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50. Yılı Kutlarken

Türkiye'de Jeoloji Mühendisliği disiplininin gelişmesine paralel olarak JMÖ •mesleki örgütlülüğü-
nün 50.. yılını kutlamaktadır. Odamız,, mesleki yaşam kesitinde Jeoloji Mühendisliği ile ilgili ko-
nularda meslek amaçları doğrultusunda çeşitli etkinlikler göstermiştir.. Bunların kuşkusuz en
önemlileri Odamız öncülüğünde gerçekleştirilmiş bulunan Türkiye Jeoloji Kurultaylarıdır.. Bugü-
ne kadar da 50 Kurultay aralıksız olarak yaşama geçirilmiştir. Gelenekselleşen içeriği ile jeoloji
topluluğunun, özveri ve gururu olan bu kurultayların 50. yıl anısına İstanbul'da 1-5 Eylül 1997 de
gerçekleştirilecek olan JEOLOJİ ve ÇEVRE Uluslararası toplantısının son hazırlıkları bitmek üzere-
dir.

50. yılımızdaki amacımız; kendi uğraşı alanında daha iyiye,, daha güzele erişmektir,. Bu amaçtan
yola çıkarak yayın hayatına başlayan Jeoloji Mühendisliği Dergisi elinizdeki bu sayı ile bir kez,
daha sizlerle beraberdir,. Bu sayı ile biraz daha güçlenen dergimizin büyümesi de sizlerin katkıları
ile olmuş ve olacaktır.

Dünya ve Türkiye Ekonomilerindeki iniş ve çıkışlar bütün nıülıendislik uygulamalarını etkilemiş
bulunmaktadır. Ancak, Jeoloji Mühendislerinin mesleklerine olan sevgi ve bağlılıkları çeşitli zor-
lukların aşılmasında her zaman en güçlü destek olmuştur. Bu destekledir ki JMÖ, kısıtlı olanak-
larla ve özveri ile yürütülen ağır görevleri .50 yıl boyunca üstlenen meslektaşlarımızın çabalaııyla
bu. günlere ulaştığını bilmiştir;. Meslek örgütlenmesinde ellinci yılına dek bu. çatı altında görev al-
mış, çeşitli konularda katkılarda bulunan meslektaşlarımızı içtenlikle kutluyoruz. Elli yıldır süre-
gelen çeşitli etkinliklerde Odamıza maddi ve manevi destek sağlayan kişi ve kuruluşlara JMO
adına teşekkür ediyoruz.
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