
  

 

EDİTÖRDEN 
Değerli Okurlarım, 
İnsan ve Yerküre arasındaki etkileşimi esas alarak insanlığa hizmet eden Jeoloji Mühendisliği 
mesleğinin gelişmesinin ve yaygınlaşmasının bir aracı konumunda olan Jeoloji Mühendisliği 
Dergisi (JMD), mesleğimiz ile ilgili gelişmeleri “yaşam boyu öğrenme” yaklaşımı çerçevesinde 
meslektaşlarımıza aktarmayı hedeflemektedir.  
 
1977 Şubatında yayın hayatına başlayan Jeoloji Mühendisliği Dergisi, yıllar içerisinde yaşanan 
bazı farklılıklara rağmen, süreli yayıncılık anlayışı çerçevesinde çizgisini her zaman korumaya 
özen göstermiştir. Son on yıldır da bu anlayışından ödün vermeden yayın hayatına devam 
etmektedir. Özgün ve uygulamaya dönük Türkçe yayınlara (makale, eleştirel inceleme, teknik-
araştırma notu, vb.) yer verilen dergide, meslektaşlar arasında bilimsel ve teknik iletişimin 
sağlanması esas alınmıştır. 
 
2006–2010 (sayı 30/1 - 34/1) yılları arasında, JMD editörlük görevini Prof. Dr. Abidin Temel, 
Prof. Dr. Mehmet Şener ve Doç. Dr. Yurdal Genç yapmışlardır. Dergi için yaptıkları zorlu ve 
özverili çalışmalarından dolayı önceki Editörlere, Yardımcı Editörlere ve Yayın Kurulu’na çok 
teşekkür ederim. JMD için Editörlük görevini, yeni sayı itibarıyla  (34/2) ben üstleniyorum. 
Makalelerin, iki veya üç hakem tarafından değerlendirileceği yeni yayın döneminde, yılda iki sayı 
olarak basılacak olan derginin Teknik Editörlüğü’nü Araş. Gör. Yavuz Kaya yapacaktır. Yeni 
oluşturulan Yayın Kurulu, bu sayının zamanında çıkmasını sağlayabilmek için oldukça yoğun ve 
özverili bir çaba sarf etmiştir. Dergiye yayın gönderen ve gerekli düzeltmeleri zamanında yapan 
yazarlarımıza da ayrıca teşekkür etmek isterim.  
 
Halen çeşitli ulusal ve uluslararası indeksler tarafından taranmakta olan derginin gerek içeriği 
gerekse zamanında basılması çok önem arz etmektedir. Dergi basımını zamanında yapabilmek 
için, yayınlar ile ilgili tüm işlemler e-posta ile yapılmaya başlanmıştır. Bu uygulama hakkında 
yazarlar oldukça olumlu görüşler bildirmişlerdir. Derginin bilimsel seviyesini yükseltmek ise, 
hepimizin görevi olacaktır. Bu çerçevede, dergi amaç ve kapsamına uygun olan çalışmalarınızın 
tüm meslektaşlarımıza iletilebilmesi için sizlerden yeni yayınlar beklemekteyim. Yayın amaçları, 
kuralları ve yayına kabul ilkeleri, bu sayıda verilmiştir. Yazım kılavuzuna ve JMD’nin eski 
sayılarına, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası’nın web sitesinden (www.jmo.org.tr ) 
ulaşabilirsiniz. Hedefimiz, derginin bilimsel seviyesini daha da yükseltmek, mesleğimizle ilgili 
bilimsel gelişmeleri meslektaşlarımıza zamanında aktarabilmek ve dergiyi diğer önemli 
uluslararası indekslerce taranabilecek bir seviyeye çıkartmaktır. Uzun ince bir yol olduğunu 
düşündüğüm bu süreçte tüm okurlarımızın öneri ve katkılarını beklediğimi de belirtmek isterim.  
 
Ayrıca, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’na, verdikleri destekten dolayı 
teşekkür ediyorum. Derginin, mesleğimize katkı sağlaması dileğiyle! 
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