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Jeoloji Mühendisleri Odası ya-
yımdır. Yılda Üç kea yaymianır.
Bergl Oda'nın amaç, ilke ve ya-
yım koşullarına uyan her yazı-
ya açıktır.

abone koşulları

Dergi fiyatı İÖO TL,
Öğrenciler© 50 TL,
Yılık abone 300 T3U
Üyelere Ücretsiz dafıtılır.

Han tazfta»i--'.(XL,)
Tek Hay i Üç sayı

Arka ^i 5,000 12.000
4,000 10.000

8,000
é.000
2,000

Arka iç
Tam sayfa 3,000
Yawm sayfa 1.500
Çeyrek $ayfà 750
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6235 (730S) sayılı Türk Mü-
hendîa ve Mimar Odaları Bir-
liği (TMMOB) Yasasına göre
18 Mayıs 197e yılında kurulan
TMMOB Jeoloji Mühendisleri
Odası, mühendislik unvanına
sahi|> ve jlolojl mesleği ile il-
gili bütün uygulamaları yap-
maya yasal olarak yetkili t>u~
lunaas tüm jeoloji mühendisle-
rinin, tek yasal meslek örgütü
olup T.O. Anayasası'nın 122.
maddesinde belirtildiği üzere
kamu kurumu niteliğinde bir
meslek kuruluğudur,
Oda; yeraltı ve yerüstü doğal
kaynaklarımızın ülkemin ve
haltaamn çıkarları doğrultu-
sunda def erlendïrilmesïne kat-
kıda bulunmak, Maden Jeoloji-
si, Petrol Jeolojisi, Yeraltısuları
Jeolojisi» Deniz Jeolojisi, în-
saat Jeolojisi* Çevre Jeolo-
jisi, Kentlepne» Sondajeılık,
Temel Jeoloji Hikmetleri ve ge-
gitli mühendislik uygulamala-
rında mesleğin etklnle§tîrilme~
sine ve üyelerin yetki ve so-
rumluluklarıma saptanması ve
geliştirilmesi yönünde ga!ı§-
malar yapmak, jeoloji mühen-
dî3İig'i eğitiminin gelişmesine
katkıda bulunmak, ilk dört
yıllık temel jeoloji mühen-
dislifl eğitiminde birlikteli-
ğin sağlanması görevini üst-
lenmek, mesleğin gelişmesi ve
tanıtılması üe ilgili teknik
ifOBgre, seminer, simposyum,
konferans ve sergiler düzenle-
mek» : jeoloji mühendislerinin
ekonomik-demokratik hakları-
nı savunmak amacıyla çalış-
malar yapmaktadır,

t.m,m,o»b. asgari ücret ve çizim, steiittartlaa*! te&bit kofiılsyanıı %fe kontrol
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