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11.1 SÜRELİ YAYINLAR
Odamızın Süreli Yayınları belirli periyotları korunarak çıkartılan yayınlarını kapsamaktadır.

HABER BÜLTENİ
Haber Bültenimiz ülkemizdeki mesleki ve toplumsal gelişmeleri, mesleki sorunlarımızı 
paylaşmanın aracı oldu. Haber Bülteni, Odamızın örgütsel iletişiminin en temel aracıdır. 
Oda ve üyeler arasında örgütsel bağın ve karşılıklı iletişimin ön planda tutulduğu; Odamız-
da sürdürülen değişik amaçlı çalışmalar, gerçekleştirilen mesleki ve toplumsal etkinlikler, 
sosyal ve kültürel bilgilerin aktarıldığı bir yayın platformudur. Ücretsiz olarak üyelerimize 
ulaştırılmaktadır. Dönem içinde; “Kaza Değil Katliam”, “Soma Özel Sayısı”, “HESler ve Tür-
kiye” ve “Jeoparklar” kapakları ile 4 sayı yayımlanarak üyelerimize ulaştırılmıştır.

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ
Türkiye Jeoloji Bülteni, yayınladığı bilimsel makalelerle yerbilimlerinin gelişmesinde 
önemli kilometre taşlarından birini oluşturuyor. Ülkemizde kamu kurumlarında ve üniver-
sitelerde gerçekleştirilen güncel jeoloji araştırmalarını ve sonuçlarını, yeni açılımları meslek 
kamuoyuna iletmeyi hedefleyen yayın organımız ücretsiz olarak abonelere dağıtılmaktadır. 
Bu dönemde yayın periyodu düzenli hale getirilen TJB, 5 sayı yayınlanarak dağıtımı ger-
çekleştirilmiştir.
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JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ
JMD, ulusal ve uluslararası platformlarda, yerbilimlerinin uygulamaya yönelik alanları-
na ilişkin  bilimsel makaleleriyle alanında saygın bir yere sahiptir.Ülkemizde uygulamacı  
kamu kurumlarında, üniversitelerde ve özel sektörce yürütülen projelerde  gerçekleştirilen 
Uygulamalı Jeoloji  araştırmalarını ve sonuçlarını, Jeoloji Mühendisliğindeki gelişmeleri ve 
uygulamaları meslek kamuoyuna iletmeyi hedefleyen yayın organımızdır. Ücretsiz olarak 
abonelere dağıtımı yapılmaktadır.

Jeoloji Mühendisliği Dergisi, ulusal ve uluslararası platformlarda, yerbilimlerinin uygu-
lamaya yönelik alanlarında çalışmalar yapan herkesin katkısına açıktır. Bu çerçevede;

•	 İnsanların yaşamını etkileyen jeolojik süreçler ile mühendislik yapıları ve bunlara 
ilişkin sorunlar ve çözümler

•	 Jeolojik kaynakların yönetimi ve ekonomik açıdan değerlendirilmesi
•	 Doğal ve yapay kirleticiler ve ekosisteme etkileri
•	 Jeolojik anıtların korunması
•	 Jeolojik sorunların çözümüne katkıda bulunan arazi ve laboratuvar yöntemlerinin 

ve tekniklerinin geliştirilmesi 
ile ilgili kuramsal ve uygulamalı çalışmaları kapsayan ürünler, Yayın Kurulu`nun değer-

lendirmesinden geçtikten sonra Jeoloji Mühendisliği Dergisi`nde yayımlanmaktadır. Çalış-
ma Döneminde 4 sayı yayınlanarak dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Editör: Tamer TOPAL     Teknik Editör: Yavuz KAYA

MAVİ GEZEGEN
Mavi Gezegen, jeoloji ve yerbilimleri ile yakın ilişkili diğer bilim dallarına ait güncel bilgi-
leri okuyucularımıza sunan popüler dergimizdir.

Jeoloji ve Jeoloji Mühendisliğinin kamuoyuna tanıtımını, mesleki araştırma ve uygula-
maların diğer meslek dallarına, öğrencilere, eğitimcilere yansıtılmasını üstlenen “popüler 
jeoloji” yayın organıdır.  
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Yerbilimleri ve yerbilimle-
ri ile yakın ilişkili diğer bilim 
dallarına ait bilgileri ve bu 
konudaki teknolojik geliş-
meleri okuyucuya sunan po-
püler bir yayınım olan “Mavi 
Gezgen” dergisi bu dönemde 
elektronik ortamda yayına 
hazırlanmaktadır.  
 
Editör: Halil Gürsoy 

Yıl 2014   Sayı 19

Kıbrıs adasının morfojenetik gelişimi
(Der Morphogenetische Werdegang der Insel Cypern)

TMMOB
JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI YAYINIDIR

Yıl 2015   Sayı 20

Petrol tankeri kazaları ve  
neden olduğu çevre kirliliği

TMMOB
JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI YAYINIDIR

11.2 SÜRESİZ YAYINLAR
Süresiz yayınlarımız; gerek Odamızca düzenlenen sempozyum, konferans, kurultay vb et-
kinliklerin bildiri özleri gerekse mesleki çerçevedeki  teorik ve pratik  alandaki gelişmeleri 
ve bilgi eksikliğini tamamlamaya yönelik teknik kılavuz ve kitapları, özel araştırmaları ve 
“Dosya” haline gelmiş konuları içeren yayınları kapsamaktadır.

KİTAPLAR 
Jeoloji ve jeoloji mühendisliğinin değişik alanlarına yönelik  kitaplar yayımlanarak önemli 
bir Oda misyonunun gerçekleştirildiği inancındayız. Dönem içinde Mühendislik Jeolojisi 
(Kemal Erguvanlı) kitabı yayımlanarak dağıtıma sunulmuş, Jeokimya kitabının ise yeniden 
yayımlanmak için hazırlıkları tamamlanmak üzeredir. Ayrıca, “Field Hydrogeology, Sedi-
mentary Rocks İn The Field, Basıc Geologıcal Mapping, The Field Descrıptıon Of Igneous 
Rocks” gibi kitaplarında çevirileri devam etmektedir.  

SEMPOZYUM, KURULTAY VE ETKİNLİK YAYINLARIMIZ 
25. Çalışma Dönemi’nde gerçekleştirilen etkinliklerde sunulan bildirileri ve yapılan tartış-
maları içerecek şekilde hazırlanan yayınlardır. Diğer yandan Odamız tarafından destekle-
nen mesleki etkinliklere ait bu tür yayınları için de  maddi ve teknik katkılar sunulmuştur. 
Dönem içinde yayımlanan başlıca kitaplar: 

1. 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri kitabı
2. III. Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu ve Sergisi Bildiri Özleri Kitabı
3. 15. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı
4. 16. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı
5. II. Tıbbi Jeoloji Bildiri Özleri Kitabı


