
O K U R L A R I M I Z A , 

Yeni dönemde ilk sayımızı çıkarırken Odamızın amaçlarına erişmekte sizlerin de desteği ile başarılı olacağı
inancındayız.

İnsanoğlu asırlar boyunca doğaya karşı yaşam uğraşı vermiş, tüm teknolojik evrimine karşım zaman zaman da bıı
uğraşında yenik düşmüştür. Doğal .afetler begin, de insanlığın korkulu rüyası olmayı sürdürüyor. Jeoloji Mühendisliği
mesleği yapıyı, doğal olaylara karşı dayanıklı olması için araştırma, projelendirme amacı gider; Bir işin planlaması»
etüdü» prqjefeßdMlmesi, uygulanması» kontrolü ve işletilmesi süreci bir bitin olup, bunların herhangi birindeki aksama
ya" da bu evreler arasındaki kopukluklar sonradan tamir edilemeyecek zarar hafta, felaketleri birlikte gelebilmektedir, Bu.
dununun en son örneği ERZİNCAN Depremi biçiminde karşımıza dikilmiştir. Depremin oluşumuna kimse dur diyemez»
ancak sonuçlarına mahkum olma. dönemlerinin geçmişte kaldığı da Minen başka bir gerçektir. Üzülerek belirtelim ki bu
tür doğa olayları oldukça sorumlu ve etkin jeoloji mühendisliği hizmetlerinin değerinin daha iyi kavranmasına neden
oluyor.

Yeni hükümetin kurulması ie birlikte ülke gündemine Maden Yasası, Petrol Yasası, Kıyı Yasası» imar Yasası» Y.e-
raltisuyu Yasası .gibi mesleğimizi yakından ilgilendiren yasalarla sendikalaşma, insan haklan gibi. toplumun, bütün, kat-
manlarını ilgilendiren yasalar gündeme çok daha yoğun bir biçimde geldi. Yönetim Kurulumuz Maden Yasası konusunda
yaptığı çalışmaları Enerji Bakanlığına sunmuştur ve. ilgililerle sürekli temas halindedir. Kıyı Yasası ile 28-29 Mayîs'ta
'Trabzon'da Bayındırlık .ve Iskan. Bakanhğriun düzenlediği simpozyuma Odamız katılarak, görüşlerini yazılı ve sözlü Aie
getirmiştir. Petrol Yasası ile ilgili çalışmalarımız da Enerji Bakanlığına, sunulmuştur.

Sendikalaşma ve insan, haklan ile ilgili çalışmalarımız TMMOB'nin önderliğinde en aktif katkılarımızla devam et-
mektedir. 

Diğer meslek odaları» üniversiteler ve kamu kurumları ile ilişkilerimiz artan bir yoğunlukla amaçlarımız
doğrultusunda sürmektedir.

Odamızın örgütlenme üzerine de çalışmaları yoğundur. Birçok işyeri ve il temsilcilikleri seçimleri tamamlanmıştır.
Onüçüncü Genel Kurul. Karan ile kurulan, istanbul Şubemiz 27-28 Haziran'da Genel Kurulunu yapmıştır. Izmir
Şubemizde seçilen Kurucular Kurulu tarafından, genel, kurul, çalışmalarına başlanmıştır, iki büyük kentteki bu
şubelerimizle daha güçlü, daha. liretken., 'daha coşkulu, bir oda olacağımız kesindir.

Yeni dönemde de üyelerimizin. Jeoloji. Mühendisliği. Oergisi'ne olae yakın ilgilerinin yayın» görüş ve önerilerle des-
tekleneceği ve zenginleşeceği umudumuzu taşır, saygılar sunarız.
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