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Odamız bîr yandan üyelerimizin ekonomik-demokratik ve kMtûrel istemlerini
karşılamaya yönelik çalışmaların altyapısını oluşturacak etkinlikleri gerçekleş-
tirmeye çalışırken, diğer yandan meslek alammızdaki bilimsel-teknik çalışmaların
nicelik ve nitelik olarak geliştirme çabalarını aksatmamaya özen göstermektedir.

Fakat Ülkemizde yaşanmakta olan yüksek oranlı enflasyon, Oda. giderlerinin
hızla yükselmesine yol açmakta, üretilen her hizmetin maliyetlerini gösteren
rakamlar, geometrik diziler oluşturmaktadır:

Kağıt fiyatlarındaki sürekli artışlar nedeniyle dört formalık Dergimizin maliyeti
1986 başlarında bir milyon lira iken 1988 ortalarında yaklaşık dört milyona
çıkmıştır. Bu güçlükler nedeniyle yayınlarımızın periyodlarında bazı gecikmeler
olmuştur.

Tüm bu olumsuz koşullara karşın Odamız» TJKnun mali yetersizlikler nedeniyle
çıkarmakta zorluk çektiği Türkiye Jeoloji Bültenini devralmak suretiyle,, Dergfnin
aynı form ve içerikte yayınını sürdürmesini sağlamıştır«

1946 yılından Odamızın kuruluşuna kadar tek 'meslek örgütümüz durumunda olan
TJKnun en önemli etkinliğine böylece sahip çıkılmıştır. TJKnun geçmişteki diğer
etkinliklerine de sahip çıkarak onları daha da geliştirip sürdürmek, bizim için bir
onur olduğu kadar önemli bu" görevdir de...

Bu aşamadan sonra Oda yayınlarında yeni düzenlemelerin yapılması gereği
ortaya çıkmıştır. Türkiye Jeoloji Bûltenfnfrı devraltnmasından sonra; aynı amaç,
form ne içerikte iki ayrı Dergfnin yayınını sürdürmesi gerek ekonomik gerekse
işlevsel olarak anlamını yitirmektedir. Bu nedenle Jeoloji Mühendisliği Dergisinin
içeriğinin değiştirilmesi kaçınılmaz olmaktadır:

Bundan böyle Jeoloji Mühendisliği Dergisinde daha çok; uygulamalı Jeoloji
ağırlıklı makalelere, meslektaşlanmızm izlemesinin yararlı olacağı yabancı
yayınların tercümelerine ve meslek içi eğitim amacına yönelik çeşitli çeviri ve
derlemelere yer verilecektir. Meslektaşlarımızın ekonomik-sosyal hakları ve
meslek alanımızı doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren bazı yasa, tüzük ve
yönetmelikler hakkında konunun uzmanı kişi veya kurullarca hazırlanacak olan
inceleme yazıları da bu Dergimizin içinde yer alacaktır.

Dergimizin bu sayısı, eski içeriğiyle son sayı olup bundan sonra yüda 'iki sayı
olarak ûçfincû hamur kağuM basılması düşünülmektedir.

Böylece Odamız, Türkiye Jeoloji Bülteni'nin eski form ve içeriğiyle yayuü an-
masını sağlamak ve Jeoloji Mühendisliği Dergisini yeni içeriğine kavuşturmakta,
hem ûk meslek örgütümüz olan TJKnun 'meslek alanımtzdaki her türlü üretim ve
birikimine sahip çıktığını hem de meslek sorunlarıyla ülke sorunlannm içiçeliğini
vurgulayan çalışma anlayışını ortaya koymuş olmaktadır*

Şimdiye dek yapılanlar böyle bîr anlayışın ürünüdür. Bu anlayış>a üye
tabanımızda daha bir yayguıhk ve derînMk. kazandırılması halinde ürünlerin daha
çok artacağına kuşkumuz yoktun

Saygılarımızla,
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