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5) Odamıza tescilli firmaların her türlü Serbest Jeoloji Mühendisliği Hizmet ürünlerine yönelik 
bilgiler, tescil işlemleri yürütmek. 

6) Projenin bir diğer ayağı olan web sayfamız sistemde bulunan ve güncellenen bilgilerle beslen-
mekte ve şekillenmek; Oda çalışmaları, seminerler, duyurular, yayınlar, basın açıklamaları, davalar 
ve üyelerimizle ilgili pek çok bilgi kamuoyuna ulaştırılabilmek, 

7) Sistemde kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen tüm işlemler için kullanıcı kimliği ve işlem 
zamanları saklanmakta böylece geriye dönük olarak işlemler takip edilebilmektedir. 

8) Sistemdeki tüm bilgi ve işlemlerin yedeklemesi yapılmaktadır. 

JMO-BİS- ÜYE

 JMO-BİS Projesi kapsamında gerçekleştirilen diğer bir çalışma ise, üyelerimizin sitemden tüm 
bilgilerini görebilmeleri, bilgilerini güncelleyebilmeleri veya güncelleme başvurusu yapabilmeleri, 
aidat ödeme işlemlerini internet üzerinden gerçekleştirebilmeleri ve hatta belge alabilmeleri için ge-
liştirilen JMO-BİS- ÜYE sisteminin üyelerimizin kullanımına açılmasıdır. Üyelerimizin kullanıcı 
adı ve parola edinerek kullanacakları sistem, 21 dönem sonunda deneme çalışmaları tamamlanmış 
olup 22.dönemde üyelerimizin hizmetine sunulmuştur. 18.03.2010 tarihi itibariyle 938 üyemiz 5135 
giriş yapmıştır.  JMO-BİS- ÜYE sistemini  kullanarak aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilmektedir. 

Üye bilgilerini görüntüleme -

Üye iletişim bilgilerinde değişiklik yapabilme -

Aidat ödeme -

Evrak takibi -

8.2- WEB SİTEMİZ (www.jmo.org.tr)

Web Sitemizin Ana Sayfa görüntüsü

Sayfa; Odamız Hakkında, Mevzuat, Seminerler, Yayınlar, Gündem, Oda Örgütsel Yapısı ve Ku-
rullar, Haberler, Kariyer ve Duyurular, Kütüphane bölümlerinden oluşmaktadır. Sayfamızın yayına 
başladığı günden bugüne kadar gerek üyelerimiz gerekse diğer kişiler tarafından etkin bir şekilde 
kullanıldığı görülmektedir. 

Oda yayınlarına web sayfası üzerinden tam metin olarak ulaşılabilmesi için Türkiye Jeoloji Bül-
teni, Jeoloji Mühendisliği Dergisi, Haber Bülteni ve Türkiye Jeoloji Kurultay Bildiri Özlerinden 
yaklaşık 25.000 adet sayfanın taraması işlemi tamamlanmıştır. Web sayfamız üzerinden süreli yayın-
larımıza erişilebilmesi amacıyla dergilerin basımıyla eş zamanlı olarak web sayfamızda da yayım-
lanmaktadır.
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Oda web sayfası ziyaret istatistikleri
01.04.2008 - 01.04.2009 arası 
* 337.277
Ziyaretler 

* 1.345.142
Sayfa Görüntüleme Sayısı 

02.04.2009 - 18.03.2010 arası
* 543.769
Ziyaretler 

* 2.088.188
Sayfa Görüntüleme Sayısı
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Oda web sayfamızda 01.04.2008-18.03.2010 tarihleri arasında 566 haber, 47 basın açıkla-
ması, 5 oda görüşü, 58 yitirdiklerimiz kaydı, 42 evlilik duyurusu, 55 yeni doğan duyurusu,  19 
iş yaşamı duyurusu, 101 etkinlik 4 makale  ..vb yayımlanmıştır.

ONLİNE BİLDİRİ YÖNETİM SİSTEMİ (OBYS)

22. Dönemde gerçekleştirilen bir diğer yeni proje ise 63. yıldır düzenlenen Türkiye  Jeoloji Ku-
rultayı için yapılan sözlü veya poster sunular için başvuruların internet ortamında takibini sağlamak 
amacıyla oluşturulmuştur.

Online Bildiri Yönetim sistemi ilk olarak 62. Türkiye Jeoloji Kurultayında kullanılmış İngilizce 
ve Türkçe bölümlerden oluşmaktadır. Bu projenin ilerleyen zamanlarda Türkiye Jeoloji Bülteni ve 
Jeoloji Mühendisliği dergisi gibi hakemli dergilerimiz için de kullanılabilmesi için çalışmalar devam 
etmektedir.


