
 

YAYIN AMAÇLARI VE KURALLARI, 
YAYINA KABUL İLKELERİ

AMAÇ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ,.İnsan  ile  Yerküre  arasındaki  etkileşimlere  ilişkin  bilgi  ve 

deneyimleri  doğal  çevreyi  de  gözeterek  daha  güvenli  ve 
rahat  bir  yaşam  ortamı  sağlamak  amacı  ile  insanlığın 
hizmetine  sunmayı  hedefleyen  Jeoloji  Mühendisliği  mesleğinin, 
günlük  yaşamdaki  yerini  ve  önemini  daha  etkin  bir  şekilde 
yansıtmak, 

.Bu  alanda  ulusal  ve  uluslararası  gelişmeleri  Jeoloji 
Mühendisleri’nin bilgisine sunmak,

.Konu ile doğrudan veya dolaylı etkinliklerde bulunan biliminsanları, 
araştırmacılar,  mühendisler  ve  diğer  uygulayıcılar  arasındaki 
bilgi  ve  deneyim paylaşımını  güçlendirecek ve  hızlandıracak, 
kolay erişilebilen, geniş katılımlı bir tartışma ortamı sağlamak ve 
bunları yayma olanağı yaratmak,

.Türkiye'nin  toplumsal  ve  ekonomik  kalkınmasını  yakından 
ilgilendiren  jeolojiye  ilişkin  sorunların  daha  etkin  bir  şekilde 
çözüme  kavuşturulması  açısından  büyük  önem  taşıyan 
kurumlararası  işbirliğinin  başlatılmasına  ve  geliştirilmesine 
katkıda bulunmak, 

.Türkçe’nin  Jeoloji  Mühendisliği  alanında  bilim  dili  olarak
geliştirilmesini  ve  yabancı  sözcüklerden  arındırılmasını 
özendirmek amaçlarına sahiptir.

KAPSAM VE NİTELİK
JEOLOJİ  MÜHENDİSLİĞİ  DERGİSİ,  ulusal  ve  uluslararası 
platformlarda,  yerbilimlerinin  uygulamaya  yönelik  alanlarında 
çalışmalar yapan herkesin katkısına açıktır. Bu çerçevede;.İnsanların yaşamını  etkileyen  jeolojik  süreçler  ile  mühendislik 

yapıları ve bunlara ilişkin sorunlar ve çözümler.Jeolojik kaynakların yönetimi ve ekonomik açıdan değerlendirilmesi.Doğal ve yapay kirleticiler ve ekosisteme etkileri.Jeolojik anıtların korunması.Jeolojik sorunların çözümüne katkıda bulunan arazi ve 
laboratuvar yöntemlerinin ve tekniklerinin geliştirilmesi 

ile ilgili kuramsal ve uygulamalı çalışmaları kapsayan ürünler, Yayın 
Kurulu’nun değerlendirmesinden geçtikten sonra Jeoloji 
Mühendisliği Dergisi’nde yayımlanır.

Jeolojinin  uygulama  alanlarına  ilişkin  her  türlü  çalışma  Jeoloji 
Mühendisliği  Dergisi’nin  yayın  amaçlarına  uygundur.  Bununla 
birlikte,  çalışmaya konu olan sorunun kullanılan teknik ne olursa 
olsun,  bilimsel  yöntemlerle  ele  alınması  ve  jeolojinin  uygulama 
alanlarına  ilişkin  olması  aranan  temel  nitelikler  arasındadır. 
Çalışmanın  daha  önce  Türkçe  yayımlanmamış  olması 
gerekmektedir.  Jeoloji  Mühendisliği  Dergisi’nde,  yeni  yapısıyla 
beş tür yazı yayımlanacaktır:

1- ELEŞTİREL  İNCELEME   (Review  Paper):    Editörün
daveti  üzerine  veya  bilgisi  dahilinde  hazırlanan,  Jeoloji
Mühendisliği’nin herhangi bir alanında halen kullanılmakta olan
teknik,  yöntem  ve  yaklaşımları  günümüz  teknolojik
gelişmeleri ve kendi  deneyimleri  ışığında inceleyen,  bu açıdan
öneriler  geliştiren  yazıdır.  Yazı  uzunluğu  konuya  bağlı  olarak
değişebilir. Yayın Kurulu incelemesi zorunluluğu yoktur.

2- ARAŞTIRMA MAKALESİ (Research Article): 
Özgün bir çalışmanın sunulduğu yazıdır. Kuramsal temel, yeterli 
miktar ve nitelikte veriye dayalı bulgu ve sonuçların ayrıntılarıyla 
değerlendirildiği bölümleri içermelidir. Yazının toplam uzunluğu 
6000 sözcük eşdeğerini (10 JMD sayfası) aşmamalıdır. En az iki 
Yayın Kurulu üyesi tarafından incelendikten sonra yayımlanır.

3- TEKNİK  NOT  (Technical  Note):  
Herhangi  bir  süreci veya  tekniği,  kuramsal temel,  yeterli  veri ve 
ayrıntılı  değerlendirmeye dayanmadan sunan ve amacı,  bu süreci 
veya  teknikleri kullanabilecek yerbilimcilere duyurmak olan özgün
yazıdır.  Yazının  uzunluğu  5000  sözcük  eşdeğerini  (5  JMD 
sayfası)  aşmamalıdır.  En  az  iki  Yayın  Kurulu  üyesi  tarafından
incelendikten  sonra  yayımlanır.

4- ARAŞTIRMA  NOTU  (Research  Note):  Henüz 
tamamlanmamış,  eksik  veri  ve  bulgularla  yüzeysel 
değerlendirmelere dayalı, kendi içinde tutarlı, özgün, deneysel, 
uygulamalı  veya  kuramsal  araştırmaların önsonuçlarının veya 
bulgularının sunulduğu yazıdır.  Amaç, okuyucuya güncel bir 
konuya ilişkin bir çalışmanın ön bulgu ve sonuçlarını duyurarak 
konu üzerinde tartışma ortamı yaratmak, konunun gelişmesine 
diğer  araştırmacıların  katkılarını  sağlamaktır.  Yazı  uzunluğu 
5000 sözcük eşdeğerini (5 JMD sayfası) aşmamalıdır. En az iki 
Yayın  Kurulu  üyesi  tarafından  incelendikten  sonra  yayımlanır.

5- GÖRÜŞ-YORUM  ve  YANITLAR  (View,  Comment  and 
Reply):  Dergide yayımlanan yazılar hakkında her türlü görüş, 
yorum  ve  bunlara  ilişkin  yanıtları  içerir.  Editörün  uygun 
gördüğü uzunlukta yayımlanır.

YAZILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE 
YAYINA KABUL İLKELERİ

JEOLOJİ  MÜHENDİSLİĞİ  DERGİSİ  Editörlüğü’ne  2  satır  
aralığında 12 punto harflerle yazılmış    ve     1    nüsha halinde *.doc   
veya  *.docx  formatında  hazırlanarak  e-posta  ile gönderilen 
yazılar,  öncelikle  içerik,  sunum,  yayım  kuralları,  vd.  yönlerden 
Editörlük  tarafından incelenir ve daha sonra değerlendirilmek üzere 
en  az  iki  Yayın  Kurulu  üyesine  ve/veya  Kurul  dışından seçilecek 
uzmanlara  gönderilir.  Yayın  Kurulu  üyelerinden  gelecek  görüşler 
doğrultusunda  yazının  doğrudan,  az  veya  önemli  ölçüde 
düzeltilmesi koşuluyla yayımlanmasına veya reddine Editörce karar 
verilir ve sonuç yazarlara bildirilir.

Yayın  Kurulu  üyelerinin  birbiriyle  çelişen  görüş  bildirmeleri 
durumunda,  Editör’ün bir karara varabilmesi için yazı,  üçüncü bir 
Yayın Kurulu üyesine veya  yazı  konusundaki  uzmana gönderilir. 
Yayın Kurulu üyeleri gerekli görürlerse yazıları düzeltilmiş haliyle 
tekrar görüp değerlendirebilirler. 

Yazarlar,  Yayın  Kurulu  üyelerinin  ve  Editör’ün  yaptığı  eleştiri, 
öneri  ve  düzeltmeler  arasında  katılmadıkları  hususlar  olduğunda 
bunları ayrı bir sayfada gerekçeleriyle birlikte açıklamalıdır.

Gönderilen  yazılar,  JEOLOJİ  MÜHENDİSLİĞİ  DERGİSİ'nde  
yayımlansın veya yayımlanmasın yazarlara iade edilmez.

YAZIM DİLİ
JEOLOJİ  MÜHENDİSLİĞİ  DERGİSİ'nde  yayın  dili  olarak 
"Türkçe" ve "İngilizce" kullanılmaktadır. Derginin oldukça geniş bir 
yurt  dışı  aboneliği  ve  sürümü  olduğu  için,  Türkçe  makalelerin, 
kabulden  sonra  "Genişletilmiş  bir  İngilizce  Özeti"nin  yazılması 
gerekmektedir.  Dergide; ayrıca yazıların  başlıkları,  özetleri ve tüm 
çizelgeler  ile  şekillerin  açıklamaları  Türkçe  ve  İngilizce  olarak  iki 
dilde birlikte verilmelidir.



 

YAZIM KURALLARI
JEOLOJİ  MÜHENDİSLİĞİ  DERGİSİ'nde  yayımlanması  kabul 
edilen  yazıların   basım  öncesi  dizgi  işlemleri  Editörlükçe 
yazarlara  gönderilecek  olan  "Makale  Yazım  Formatı"na göre 
yazarlar  tarafından  yapılır.  Zaman  tasarrufu,  ekonomiklik  ve 
yazıların  son  şeklinin  yazarlar  tarafından  da  kontrolünü  sağlamak 
açısından  tercih  edilen  bu  yöntemde,  yazarlar  yazılarını  baskıya 
girecek şekilde bilgisayarda formata uygun bir şekilde dizerler ve 
bırakılan boşluklara  da şekil  ve çizelgeleri  yerleştirerek (camera-
ready  uygulamasına  benzer  şekilde)  basım  aşamasına  getirerek 
Editörlüğe gönderirler.

Metin Bölümü
1- Metin      ;  A4 boyutunda  (29.7  x  21  cm)  kağıtların  üzerine

bilgisayarda,  1.5  satır  aralıkla,  10  punto  ve  Times  New 
Roman yazı karakteri ile yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında 3'er 
cm boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmalıdır.

2- Başlık  ;  konuyu  en  iyi  şekilde  belirtecek  ve  12  kelimeyi 
geçmeyecek şekilde kısa seçilmeli  ve Türkçe başlığın (tamamı 
büyük harflerle ve koyu yazılmış) yanısıra, İngilizcesi (İtalik ve 
normal  büyük  harflerle)  de  yazılmalıdır.  Eğer  yazı  İngilizce 
yazılmış ise, önce İngilizce sonra Türkçe başlık verilmelidir.

3- Öz  ;  yazının  başlangıcında  200  kelimeyi  geçmeyecek  şekilde 
hazırlanmış Öz/Abstract (Türkçe ve İngilizce)  bulunmalıdır. 
Bu  bölüm,  yayının  diğer  bölümlerinden  ayrı  olarak 
yayımlanabilecek düzende yazılmış,  yazının  tümünü en kısa, 
ancak  öz  biçimde  yansıtır  nitelikte  (özellikle  çalışmanın 
amacını  ve  sonuçlarını  yansıtarak)  olmalıdır.  Yazı  Türkçe
yazılmışsa  Abstract’ın,  İngilizce  yazılmışsa  Öz'ün  başlığı  ve 
metin  kısmı  italik  karakterle  yazılmalıdır.  Ayrıca,  Öz  ve 
Abstract  bölümlerinin  altında  bir  satır  boşluk  bırakılarak 
Anahtar Kelimeler  ve Key Words  (en az 2, en çok 6 kelime 
alfabetik  sıraya  göre)  verilmelidir.  Eğer  yazı  İngilizce 
hazırlanmış ise, önce Abstract sonra Öz verilmelidir.

4- Yazının genel olarak aşağıda belirtilen düzene göre
sunulmasına özen gösterilmelidir:
a) Başlık (Türkçe ve İngilizce)
b)Yazar ad(lar)ı ve adres(ler)i (yazar adları koyu karakterle 

ve  soyadları  büyük  harflerle,  adresler  normal  italik 
karakterlerle)

c) Öz (anahtar kelimeler eklenerek)
d) Abstract (key words eklenerek)
e) Giriş (amaç, kapsam, çalışma yöntemleri, vd.)
f) Metin bölümü   (yöntemler,   çalışılan malzeme, saha

tanımlamaları, vd.)
g) Tartışmalar
h) Sonuçlar ve Öneriler
i) Katkı belirtme (gerekiyor ise)
j) Kaynaklar 

5-   Metin içinde ana bölüm başlıkları dışında en fazla üç alt başlık 
oluşturulmalı  ve  başlıklara  numara  verilmemelidir.  Bunların 
yazım şekli aşağıdaki gibi olmalıdır:
ÖZ
ABSTRACT
GİRİŞ
ANA BAŞLIK

Birinci Derece Alt Başlık 
İkinci derece alt başlık 
Üçüncü derece alt başlık 

        TARTIŞMALAR
        SONUÇLAR VE ÖNERİLER
        KATKI BELİRTME 
       KAYNAKLAR
6- Metrik sistem veya SI birimleri (kPa, kN/m3 vb.) kullanılmalıdır.
7- Gerek  metin  içinde  ve  çizelgelerde,  gerekse  şekillerde 
rakamların ondalık bölümlerinin ayrılması için nokta  kullanılmalıdır 
(3.1 gibi).

Kaynaklar
a) Metin  içinde  kaynaklara  değinme  yapılırken  aşağıdaki 

örneklerde  olduğu  gibi,  bibliyografya  araştırıcı  soyadı  ve  tarih 
sırasıyla verilir.

    ....Ford (1986) tarafından...
    ....bazı araştırmacılar (Williams, 1987; Gunn, 1990; Saraç ve 
Tarcan, 1995)
b)  Birden fazla sayıda yazarlı yayınlara metin içinde değinilirken ilk 

soyadı  belirtilmeli,  diğer  yazarlar  için  vd.  İbaresi 
kullanılmalıdır.

    ....Doyuran vd. (1995)....
    ....Smart vd.(1971)....
c) Ulaşılamayan bir yayına metin içinde değinme yapılırken bu

kaynakla birlikte alıntının yapıldığı kaynak da aşağıdaki
şekilde belirtilmelidir. Ancak Kaynaklar Dizininde sadece
alıntının yapıldığı kaynak belirtilmelidir.

     ....Dreybrodt(1981; Schuster and White, 1971)....
d) Kişisel  görüşmelere  metin  içinde  soyadı  ve  tarih  belirtilerek 
değinilmeli,  ayrıca  “Kaynaklar  Dizini”nde de  yer  verilmelidir. 
(Soyadı, Adı, Tarih. Kişisel görüşme. Görüşülen kişinin/kişilerin 
adres(ler)i)
e) Kaynaklar,  yazar  soyadları  esas  alınarak  alfabetik  sırayla 
verilmeli  ve  metin  içinde  değinilen  tüm  kaynaklar,  “Kaynaklar 
Dizini”nde  eksiksiz  olarak  belirtilmelidir.  Kaynakların 
yazılmasında  aşağıdaki  örneklerde  belirtilen  düzen  esas 
alınmalıdır:

Süreli yayınlar ve bildiriler
Yarbaşı,  N.,  Kalkan,  E.,  2009.  Geotechnical mapping for alluvial 

fan deposits  controlled by active faults:  a case study in the 
Erzurum, NE Turkey. Environmental Geology,  58 (4), 701-
714.

[Yazar  ad(lar)ı,  Tarih.  Makalenin  Başlığı.  Süreli  Yayının  Adı 
(kısaltılmamış), Cilt No. (Sayı No.), Sayfa No.]

Altındağ, R., Şengün, N., Güney, A., Mutlutürk, M., Karagüzel, R., 
Onargan, T., 2006. The integrity loss  of physicomechanical 
properties  of  building  stones  when  subjected  to  recurrent 
cycles of freeze-thaw (F-T) process. Fracture and Failure of 
Natural  Building  Stones-Applications  in  the  Restoration  of 
Ancient Monuments (Editors: Stavros and Kourkoulis), 363-
372. 

[Yazar  ad(lar)ı,  Tarih.  Bildirinin  Başlığı.  Sempozyum  veya 
Kongrenin  Adı,  Editörler),  Basımevi,  Cilt  No.  (birden  fazla 
ciltten oluşuyorsa), Düzenlendiği Yerin Adı, Sayfa No.]

Kitaplar
Palmer, C.M., 1996. Principles of Contaminant Hydrogeology (2nd 

Edition). Lewis Publishers, New York, 235 p.
Ketin,  İ.,  Canıtez,  N.,  1972.  Yapısal  Jeoloji.  İTÜ  Matbaası, 

Gümüşsuyu, Sayı:869,520 s.

[Yazar  ad(lar)ı,  Tarih.  Kitabın  Adı  (ilk  harfleri  büyük).  Yayınevi, 
Basıldığı Şehrin Adı, Sayfa Sayısı.]

Raporlar ve Tezler
Demirok, Y., 1978. Muğla-Yatağan linyit sahaları jeoloji ve rezerv 

ön  raporu.  MTA  Derleme  No:6234,  17  s 
(yayımlanmamış).

Akın,  M., 2008. Eskipazar (Karabük) travertenlerinin bozunmasının 
araştırılması.  Ankara  Üniversitesi  Fen  Bilimleri  Enstitüsü, 
Ankara, Doktora Tezi, 263 s (yayımlanmamış). 

[Yazar ad(lar)ı, Tarih. Raporun veya Tezin Başlığı. Kuruluşun veya 
Üniversitenin  Adı,  Arşiv  No.  (varsa),  Sayfa  Sayısı 
(yayımlanıp, yayımlanmadığı)]

NOT:  Tüm kaynaklarda ilk satırdan sonraki satırlar 0.7 cm içeriden 
başlanarak yazılmalıdır.

http://www.springerlink.com/content/?Author=Turgay+Onargan
http://www.springerlink.com/content/?Author=Remzi+Karag%C3%BCzel
http://www.springerlink.com/content/?Author=Mahmut+Mutlut%C3%BCrk
http://www.springerlink.com/content/?Author=Avni+G%C3%BCney
http://www.springerlink.com/content/?Author=Nazmi+%C5%9Eeng%C3%BCn1


 

Eşitlikler ve Formüller
a) Eşitlikler elle yazılmamalı ve bilgisayardan 
yararlanılmalıdır.
Eşitliklerde, yaygın olarak kullanılan uluslararası simgelere yer
verilmesine özen gösterilmelidir.
b) Her eşitliğe sırayla numara verilmeli, numaralar parantez 
içinde
eşitliğin hizasında ve sayfanın sağ kenarında belirtilmelidir.
c) Eşitliklerde kullanılabilecek alt ve üst indisler belirgin 
şekilde
ve daha küçük karakterlerle yazılmalıdır (Id, x2 gibi).
d) Eşitliklerdeki sembollerin açıklamaları eşitliğin hemen
altındaki ilk paragrafta verilmelidir.
e) Karekök işareti yerine parantezle birlikte üst indis olarak 
0.5
kullanılmalıdır (σcmass= σc  0.5 gibi). 
f) Bölme işareti olarak yatay çizgi yerine "/" simgesi 
kullanılmalıdır. Çarpma işareti olarak genellikle herhangi bir
işaret kullanılmamalı, ancak zorunlu hallerde "*" işareti tercih
edilmelidir (y=5 * 10-3 gibi).
g) Kimyasal formüllerde iyonların gösterilmesi amacıyla Ca++

veya CO- - gibi ifadeler yerine Ca+2 ve CO3
-2 kullanılmalıdır).

h) İzotop numaraları, “18O” şeklinde verilmelidir.

Çizelgeler
a) Yazarlar, derginin boyutlarını dikkate alarak,  çizelgeleri 
sınırlamalı  ve  gerekiyorsa  metinde  kullanılana  oranla  daha 
küçük  karakterlerle  yazmalıdır.  Bu  amaçla  çizelgeler  tek 
sütuna  (7.5  cm)  veya  çift  sütuna  (16  cm) 
yerleştirilebilecek  şekilde  hazırlanmalıdır.  Tam  sayfaya 
yerleştirilmesi zorunlu olan büyük  çizelgelerin en fazla  (16 x 
21)  cm  boyutlarında  olması  gerekir.  Bu  boyutlardan  daha 
büyük ve katlanacak çizelgeler kabul edilmez.
b) Çizelgelerin hemen altında gerekli durumlarda açıklayıcı 
dip  notlara  veya  kısaltmalara  ilişkin  açıklamalara  yer 
verilmelidir.
c) Çizelgelerin başlıkları, kısa ve öz olarak seçilmeli, hem 
Türkçe
(normal karakterle ve ilk harfi büyük diğerleri küçük harfle) 
hem de İngilizce (ilk harfi büyük diğerleri küçük İtalik harflerle)
"Çizelgeler Dizini" başlığı altında ayrı bir sayfaya yazılmalıdır. 
İngilizce olarak hazırlanmış yazılarda önce İngilizce sonra
Türkçe çizelge başlığı verilmelidir.
d) Çizelgelerde  kolonsal  ayrımı  gösteren  düşey  çizgiler 
yer  almamalı,  sadece  çizelgenin  üst  ve  alt  sınırları  ve  gerek 
görülen
diğer bölümleri için yatay çizgiler kullanılmalıdır.
e) Her  çizelge,  sıralı  olarak  ayrı  bir  sayfada  olmalı  ve 
çizelge başlıkları çizelgenin üzerine yazılmalıdır.

Şekiller (Çizim, fotoğraf ve levhalar)
a) Şekiller,  uygun  bir  bilgisayar  yazılımı  kullanılarak 
hazırlanmalı, değerlendirmeyi kolaylaştıracak biçimde yüksek 
kalitede,  metin  sonunda  verilmelidir.  Ancak  bu  durum, 
elektronik dosya boyutunu fazla büyütmemelidir. 
b) Tüm çizim ve  fotoğraflar  şekil  olarak değerlendirilip 
numaralandırılmalıdır.  Şekil  altı  yazıları  "Şekiller  Dizini" 
başlığı altında hem Türkçe (normal karakterle ve ilk harfi büyük
diğerleri küçük harflerle)  hem de İngilizce (ilk harfi büyük 
diğerleri küçük İtalik harflerle)  ayrı  bir  sayfada  verilmelidir. 

Yazı İngilizce olarak hazırlanmışsa, şekil altı yazıları önce 
İngilizce sonra Türkçe verilmelidir.

c) Her şekil, ayrı bir sayfada yer alacak biçimde sıraya dizilerek 
“Şekiller  Dizini”  sayfasıyla  birlikte  çizelgelerden  sonra 
sunulmalıdır. 
d) Şekiller, ya tek sütuna (7.5 cm), ya da çift sütuna (en fazla 
16  cm)  yerleştirilebilecek  boyutta  hazırlanmalıdır.  Tam 
sayfaya yerleştirilmesi zorunluluğu olan büyük şekillerin, şekil 
altı açıklamalarına da yer kalacak biçimde, en fazla (16 x 21 
cm)  boyutlarında  olması  gerekir.  Belirtilen  bu  boyutlardan 
daha büyük ve katlanacak boyuttaki şekiller kabul edilmez.
e) Harita,  kesit  ve  planlarda  sayısal  ölçek  yerine  çubuk 
(bar) türü ölçek kullanılmalıdır.
f) Şekiller  yukarıda  belirtilen  boyutlarda  hazırlanırken, 
şekil  üzerindeki  açıklamaların  (karakterlerin)  okunabilir 
boyutlarda
olmasına özen gösterilmelidir.
g) Fotoğraflar,  şekiller  için  yukarıda  belirtilen  boyutlarda 
basılmış  olmalıdır.  Fotoğrafların  üzerinde  gösterilecek  olan 
simgeler  okunaklı  olmalıdır.  Özellikle  koyu  tonların  egemen 
olduğu  bölgelerde  simgelerin  beyaz  renk  ile  gösterilmesi 
tavsiye  edilir.  Yaygın  olarak  kullanılan  uluslararası 
simgelerin kullanılmasına özen gösterilmelidir.

Ek Açıklamalar ve Dipnotlar
a) Ana  metnin  içine  alındığında  okuyucunun  dikkatinin 
dağılmasına yol açabilecek, hatırlatma niteliğindeki bilgiler, 
yazının  sonundaki  "Ek Açıklamalar" başlığı  altına konulabilir 
(İstatistik  bilgilerin  verilişinde,  formüllerin  çıkarımının 
gösterilmesinde,  bilgisayar  programlarının  verilmesinde,  vb. 
konularda bu yol izlenebilir).
b) Dipnotlar, yerleştirme ve yazılma açısından güçlüklere 
neden
olduğundan, çok gerekli durumlar dışında kullanılmamalıdır.
Eğer dipnot kullanılırsa, yıldız (*) işareti ile gösterilmeli ve
mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır. Dipnotta eğer değinme
yapılırsa bibliyografik bilgiler dipnotta değil, “Kaynaklar 
Dizini”nde verilmelidir.

YAZILARIN GÖNDERİLMESİ
JEOLOJİ  MÜHENDİSLİĞİ  DERGİSİ'nin  “Yayın  Amaçları  ve 
Kuralları,  Yayına  Kabul  İlkeleri”nde  belirtilen  ilkelere  uygun 
olarak  elektronik  ortamda  hazırlanmış  yazılar,  e-posta  ile 
gönderilmelidir. 
E-posta adresi: topal@metu.edu.tr

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ EDİTÖRLÜĞÜ 
T.M.M.O.B. Jeoloji Mühendisleri Odası

PK 464, Yenişehir
06444, Ankara
Tel : (312) 432 30 85 / (312) 434 36 01
Faks         : (312) 434 23 88
E-posta : topal@metu.edu.tr

AYRI BASKILAR
Dergide yayımlanması  kabul edilen yazıların  ayrı baskısından on 
adet  yazarına  veya  birden  fazla  yazarlı  yazılarda  yayım  için 
başvuruyu  yapan  yazara  olanaklar  çerçevesinde  ücretsiz  olarak 
gönderilir.  Ondan fazla ayrı  baskı  talebinde bulunulması  halinde, 
Jeoloji  Mühendisleri  Odası  Yönetim Kurulu  tarafından belirlenen 
ücret, her ayrı baskı için yazarlar tarafından ödenir.
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