
YAYIN KOŞULLARİ

TJ&M.OJB.
JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
"JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ1*
YAÎ1N AMACI, İLKELERİ YE KURALLARI

A — AMAÇ, ÎLKE YE KOtALLAB:.

1 — Dergimiz, Türkiye'deki jeoloji mesle-
ği 'çalışanlarını yayın yapmaya özendirmeyi Ye
Türkiye'de jeolojinin çeşitli dallarında yaplan
araştırına sonuçlarının yabancı uluslara da
duyurulmasını amaç edinmiştir..

2 —»- Dergimizde yerüstü ve yeraltı doğal
kaynakların aranması, bulunması, değerlendiril-
mesi ve işletilmesiyle ilgili uygulamaya yöne-
lik " bilimsel ve teknik tüm jeoloji çalışmaları
ve .araştırmalın yayınlanabilir«

3, — Somut verilere ve belgelere dayanan,
jeoloji ve jeolojinin çeşitli daları ile doğrudan
ilişkisi bulunan ekonomik ve sosyal her tür-
den, güncel yazılar yayınlanabilir.

4 — Dergimizde yayınlanacak çalışmaların
aşağıdaki niteliklerden enaz birini içermesi ge-
rekmektedir.

a —- Jeolojinin değişik dallarında bilimsel
yöntemlerle -ortaya konmuş, uygulamaya», dö-
nük özgün çalışmalar,

b — Jeolojinin değişik dallarında daha
önce yapılmış araştırmaları eleştirici bir yakla-
şımla derleyen ve sonuçta- değişik bir görüş
ortaya koyan çalışmalar,

e — Jeolojinin belirli bir dalına yeni
ve değişik, görüşler getiren .araştırmaların.

türkçeye çevrisi,
5 — Dergimizde yayınlanması istenen ya-

zıların öz ve kolay anlaşılır biçimde düzenlen-
mesine özen gösterilmelidir.,

6 — Dergimizin yayın dili türkgedir. An-
cak. Türkiye Me .ilgili çalışmaların yurtdışında
tamtümasıyla ilkemize çok büyük katkısı ola-
bileceği düşünülen yazılar ingilizce, Fransızca
ve Almanca- dillerinde 'yayınlanabilir, veya. ya-

bancı dildeki öz'den başka bir de yabancı dilde
özet yazıya eklenebilir. Türkçe yayınlanacak
özgün çalışmaların başlık:, öz ve şekil açıklama-
ları ingilizceleri ile birlikte iki dilde yazılmalıdır.
Diğer dillerde yayınlanması istenen yazıların
'başlık öz ve şekil açıklamaları yazıldığı dilde ve

''törkçe olarak verilmelidir.

7 — Dergimiz yayınlarında Oda üyelerinin
çalışmalarına öncelik tanırsa da, tüm. yerbilim-
cilerin çalışma ve araştırmalarının yayınlanma-
sına da açıktır,.,

g — Dergimize yayınlanma isteği ile gön-
derilecek her -türlü yazı ve eklerinin daha önce
yayınlanmamış (çevirîlerdeki özgün ' kaynak
dışında) olduğunu ve dergimizde yayınlanma-
dan önce başka 'bir' yerde yayınlanmadığını
belirten, bir yazının, ekiyle birlikte gönderilme-
lidir.

9 — Birden fazla yazarlı yayınlarda, ya-
yınlanma istek mektubu yazarların tümünün
imzasını 'taşımalıdır.

10 — Dergimiz, Türk Bil Kurumu'nun .
"Türkçe Sözlük ve- imlâ Kılavuzu"ndaki ku-
rallatı kabul etmiştir.. Yayınlanması istenen ya-
zılar bu kurallara uygun olarak hazırlanmalıdır.

11 — Dergimize gönderilecek, her- türlü ya-
zının yayınlanıp yayınlanmayacağına Oda Ya-
yın Kurulu karar1 verir1., Yayınlanmayacak ya-
zılar yazarına geri gönderilir.

B — BİÇİM

12 — Dergimize gönderilecek yazıların bi*
ri asıl diğer ikisi, .kopya olmak üzere şekil ve
ekleriyle toplaıft üç adet 'olarak gönderilmelidir;
Şekil ve eklerin, iki kopyası fotokopi veya ozalit
veya benzeri bir yolla çoğaltılmış olabilir. Ta-
zılar A4 (21x20,5 Cm), kağındının bir yüzüne
2 Cm,, kenar bırakılarak iki satır aralıkla
daktilo edilmelidir ve yazıların hacmi 25 daktilo
sayfasını .geçmemelidir. .. ' ..
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••' - 13" — -Dergimizde-yayınlanması istenen-ya-'
zılar aşağıda •belirlenen sıraya uygun olmalıdır.

a — Başlık
: b — Yazar ad (lar) ı ve çalışma adres (1er) i

c — Öz ; " • " ;

d — Giriş . ' " •
e — tncelemenîn kapsamı ve kullanılan

yöntem, ve teknikler
f — Anaörii
g — Sonuç, tartışma ve/veya öneriler
h — Katkı belirtme
İ — Değinilen belgeler
j — Ekler (yazı dışında kalan çizelge, şekil

ve her türlü resimler) ve açıklamaları
14 — Biçimler ilgili açıklamalar;
a — Başlık; yazının konusu öz, açık ve ye-

terli bir şekilde verilmelidir. Başlık: türkçe ya-
nında ingilizce ve: diğer bir dilde. yazılmışsa o
dilde ve türkçe olmalıdır.

b — Yazar ad(lar)ı ve soyad(lar)ı; Büyük
harfle ve san belirtmeden yazılmalı» çalışma, ad-
res (1er) i kısaltılmadan verilmelidir1.

c. — öz; Çalışmanın nasıl yapıldığını dü-
ğüde ne gibi .sonuçlar sağladığını kısa ve., açık.
olarak anlatmalı ve ençok bilgiyi .enaz... sayıda
sözcükle' (en -çok '300 sözcük) aktaracak şekil-
de yazılmalıdır.

d — Giriş-; Çok kısa olmalı Ve çalışmanın
kapsam ve amacım belirtmelidir. Öncelikle ça-
lışmanın içeriğini açık şekilde vurgulamalı-
dır. Yöntem ve kullanılan teknikler bu bölüm-
de belirtilebilir.

e — incelememin kapsamı ve kuHamlan.
yöntem ve •teknikler: Yöntem, kullanılan teknik-
ler, incelenen konu, ve bölgenin tanımı gibi bil-
giler öz olarak anlatılmalıdır. Teknik ayrın-
tı ve yöntemlerin, açıklanmasına gereksinme du-
yulduğunda veya yeni olmaları .halinde yer ve-
rilmelidir..

f — Ana öıü: Yazının esasını oluşturan
bu bölüm:, çalışmanın türüne, yazarın yaklaşı-
mına ve bazı öznel ölçütlere göre değişik düzen-
lerde olabilirse de"Genel Kurallar"a uyularak
hazırlanmış olmalıdır.

% — -Sonuçlar: .Açık, öz, düzenli şekilde su-
nulmalı ve yorumlar kanıtlara dayandırılmalı-
dır. Yapılan yorum ve değerlendirmelere bu bö-
lümde yer verilmelidir. Elde edilen yeni bulgu-
lar bu 'bölümde vurgulanmalıdır. Öneriler, fazla.
ayrıntılara girmeden yazarın veya başka araş-
tırmacıların daha önce vardıkları farklı veya

benzer- olan:" giriişler karçılaştırmalı/ değerlen-
dirilmesi şeklinde olmalıdır.

h — Katkı 'belirtme: Yazının hazi.ri.anma-.
sında emeği geçen kişi veya kuruluşların kısa,

, şekilde anılması yeğlenmelidir,
i — Değinileiı belgeler: Yazıda değinilen

her belge bu. bolümde alfabetik sıraya
göre yer almalıdır. Değinilmemiş belgelere yer
verilmemelidir;.. Yazı içerisinde ise yalnız- yazar
soyadı ve tarihi belirtilmelidir (Ketin,,, 1977;
Dewey ve diğerleri, 1973; Yoder ve- Tilley,
1962 gibi). .Değinilen ..belgelerdeki bilgiler ".şu
sırayı izlemelidir: Yazar (lar )ın ad. (lar)ı, •ya-
yın, yılı, yazının başlığa. Cilt ve/veya sayı nu-

marası, sayfa numaralan, gerekiyorsa yayının.
„yapıldığı yer.
: Örnekler :.

1 —- Dergiler îçin;
Ketin,, î., 1977. Türkiye'nin başlıca orojenik olay-

ları ve paleocoğrafik evrimi. MTA derg..
• . • 88, 1-4,

Dewey, X F., Pitman W.. C, Ryan, W.B..F.
ye Bonnın, J., 1973. Plate. tectonics and.
the evolution of Alpine system,. Bull Geol.
Sqc.Amer, 84/10, 3137-3180.

Ältun, Y., 1972..Rize-ÇayeIi Madenköy I sahası-
nın, jeoloji etüdü. MTA rap.. No: 4987
( yayınlanmamış)

2 — Kitaplar' İçin;;
Brinkmann, R., 1978. Geology of Turkey, Ferdi-

nan Enke "Verlag" Stuttgart,., • .
Miyashiro, A., 1973,. Metamorphism and Meta-

morphie Belts. George Allen, and Unwin
LTD,. .London. •• .

3—.Derleyici (Etidörlü) yayınlar için;
Jackson, E. D.,, 1.S67. Ultramafic cumulates in

the stiüwater, Great dyke and:.Bushveld
intrusions, "Ultramafic and related
rocks" içinde, P.,J. Wyllie (ecL), John
Wiley and sons, New York, .20-38,,

j — Ekler Dergimize gönderilecek. - yazı
eklerinin düzenlenmesinde özen gösterilecek il-
keler: . .. ..

—' Yazıda görsel sunum..... için kullanılan
çizelge ve şekiller açık, öz ve kolayca anlaşılır
nitelikte olmalıdır. _Çizelge ve şekillerin, çok zo-

• ranta haller dışında, bir .sayfadan büyük olma-
masına özen, gösterilmelidir,., Her çizelge ve şe-
kil, ayrı bir sayfa olarak düzenlenmelidir. Açık-
lamaları sıra güdeyen ayrı sayfa veya sayfalar
halinde' yazılmalıdır. Her çizelge ve şekil sıra iz-
leyerek numaralanmabdır.

•110 JEOLOJİ MÜHE.MBÎSLÎĞİ/OCAK 1980



— Kullanış amaçlarını sergîleyiei fotoğ-
raflar seçilmeli ve şekil olarak adlandırılmah-
dır., ' Bunlar net, kontrastı ve parlak kağıta ba-
sılmış olmalıdır..

— Şekil, çizelge vb. görsel iletişim, araçla-
rının sapça as olmasına özen. gösterilmeli ve ge-
reğinden çok resimlerden kaçınılmalıdır.

— Şekillerde çizgisel ölçek yeğlenmelidir.
Renk yerine siyah beyaz tarama .işaretleri kul-
lanılması zorunludur.

..15 — Asbaşhklar; konunun dağılmaması
için. • asbaşlıklara ayrılmasında yarar vardır.
Bunlar eu çok dört derece olmalıdır. Ancak sis-
tematik, başlıkların kullanılmaları kendine, özgü
bir̂  durum göstereceğinden, bu. tür yazılar bu sı-
nırlamaya girmez.

YAZI KAIIBI*

TtJBKÇB RASUR
ingilizce başlık
AD SOYAD Adres

ÖZ:

ABSTRACT:

GİRİŞ

BÎEÎNCt DERECE BAŞLIK

YABAKLA1ŒLAN BELGELER

1 — TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
• Yönetmeliği

2 — Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni Ya-,
yım Amaçları, tikeleri vë Ya.yi.rn. Kuralları
(1976) ' •

3 — M.T.A. Dergisi Yayım tikeleri

4 — Règlement d'impression des Eclogae
geologicae Helvetiae (1.978) Eelogae geol. Helv.
71/2,435-439

5— Guide for authors (1970). Chem, geol.,
5,153-160, Eltsevier, Amsterdam..

6 — Suggestion to authors of the the
report of the United. States Geoglogical Sur-
vey;, fifth edition, Washington, 1.953, 205-220,

'(*) Yazı daktilo edilirken yaaa kalıbı'na'
uygun yazılmalı ve; türkçe başlık, öz, abstract,
giriş, 'birinci derece başlık, ikinci derece başlık,
üçüncü derece başlık, sonuçlar, katkı belirtme,'
özet, değinilen belgelerin altları; siyah, dizilme-
leri, için tek çizgi ile, ingilizce başlık, dördüncü,
derece başlık, bölüm, alt bölüm'lerin altlan ise;
italik dizilmeleri için çift çizgi ile-çizilmeleri ge-
reklidir.

tkiııei derece başlık

L
Üçüncü derece başbkf

Dördüncü derece bctşlik

1) Bölüm I

a) Alt Bölüm

I
SONUÇLA»

KATKI BELİRTME

Ji

ÖZET

ı ' • ,
DEĞİNİLEN BELGELER

jAkartona, M., 1955

jKetin, t İMİ,
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