz tüm bunlar bireysel insiyaiiflerin degilß kollekiif
çalışmanın yaşama geçirilmesinin ürünleridir. Ve bu tür çalışmaların
devamı jeoloji mesleğinin uygulanmasında daha şimdiden ileri ve
tutarlı adımlar atmaya yardım edecektir,

Bu amaçla tüm jeoloji mesleği çalışanlarının şimdiden gelecek
bilimsel ve teknik kongremize hazırlanmasını dileriz.

Şimdiye değin olduğu gibi bundan sonra da geçirdiğimiz deney-
lerden yararlanarak yapacağımın işlerde eleştirilere açık olarak
çalışacak ve yol alacağız.

Odamızın daha güçlü olması için her konuda düşünce iletip
mimn sağlanması bir ivme olacaktır, önümüzdeki günlerde Dostça
selamlar,

Saygılarımızla,

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
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