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ÖNSÖZ (Preface)

Değerli okurlarımız!

TMMOB Jeoloji Mühendisledî Odası'nın bilimsel yaym organı oton JEOLOJİ MÜHENDİSLİ-
Ğİ Derpsi'nin bu sayısını yeni boyut, şekil ve içeriği île sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.
Bunu yaparken, deremizin içeriğini, uygulamalı jeoloji alanında Türkiye'de ve diğer ülkelerde ya-
pılmış özgün sonuçları bulunan ve jeoloji mühendisliğine yeni bir katkı oluşturacak bilimsel çalış-
malarla sınırlı tutarak, dergimizin bilimsel niteliğini ve saygınlığını Türkiye içinde ve dışında arttır-
mayı; ve uygulamalı jeoloji alanında Türkiye'de büyük eksikliğini duyduğumuz bilimsel iletişime
daha etkin bir biçimde katkıda bulunmayı amaçladık. Bundan sonra, JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Dergisinde daha çok uygulamalı jeoloji konusundaki bilimsel çalışmalara yer vermeyi amaçlıyo-
ruz. Bu nedenle, bu dergide yayımlanması istemi ile gelecek çalışmalardan uygulamalı jeoloji konu-
sunda olanlara öncelik verilecektir. Bunun da, Türkiye'de uygulamalı jeoloji konusundaki bilimsel
çalışmaları ve yayınları özendiriri olacağı inanandayız«

Saygılarımızla

Editörler Kurulu



"JEOLOJİ MÜHENDİSUĞİ" DERGİSİNİN YAYIM AMACI,İLKELERİ VE KURALLARI

A — Amaç, İlke ve Kurallar-
1) Dergi, Türkiye'deki jeoloji mesleği çalışanlarım yayın yapmaya özendirmeyi ve jeolojinin çeşitli dallarında ya-

pılan araştırma sonuçlarının uluslararası platformda duyurulmasını amaç edinmiştir,
2) Dergide jeoloji ve jeolojinin çeşitli dalları ile doğrudan ilişkisi bulunan, uygulamaya yöndük bilimsel ve teknik

araştırma ve çalışmalar yayımlanabilir,
3) Dergide yayımlanması istenen yazılar aşağıdaki niteliklerden en at birini taşımalıdır;

a) Jeolojinin değişik dallarından bîrine yeni bir katkı sağ!ayae«k çalışmalar
b} Jeolojinin değişik dallarında bilimsel yöntemlerle yapılmış, özgün sonuçlan olan çalışmalar,
c) Jeolojinin değişik dallarında daha önce yapılmış araştırmaları eleştirici bir yaklaşımla derleyen ve konuya

ilişkin değişik bir görüş getiren çalışmalar.
d) Jeolojinin belirli bir dalına yeni ve değişik görüşler getiren araştırmaların Türkçeyc çevirisi,

4) Derginin yayım dili Türkçe'dir, Ancak Türkiye'deki çalışmaların Uluslararası platformda tanıtılmasına katkı-
sı olabileceği düşünülen yazılar İngilizce, Fransızca v# Almanca dillerinde yayımlanabilir.

5) Dergi.yayınlarında Oda üyelerinin yanlarına öncelik tanımakla beraber, tüm yerbilimcilerin çalışma ve araştır-
malarının yayımlanmasına da açıktır,

6) Dergide yayımlanması isteği İle gönderilecek yalıların daha önce Türkçe olarak yayımlanmamış olması gerekir.
Daha önce yabancı dilde yayımlanmış olan yazılar Türkiye'yi doğrudan doğruya İlgilendirdiği durumlarda der-
gide Türkçe olarak yayımlanabilirler,

7) Dergiye gönderilecek yazıların yayımlanıp yayımlanmayacağına Editörler karar verir,

B - Biçim

Dergiye gönderilecek yazıların biri asıl diğer ikisi kopya olmak üzere şekil ve ekleriyle toplam üç adet olarak
gönderilmelidir. Şekil ve eklerin iki kopyası fotokopi veya ozalit veya benzeri bir yolla çoğaltılmış olabilir. Yazılar
A4 (21x19.5 cm,) kağıdının bir yüzüne 2 cm kenar boşluğu bırakılarak İki satır aralıkla, daktilo İle yazılmalı ve yazı
hacmi 20 daktilo sayfasını geçmemelidir. Dergi boyutları (27,5 em,& 19,5 cm) olduğundan tüm şekillerin A4 boyutu-
nu geçmeyecek şekilde aydıngere çizilmesi gerekir, İstenen sakilde gelmeyen yazılar düzeltilmek üzere geri gönderi-
lir.

Yayım kurallarına ilişkin diğer hususlar JEOLOJİ MuHFNDİSLİĞİ Derğisi'nin Eylül 1984 tarihli 21 numara»
iı sayısında belirtilmiştir.


