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Jeoloji Mükendmlifi, TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası ya-
yınıdır. Yılda üç kez yayınlanır.
Dergi Oda'nm amaç, ilke ve ya-
yım koşullarına uyan her yazı.
ya açıktır, Yayınlanan yazılar-
daki fikir ve teknik sorumlu-
luk yazarlarına ait olup, Jeolo-
ji Mühendisleri Odasını ve Der-
giyi bağlamaz.

abone koşulları

Dergi fiyatı 500
v/ıllık abone 1500
Öğrencilere 250
Üyelere ücretsiz dağıtılır

ilan taifesi (ti)

Tek sayı 'Üç sayı

Arka dış kapak 80,000 192,000
Arka iç kapak 40.000 96,000
İç sayfa tam 30,000 72*000
îç sayfa yarım 20,000 48,000

Tescilli bürolar Jeoloji Mühen,
dişleri Odası'nın yayın organla-
rına verecekleri ilan ücretleri-
*\m %25'inden muaf olurlar.
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tirauob-'
jeoloji mühendisleri odası

(JMO)

6235 (7303) sayılı Türk Mü-
hendis ve Mimar Odaları Bir=
Uğl (TMMOB) Yasasına göre
18 Mayıs İ&74 yılında kurulan
TMMOB Jeoloji Mühendisleri
Odası, mühendislik unvanına
sahip ve jeoloji mesleği ile il-
gili bütün uygulamaları yap-
maya yasal olarak yetkili bu^
lunan tüm jeoloji mühendisle-
rinin anayasal tek meslek ör-
gütü olup T.C, Anayasası'nın
İ35. maddesinde belirtildiği fi-
xere kamu kurumu niteliğinde
bir meslek kuruluşudur.

Oda, yeraltı ve yerüstü doğal
kaynaklarımızın ülkemiz ya-
rarları doğrultusunda değerlen
dirilmesine katkıda bulunmak,
Maden Jeolojisi, Petrol Jeolo-
jisi, Yeraltısuları Jeolojisi, De-
niz Jeolojisi, İnşaat Jeolojisi,
Çevre Jeolojisii Kentleşme
Sondajeılık Temel Jeoloji Hiz-
metleri ve çe§itli mühendislik
uygulamalarında mesleğin et-
kinleştirilmesine ve üyelerin
yetki ve sorumluluklarının
saptanması ve geliştirilmesi yo
nünde çalışmalar yapmak, jeo-
loji mühendisliği eğitiminin ge,
üşmesine, katkıda bulunmak,
ilk dört yıllık temel jeoloji mü.
hendisiîgi efitiminde birlikteli-
ğin " sağlanması görevini üst-
lenmek, mesleğin gelişmesi ve
tanıtılması ile ilgili teknik
kongre, seminer, simpozyum,
konferans, sergiler * düzenle-
mek, üyelerinin birbirleri İle
ve halk ile olan ilişkilerinde
dürüstlüğü ve güveni hakim
kılmak üzere meslek disiplini
ve ahlâkım korumak amacıyla
çalışmalar yapmaktadır.
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