
sahibi ve yayım sorumluma

fomaii Kıtfaksısoflu

yayın komisyonu başkanı

A, Kemal Alan

yayın yazmanı
Tekin Ankal

teknik yönetmen

A. Kemal Akın

yönetim yeri

Konur Sokak No: 4/â
Kızılay, Ankara
Telefon : İS 87 65

JEOLOJİ
MÜHENDİSLİĞİ
tmmob jeolop mUhendteteri odası yayın organı

BAYI 18 EYLÜL 1983

PJC. 00? , Kmü&y, Anterit

Okurlarımıza

Jeoloji Mühendisliği, TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası ya*

ı*. Yılda HQMZ f&ymlmıv*
I Ûda'mıı aiaa& mm vs y&*

yım kofttllarına ^yan her ya^ı-
ya açıktır» Yayımlama» yazılar,
daki fikir ve teknik iortımlulük
yakarlarına ait olup, Jeoloji
Mühendisleri Odasını ve Der-
giyi baflamaı,

abone kutuları

Dergi fiyatı 000
öfrancilere ^§0
Yıllık abone 900
Üyelere Ücretsin daf itilir,

İlan tarifesi (TL.)

Tek sayı Üç say;

Ön kapak 100,000 M0.0ÖÖ
öa IQ kapak 50,000 120,000
Arka iç kapak 40,000 96,000
Arka dı§ kapak 204ö00 İ̂ İ.OÖO
h sayfa tam 30.000 72,000

tfeseilü bürolar Jeoloji Mühe»,
d'âltri Odasj'nin yayıa organla,
rxn«t verecekleri ilan toetlerl-
nm !%^5*indett muaf olurlar, *
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6235 (T303) sayılı Türk Mü-
hendis ve Mimar Odaları Bir*
lifi (TKMOB) Yasasına göre
İS Mayıs 1974 yılında kurulan
TMMOB Jeoloji Mühendisleri
Odası, mühendislik unvanına
sahip ve jeoloji mesleği île il-
gili bütün uygulamaları yap-
maya yasal olarak yetkili bu-
lunan tura jeoloji mühendisle-
rinin anayasal tek meslek ör-
gütü olup T.G. Anayasam**«»
JLS5, maddesinde belîrtüdifi ü-
z&TQ kamu kurumu niteli|rinde
feir mßslek kuruluşudur.
Odar yeraltı ve yerüstü dof al
teynaklanmızın ültoemiz ya-
rarları doğrultusunda değerlen«
dirümesîne katkıda bulunmak,
Madem Jeolojisi, Petrol Jeolo-
jisi, Yeraltıstılan Jeolojiği» De-
nm Jeolojisi» İnşaat Jeolojisi,
Çevr* Jeolojisi, Kentleşme,
Soaaajcüık; Temel Jeoloji Hiz-
metleri %*e çeşitli mühendislik
vtfgulamalarında mesleğin et-
kînle|tiriimeâine vè üyelerin
y#tki ve aorumluluklanıııiı
saptanması ve geliştirilmesi yö*
nünde çahgmaiar yapmak, jeo-
loji mühendisliği eğitiminin m-
li|î»63tae katkıda bulunmak,
ilk dört yıllık temel jeoloji mü-
ta&dîgllti efittoinde Ibirliktelt
fin saflanması görevini üst*
lfiiu&ek, mesleğin gelişmesi ve
tamtümam île ilgili teknik
kongre* mminar, stapozyum,
konferans, sergtler düeeııte-
mek, üyelerinin birbirleri U«
ve halk ile olan ili|kileïin4e
dürüstlüf ü ve güveni hakim
kalmak üzere meslek diaiplioî
ve ahlâkım korumak amacıyla
^alıimalar yapmaktadır


