
TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ 

YAZIM KURALLARI 

Yazıların hazırlanması 

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ'nin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Türkçe makalelerde "Extended Summary", 
İngilizce makalelerde ise "Genişletilmiş Özet" verilmelidir. Yazarların ana dillerinin Türkçe olmaması durumunda, yazıların 
başlığı ve özeti ile çizelge ve şekillerin başlıkları Editörlükçe Türkçeye çevrilir. Ana dili İngilizce olmayan yazarlara, yazılarım 
Editörlüğe göndermeden önce, gramer ve üslup açısından, ana dili İngilizce olan bir kişiden katkı almaları özellikle önerilir. 
Hazırlanan makaleler orijinal ve daha önce basılmamış araştırma, yorum ya da her ikisine ait sentezi içermeli, veya teknik not 
niteliğinde olmalıdır. Yazının gönderilmesi, daha önce basılmamış veya başka bir yerde incelemede olmadığım gösterir. 

Yazılar, aşağıda verilen düzen çerçevesinde hazırlanmalıdır. 

(a) Başlık (Türkçe ve İngilizce) 
(b) Yazar adları (koyu ve tamamı büyük harfle) ve adresleri (italik ve küçük harfle) ile başvurulacak 

yazarın E-posta adresi 
(c) Öz (Türkçe ve İngilizce) 
(d) Anahtar Kelimeler (Türkçe ve İngilizce) 
(e) Giriş (amaç, kapsam ve yöntem) 
(f) Ana metin (kullanılan yöntemler, çalışılan malzemeler, tanımlamalar, analizler vd.) 
(g) "Tartışma ve Sonuçlar" veya "Tartışma ve Öneriler" 
(h) "Extended summary"/"genişletilmiş özet" 
(i) Katkı Belirtme (gerekiyorsa) 
(j) Kaynaklar 
(k) Çizelgeler 
(1) Şekiller Dizini 

(m) Şekiller 
(n) Levhalar (var ise) 

Metinde kullanılan değişik türde başlıklar farklı şekillerde ve tüm başlıklar sayfanın sol kenarında verilmelidir. Ana 
başlıklar büyük harflerle ve koyu yazılmalıdır, ikinci derece başlıklar alt başlık olarak değerlendirilmeli ve birinci ve ikinci derece 
alt başlıklar küçük harfle (birinci derece alt başlıklarda her kelimenin ilk harfi büyük) ve koyu, üçüncü derece alt başlıklar ise italik 
olmalıdır. Başlıklarm önüne numara veya harf konulmamalıdır. Yazılar (öz, metin, katkı belirtme, kaynaklar, ekler ve şekiller 
dizini) A4 (29.7 cmx21 cm) boyutundaki sayfaların bir yüzüne, kenarlardan en az 2.5 cm boşluk bırakılarak, 1.5 cm aralıkla ve 12 
puntoyla (Times New Roman) yazılmalı, ayrıca tüm sayfalara numara verilmelidir. 

Başlıklar şu şekilde olmalıdır: 

ÖZ 
ABSTRACT 
GİRİŞ 
ANABAŞLIK 
Birinci Derece Alt Başlık 
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İkinci derece alt başlık 
Üçüncü derece alt başlık 
SONUÇLAR VE TARTIŞMA 
GENİŞLETİLMİŞ ÖZET 
KATKI BELİRTME 
KAYNAKLAR 

Kapak Sayfası 
Yazıdan ayrı olarak sunulacak kapak sayfasında aşağıdaki bilgiler yer almalıdır. 

a. Yazının başlığı 
b. Yazar(lar)ın ad(lar)ı (ad ve soyadı kısaltılmadan) 
c. Tüm yazarların açık posta ve e-mail adresleri (Başvurulacak Yazar belirtilerek). Başvurulacak yazarın faks ve telefon 

numaralan da aynca belirtilmelidir. 

Başlık ve Yazarlar 
Yazınm başlığı, çalışmanın içeriğini anlaşılır şekilde yansıtmalıdır. Eğer yazı Türkçe hazırlanmışsa, Türkçe başlığı (koyu 

ve kelimelerin ilk harfleri büyük harf olacak şekilde) İngilizce başlık (italik ve kelimelerin ilk harfleri büyük harf olacak şekilde) 
izlemelidir. İngilizce hazırlanmış yazılarda ise, İngilizce başlık Türkçe başlıktan önce ve yukanda belirtilen yazım kuralına göre 
verilmelidir. 

Yazarlara ilişkin bilgi ise aşağıdaki örneğe uygun olarak verilmelidir: 

Ahmet Ahmetoğlu Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 
Tandoğan 06100 Ankara 

A. Hüsnü Hüsnüoğlu MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloj ik Etüdler Dairesi, 06520 Ankara 
(e-posta: husnu56@mta.gov.tr) 

ÖZ 

Öz, çalışma hakkında bilgi verici bir içerikle (çalışmanın amacı, elde edilen başlıca sonuçlar) ve 300 kelimeyi aşmayacak 
şekilde hazırlanmalıdır. Özde kaynaklara atıfta bulunulmamahdır. Özler, hem Türkçe hem, İngilizce olarak verilmelidir. Türkçe 
hazırlanmış yazılarda Öz'den sonra "Abstract" (italik) yer almalı, İngilizce yazılarda ise italik yazılmış Türkçe Öz Abstract'ı 
izlemelidir. 

Anahtar Kelimeler 
Öz ve Abstract'ın altında en az 2,7 kelimeyi aşmayacak şekilde ve yazının konusunu yansıtan anahtar kelimeler Türkçe ve 

İngilizce olarak verilmelidir. Anahtar kelimeler, alfabetik sırayla küçük harfle (ilk anahtar kelimenin ilk harfi büyük) yazılmalı ve 
aralarına virgül konmalıdır. Teknik Not ve Tartışma türü yazılarda anahtar kelimelerin verilmesine gerek yoktur. 

EXTENDED SUMMARY/GENİŞLETİLMİŞ ÖZET 
Genişletilmiş özet 2500 kelimeyi geçmemelidir. Ancak makalenin öz/abstract kısmından daha geniş hacimli olmalıdır. 

Genişletilmiş özet kısmında yeni bir şekil ve çizelge verilmemelidir. Ancak makalede kullanılan şekil ve çizelgelere bu kısımda 
atıf yapılabilir. Aynı şekilde, makale içinde atıf yapılan kaynaklara da gerektirdiğinde bu kısımda atıf yapılmalıdır. 

KATKI BELİRTME 
Katkı belirtme, kısa olmalı ve teşekkür edilecek olanlar çalışmaya en önemli katkıyı sağlayan kişilerin ve/veya 

kuruluşlann adlanyla sınırlandınlmalıdır. Teşekkür edilecek kişilerin açık adlan unvanlan belirtilmeksizin verilmeli, aynca bu 
kişilerin görevli olduklan kurum ve kuruluşlann adlan da eklenmelidir. 

DEĞİNİLEN BELGELER 
(aşağıdaki örnekler ile kesinlikle uyumlu olmalıdır) 

mailto:husnu56@mta.gov.tr
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(a) Süreli yayınlar: 
Hoek, E. ve David, M., 1990. Estimating Mohr - Coulomb friction and cohesion values from Hoek - Brown failure 

criterion. International Journal of Rock Mechanics, 27(3), 220 - 229. 
Yazar ad(lar)ı, Tarih. Makalenin başlığı. Süreli Yayınm Adı (kısaltılmamış), Cilt No. (Sayı No.), sayfa no. 

(b) Bildiriler: 
Ünal, E., Özkan, İ. ve Ulusay, R., 1992. Characterization of weak, stratified and clay bearing rock masses. ISRM 

Symposium: Eurock'92 - Rock Characterization, Chester, U.K., 14-17 September 1992, J.A.Hudson (ed.), British Geotechnical 
Society, London, 330-335. 

Yazar ad(lan)ı, Tarih. Bildirinin başlığı. Sempozyum veya Kongrenin Adı, Editör(ler) varsa, Basımevi, 

Cilt/Sayı No. (birden fazla ciltten oluşuyorsa), Düzenlendiği Yerin Adı, sayfa no. 

(c) Kitaplar: 
Goodman, R.E., 1988. Introductionto Rock Mechanics. John Wiley and Sons, New York, 562 s. 

Ketin, İ. ve Canıtez, N, 1972. Yapısal Jeoloji. İTÜ Matbaası, Gümüşsüyü, Sayı:869,520 s. Yazar ad(lan)ı, Tarih. Kitabın Adı (ilk 
harfleri büyük). Yayınevi, Basıldığı Şehrin Adı, sayfa sayısı. 

(d) Raporlar ve Tezler: 
Demirok, Y, 1978. Muğla-Yatağan linyit sahaları jeoloji ve rezerv ön raporu. MTA Derleme No:6234, 17 s 

(yayınlanmamış). 

Sönmez, H., 1996. T.K.İ.-E.L.İ. Soma Linyitleri açık işletmelerinde eklemli kaya kütlesi içindeki şevlerin duraylılığmın 
değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü., Ankara, Yüksek Mühendislik Tezi, 99 s (yayınlanmamış). 

Yazar ad(lar)ı, Tarih. Raporun veya tezin başlığı. Kuruluşun veya Üniversitenin Adı, Arşiv No. (varsa), sayfa sayısı 

(yayınlamp,yayınlanmadığı) 

(e) Kişisel Görüşme: 
Sözbilir, H., 2005. Personal communication. Geological Engineering Department of 9 Eylül University, izmir, Turkey. 

(f) İnternetten İndirilen Bilgiler: 
ERD (Earthquake Research Department of Turkey), 2005. http://www.gov.tr, 3 April 2005. Kurumun Adı, Tarih. Web 

adresi, Web adresine girildiği tarih. 

Türkçe kaynaklar doğrudan Türkçe olarak verilmeli ve Türkçe karakterlerle yazılmalıdır. 

Eşitlikler ve Formüller 
Matematiksel semboller ve formüller el yazısıyla yazılmamalıdır. Eşitlik numaralan eşitliğin hizasında ve sağ kenarına 

dayandırılarak birbirini izleyen bir sırayla parantez içinde, ayrıca eşitliklerdeki sembollerin anlamı makalede ilk kez 
kullanıldıkları eşitliğin altında verilmelidir. 

Burada; makaslama dayanımı, ckohezyon, normal gerilme ve içsel sürtünme açısıdır". Eşitliklerde kullanılan alt ve üst 
indisler belirgin şekilde ve daha küçük karakterle yazılmalıdır (örneğin; id, x2). Karekök işareti yerine parantezle birlikte üst indis 
olarak 0.5 kullanılmalıdır (örneğin; cmass = s0.5). Çarpım işlemini göstermek için herhangi bir işaret kullanılmamalı, ancak 
gerekli durumlarda "*" işareti tercih edilmelidir (örneğin; y= 5*10-3). Bölme işareti olarak yatay çizgi yerine "/" işareti 
kullanılmalıdır. Kimyasal formüllerde iyonların gösterilmesi amacıyla Ca++ ve C03- - yerine Ca2+ ve C032- tercih edilmelidir. 
Metinde eşitliklere "eşitlik (1)" şeklinde atıfta bulunulmalıdır. Gerekiyorsa, bilgisayar programı listeleri de net ve okunur şekilde 
ekte verilmelidir. 

http://www.gov.tr
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Çizelgeler 
Çizelgeler, başlıklarıyla birlikte, Dergi'nin sayfalarındaki baskı alanım (15.8 cm x 22.5 cm) aşmayacak şekilde 

hazırlanmalı ve birbirini izleyen sıra numaralarıyla verilmelidir. Çizelgelerin üst kısmında hem Türkçe, hem de İngilizce başlıkları 
bulunmalıdır (Çizelge başlıkları ayrı bir sayfada liste halinde verilmemelidir). Makalenin Türkçe yazılması halinde İngilizce 
başlık italik harflerle Türkçe başlığın altında yer almalı, İngilizce makalelerde ise, italik yazılmış Türkçe başlık İngilizce başlıktan 
sonra verilmelidir. Çizelgeler, "Çizelge 1" vb. şeklinde sunulmalıdır. Metinde çizelgelere Çizelge 1 veya Çizelge 1 ve 2 (eğer 
birden fazla sayıda çizelgeye atıfta bulunulacaksa) şeklinde değinilmelidir. Çizelgeler, metinde kullanılan karakterlerden daha 
küçük (10 veya 11 punto) karakterle yazılmalı ve Dergi'nin tek (7.3 cm-genişlik) veya çift (15.8 cm-genişlik) kolonuna sığacak 
şekilde düzenlenmelidir. Çizelgelerde düşey çizgiler kullanılmamalı, yatay çizgiler ise sadece çizelgenin alt ve üstünde, ayrıca 
çizelgedeki başlıklar ile bunların altında listelenen rakamları ayırmak için kullanılmalıdır (Bunun için Dergi'nin önceki sayılarına 
bakılması önerilir). Çizelgelerde makalenin diğer kısımlarmda verilen bilgi veya sonuçlarm (örneğin grafikler vb.) tekrar 
verilmemesine özen gösterilmelidir. Her çizelge ayrı sayfalara bastırılarak metnin sonunda (Kaynaklar dizininden sonra) 
sunulmalıdır. Çizelgelerdeki kısaltma ve simgeler daha küçük karakterlerle çizelgelerin altında verilmelidir (örneğin; c: tek 
eksenli sıkışma dayanımı; II: illit;....vd.). 

Şekiller 
Çizim, grafik ve fotoğraf gibi tüm şekiller yüksek kalitede basılmış olarak "Şekil" başlığı altında ve metin içinde anıldıkları 

sırayla numaralandırılarak verilmelidir. Şekiller orijinal çıktılar olup, ayrı sayfalara bastırılarak ve katlanmadan gönderilmelidir. 
Şekil numaraları sayfanın sağ üst köşesine yazılmalı, ayrıca şekiller küçültülüp büyütülebilecek halde sunulmalıdır. Şekil 
açıklamaları; şekillerin altına yazılmamak ve ayn bir sayfaya bastırılarak "Şekiller Dizini" başlığıyla verilmeli, ayrıca "Şekil 1." 
olarak başlamalıdır. Çizelgeler için yukarıda belirtilen yazım kurallarına benzer şekilde, şekil başlıkları hem Türkçe, hem de 
İngilizce hazırlanmalıdır. Ayn sayfalara bastırılmış olan şekiller, çizelgelerden sonra sunulmalıdır. Şekiller için en büyük boyut, 
şekil başlığını da içerecek biçimde 15.8 cm (genişlik) x 22.5 cm (uzunluk) olmalıdır. Tüm şekillerin Dergi'nin tek veya çift 
kolonuna sığacak boyutlarda hazırlanması ve mümkünse daha çok tek kolona göre tasarımlanması önerilir. Katlanmış şekiller ile 
renkli şekiller Dergi'ye kabul edilmez. Özellikle haritalar, araziyle ilgili çizimler ve fotoğraflar, sayısal ölçek (1:25000 vb.) yerine, 
metrik sisteme uygun çubuk ölçekle verilmelidir. Tüm haritalarda kuzey yönü gösterilmelidir. Bölgesel haritalarda, uygun olduğu 
takdirde, ulusal grid veya enlem/boylam değerleri verilmelidir. Harita açıklamaları, şekil başlığıyla birlikte değil, şeklin üzerinde 
yeralmalıdır. Fotoğraflar, çizimler veya bunların birlikteliğinden oluşan şekiller (a), (b) vb. gibi gruplar halinde verilebilir. Bu tür 
sunumlarda (örneğin; Şekil 5a ve 5b) a, b, c vb. gibi tek bir şekle ait çizimler veya fotoğraflar, ayn sayfalarda basılması yerine, 
gruplandınlarak aynı sayfada sunulmalıdır. Şekillerde açık gölge ve tonlanndan kaçınılmalı, özellikle bilgisayar programlarından 
elde edilen grafiklerde bu hususa dikkat edilmelidir. Gölgeleme belirgin, fotoğraflar siyah-beyaz ve iyi bir kontrasta sahip 
olmalıdır. Tüm şekiller, Şekil 1 veya Şekil 1 ve 2 (birden fazla şekle değiniliyorsa) gibi ve metinde anıldıkları sırayla 
numaralandınlmalıdır. Bir dizi fosil fotoğraflarını içeren şekiller Levha olarak değerlendirilmeli ve parlak kağıda basılmış orijinal 
halde verilmelidir. Levha sayısı mümkün olduğunca az tutulmalıdır. Levhalara ilişkin açıklamalar, hem Türkçe hem İngilizce 
olarak aynı sayfada verilmelidir. 

MAKALELERİN EDİTÖRLÜĞE GÖNDERİLMESİ 
Metin, şekil, tablo ve başlıklann iyi kaliteli A4 kağıda basılmış üç kopyası, aşağıdaki yazışma adresine gönderilmelidir. 

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ EDİTÖRLÜĞÜ 
T.M.M.O.B. Jeoloji Mühendisleri Odası 
PK 464, Yenişehir 06444, Ankara 

Tel : (312)4323085/(312)4343601 
Faks : (312)43423 88 

Aynca makalelerin gönderildiği, aşağıdaki editörlerin e-mail adreslerine de mesaj ile mutlaka bildirilmelidir. 

E-posta : Cemal TUNOĞLU tunay@hacettepe.edu.tr 
: Kadir DİRİK kdirik@hacettepe.edu.tr 

mailto:tunay@hacettepe.edu.tr
mailto:kdirik@hacettepe.edu.tr
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YAYIMAKABULEDİLEN MAKALELERİN SUNUMU 
Yazarlar, makalelerinin yayıma kabulü halinde, makalenin düzeltilmiş son kopyasmı orijinal çıktısıyla birlikte CD'ye de 

kopyalayarak (metin, çizelgeler ve tablolar) Editör'e göndermelidir. Levhalar iyi kalitede basılmış olarak gönderilmelidir. Metin, 
çizelgeler ve şekiller elektronik ortamda (internet aracılığıyla) gönderilmemelidir. Makaleler WORD ile hazırlanmalıdır. Diskin 
üzerinde yazarlann adlan, kullanılan yazım programının adı ve versiyonu, makalenin başlığı ve dosyanın adı belirtilmelidir. 
Levhalar hariç, tüm şekiller Corel Draw ile hazırlanmalıdır. Bununla birlikte, şekillerin 300 dpi'dan az olmamak koşuluyla JPG 
dosyalan da gönderilmelidir. 

PROVABASKILAR 
Makalelerin prova baskılan, dizgi ve yazım hatalarının olup olmadığının kontrolü için Başvurulacak Yazar'a gönderilir. 

Prova baskılarda yapılacak düzeltmeler yazım hatalan ile sınırlı olup, yazarlann makaleyi kabul edilmiş son halinden farklı bir 
duruma getirebilecek değişiklikler ve düzeltmeler yapması kabul edilmez. Prova baskılar, yazarlar tarafından alındıktan sonra en 
geç üç gün içinde Editör'e gönderilmelidir. Gecikmeli olarak yapılacak düzeltmelerin baskıya verilmesi garanti edilmeyeceği için, 
yazarlann prova baskılan göndermeden çok dikkatli şekilde kontrol etmeleri önerilir. 

AYRI BASKILAR 
Makalenin onbeş ayn baskısı, makalenin basıldığı sayı ile birlikte ücretsiz olarak Başvurulacak Yazar'a gönderilir. İlave 

ayn baskı talep edilmemelidir. 

TELİF HAKLARI 
Yazar veya Başvurulacak Yazar (birden fazla yazarlı makalelerde), kendisi ve diğer yazarlar adına "Telif Hakkı Devir 

Formu"nu makalenin baskıya verilmesinden önce imzalamalıdır. Bu sözleşme, Jeoloji Mühendisleri Odası'na yazarlar adma telif 
hakkı alınmış yayınlarını koruma olanağı sağlamakla birlikte, yazar(lar)ın makalenin sahibi olma haklarından vazgeçtiği anlamına 
gelmemektedir. Telif Hakkı Devir Formu, en kısa sürede Editör'e gönderilmelidir. Bu form Editör'e ulaştınlıncaya değin, makale 
yayma kabul edilmiş olsa bile, baskıya gönderilmez. 
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INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS 

Preparation of Manuscripts 
The language of the GEOLOGICAL BULLETIN OF TURKEY is both Turkish and English. For manuscripts submitted in 

English "Genişletilmiş Özet", for manuscripts submitted in Turkish "Extended Summary" should be given. If the author(s) are 
residents of a non-Turkish speaking country, titles, abstracts, and captions of figures and tables are translated into Turkish by the 
Editors. it is strongly recommended that authors whose native language is not English, should ask a pereon whose native language 
is English to check the grammar and style of manuscript before submission. Papers should be original and comprise previously 
unpublished research, interpretations, or synthesis of two, or technical notes. Submission implies that the manuscript is not 
currentlyunderconsiderationforpublicationelsewhere. 

Manuscripts should generally be structured as follows: 
(a) Title (English and Turkish) 

(b) Names of authors (bold and in capital), their affUiations (italic and lower-case) and the name and 
E-mail address of the corresponding author. 

(c) Abstract (English and Turkish) 
(d) Key words (English and Turkish) 
(e) Introduction (aim, content and methodology) 

(f) Main text (methods, material studied, descriptions, analyses ete.) 
(g) "Results and Discussion" or "Conclusions and Recommendations" 
(h) "Extended summary" / "Genişletilmiş özet" 
(i) Acknowledgements (if necessary) 

(j) References 
(k) Tables 
(1) List of figüre captions 

(m) Figures 
(n) Plates (if any) 

The various levels of headings used in the manuscript should be clearly differentiated. Ali headings should be in left-
aligned. Major headings should be bold capitals. Secondary headings should be considered as sub-headings. Primary- and 
secondary-subheadings should be given in lower-case and tertiary headings in italics. Headings should not be preceded by 
numerals or letters. Manuscripts (abstract, main text, acknowledgments, references, appendices and figüre captions) should be 
typed on one side of the paper (A4 size: 29.7 cm x 21 cm) with wide margins (at least 2.5 cm) and 1.5 line-spaced throughout, at a 
font size of 12 point (Times New Roman) and with ali pages numbered. 

Esamples for headings: 
ABSTRACT 
INTRODUCTİON 
PRIMARYHEADING 
Primary Sub-Heading 
Secondary sub-heading 
Tertiary sub-heading 
CONCLUSİONS 
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EXTENDED SUMMARY 
ANCKNOWLEDGEMENTS 
REFERENCES 

CoverPage 
A cover page, separate from the main manuscript, must include the followings: 

a. Title of the paper 
b. Name(s) of author(s) (full forenames should be given) 
c. Full postal and E-mail addresses of ali authors (the corresponding author should be indicated). Fax and phone numbers for 

the corresponding author should also be provided. 

Title and Authors 
The title of the paper should unambiguously reflect its content. If the paper is written in Turkish, the Turkish title (in bold-

face type and first letter of the words capital) should be followed by the English title (italic and first letter of the words capital). If the 
paper is in English, the English title should appear before the Turkish title in the style mentioned above. 
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KeyWords 
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should be given clearly and written in smaller character (e.g. id, x2). Instead of square-root symbol, an indice of 0.5 should be used 
(e.g. y = 5x 0.5). For the of multiplication sign do not use any symbol, however if necessary, the symbol "*" can be preferred (e.g. 
y=5*10-3). Please use "/" for division instead of a horizontal line between numerator and denominator. in the expression of 
chemical reactions, ions should be given as Ca2+ and C032- (not Ca++ and C03~). in the text, equations should be referred to as 
equation (1). Computer program listings, if appropriate, mustbe very clear in an Appendix. 

Tables 
Tables with their titles should not exceed the printed area of the page (15.8 cm (wide) x 22.5 cm (deep)) and be numbered 

consecutively. Both Turkish and English titles should appear at the top of a table (do not print table captions on a separate sheet). If 
the manuscript is written in Turkish, English title in italics should follow the Turkish title. For manuscripts in English, a Turkish 
title should appear below the English title in italics. They should begin "Table 1." ete. Tables should be referred to as Table 1 or 
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