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SUNUŞ
Değerli Okuyucular,

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, 43 yıllık tarihimizin birikimiyle 
oluşturulan ve dünden bugüne taşıdığımız ilkelerimiz ışığında;  
ülkeye, topluma, mesleğe ve meslektaşlarımıza ilişkin çalışmaları 
bütünlüklü olarak hayata geçirmeye gayret etmektedir.

Odamız, jeolojinin eşsiz zenginlikteki alanlarında bilimsel teknik 
etkinliklerini gerçekleştirmeye, sempozyumlar, eğitim seminerleri 
ve konferanslar düzenlemeye devam ederken; Odamızın 
çalışmalarını, meslektaşlarımızın araştırma ve mesleğimizin yeni 
gelişim alanlarına ilişkin makalelerini süreli ve süresiz yayınlarıyla 
meslek camiamıza sunmuştur.   E-bülten uygulaması aylık bazda 
yayınlanır hale getirilerek üyelerin oda etkinlikleri hakkında 
aylık ve düzenli olarak güncel bilgilere erişimi sağlanmış; süreli 
ve süresiz yayınlarımız gerek web ortamında, gerekse e-posta 
yolu ile ulaştırılarak hem okuyucu kitlesi artırılmış hem de tüm 
meslektaşlarımızın hızlı bir biçimde ilgi duydukları konulara 
ulaşması kolaylaştırılmıştır.

Jeoloji ve yerbilimleri ile yakın ilişkili diğer bilim dallarına ait ilginç 
bilgileri ve araştırmaları okuyucuya sunan popüler bir dergimiz 
olan Mavi Gezegen de yayın hayatına başladığı günden itibaren 
Odamız süreli yayınları içinde önemli bir yer tutmuş;  jeolojinin 
anlaşılabilir bir dille yerbilimleri camiası dışındaki kitlelere de 
tanıtılıp anlatılabilmesinde anlamlı bir işlev görmüştür.

“Dili, öz, biçim ve görselliği ile ilgi çekici olurken magazinsel 
bir sığlığa düşmeden okuyucuya ulaşmak; hurafenin dinsel 
dogmaların kaderci umursamazlıkların, cehalet istismarının 
bilimsel sefaletin örgütlü çabalarla yaygınlaştırılmaya, toplumsal 
geleceğimizin karartıldığı bir ortamda bir ışık yakmak, toplumun 
doğayla ilişkisinin akıl ve bilimin yol göstericiliğiyle düzenlenmesi 
çabalarında yer almak” amacı ile yayınlanmaya başlayan Mavi 
Gezegen Dergisi zaman zaman aksamalara uğrasa da, bu görevini 
yerine getirmeyi sürdürmüştür.

1999 yılında yayın hayatına başlayan dergimizi, başta 
meslektaşlarımız olmak üzere yerbilimleri ve yakın ilgili meslek 
camiasının katkıları ile daha bir geliştirerek bundan sonrada basılı 
veya elektronik ortamda okuyucuya ulaştırmanın gayreti içinde 
olacağız.

Bilim ve emekle ürettiklerini umut ve inatla toplumun ve 
meslektaşların hizmetine sunma çabası içinde olan TMMOB 
Jeoloji Mühendisleri Odası olarak, başta dergimiz editörü ve 
yazarlarımız olmak üzere Mavi Gezegen dergimizin yayınına katkı 
koyanlara, emeği geçenlere teşekkür ediyor, dergimizin sizlerin 
çabası ile zenginleştirilerek yaşatılacağına olan inancımızla 
saygılar sunuyoruz.
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