
Bu Sayıda

A
ltıncı sayısını yayınladığımız Mavi Gezegen dergisine ilginin giderek arttığını 
görmek, mutluluğumuzu ve enerjimizi bir kat daha arttırıyor. JMO Yönetim 
Kurulu ve Yayın Kurulu olarak, derginin daha da iyi bir çizgiye gelmesi konu
sunda çabalarımız o ölçüde artıyor.

Ülkemizde yayınlanan diğer popüler bilim dergilerinin her türlü teknik ve parasal ola 
naklara sahip kuruluşlar ve profesyonel kadrolar tarafından yayınlandığı düşünüldüğünde, 
işimizin hiç de kolay olmadığını umarız takdir edersiniz. Mavi Gezegen'in diğer popüler bi
lim dergilerinden içerik ve bakış açısıyla farklı olduğu da bir gerçektir. Bu nedenle okurla
rımızın katkılarını ve eleştirilerini her zaman bekliyoruz.

Ülkemizde ve dünyada çevre konusunun daha çok tartışıldığı ve teknolojik yatırımların 
çevresel etkilerinin gündemde daha çok tutulduğu bir dönem yaşıyoruz. Bu nedenle, uu 
sayımızda çevreyi dosya konusu olarak seçtik. Konuyu mümkün olduğunca farklı boyutla
rıyla ele almaya çalıştık. Dosya konumuza, çevreye farklı bakış açılarını kaleme alan felse
fe yazılarıyla başladık. Bunların yanında sera etkisi yapan gazların neden olduğu küresel 
ısınma ve iklim değişikliklerinden, siyanürle altın işletmeciliği gibi değişik maden işletme
lerinin yarattığı çevre ve sağlık sorunlarına; günlük yaşamımızda kullandığımız birçok araç- 
gerecin bünyesinde bulunan asbestin tehlikelerinden, kum-çakıl ocaklarının çevreye verdi
ği zararlara kadar geniş bir yelpaze sunan yazılar yer alıyor.

Süstaşlarının tanımlanması ve taklitlerinden ayrılması, mikroplar, tafonomi, Orhaniye 
Kız Kumu, Neolitik Dönem cilalı taş baltaları ve Bermuda Şeytan Üçgeni gibi değişik konu
lardaki yazıları da beğeninize sunuyoruz.

Ayrıca, altından daha değerli bir baharat olan safranın yüzyıllardır mutfaklara olduğu 
gibi dergimize de ayrı bir lezzet katacağını umuyoruz.

Bundan sonraki sayının dosya konusunu Doğal Afetler olarak belirledik. Konuyu, dep
remlerden heyelanlara; hortumlar ve sel baskınlarından kuraklığa kadar geniş bir bakış 
açısıyla incelemeye çalışacağız. Dergiye yazı göndermek isteyen yazarların, yazılarını der
ginin arka iç kapağında "Mavi Gezegen Yayına Kabul Koşulları"nda belirtilen format ve kri
terlere uygun bir şekilde göndermelerini bekliyoruz. Yazarlarımızın bu konuda gereken 
özeni göstereceklerini umuyoruz.

4. Sayıdaki "Madencilik ve Çevre Etkileri "başlıklı yazıda, yazar Doğan Paktunç'un soya
dı Panktunç olarak basılmış; 66. sayfanın son paragrafının başında "kuramsal" sözcüğü ku
rumsal olarak yazılmış; 65. sayfada yanlış fotoğrafın yerleştirilmesiyle fotoğraf ile alt yazı
sı uyumsuz olmuştur. Bu nedenle Sayın Paktunç'tan ve okurlarımızdan özür diliyoruz.

Yayın Kurulu'ndan kendi isteğiyle ayrılan Ayhan Sol'a yayına başladığı günden beri 
dergiye verdiği emek ve katkılar için teşekkür ediyor; katkılarının devamını diliyoruz.

Daha nice sayılara ulaşabilmek dileğiyle sizleri dergimizle baş başa bırakıyoruz.

Yayın Kurulu


