
Türkiye Jeoloji Bülteninde Yayımlanması İstenen
Yazılarda Aranan Nitelikler

Bülten'de yayımlanması istenen yazılar aşağıdaki niteliklerden en az birini taşımalıdır:
1) Jeolojiye yeni bir katkısı bulunan bir araştırma
2) Jeoloji alanında bilimsel ve teknik yöntemlerle yapılmış, özgün sonuçları olan bir çalışma
3) Jeolojinin herhangi bir konusunda daha önce yapılmış çalışmaları eleştirici bir yaklaşımla derleyen ve o konuda

yeni bir görüş ortaya koyan bir eleştiri derleme (critical review)
Bülten'de yayımlanabilmesi için yazıların daha önce Türkçe olarak yayımlanmamış olması gerekir. Daha önce ya-

bancı dilde yayımlanmış olan yazılar Türkiye'yi doğrudan doğruya ilgilendirdikleri ve/veya Türkçe konuşan geniş bir
araştırmacı kitlesini yakından ilgilendirdikleri durumlarda Türkçe olarak Bülten'de yayımlanabilirler. Bu durumda
yazının kapsamı bu bilgeler ile sınırlandırılmalıdır.

Bülten'de Türkçe ve ingilizce yayım dili olarak kullanılmaktadır. Bülten'de yer alacak ve her yazının hem Türkçe
hem de İngilizce özleri bulunmalıdır. Yazının başlığı ve resimlemelerin gerek şekil içi gerekse şekil altı açıklamaları da
Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde hazırlanmış olmalıdır. Yazıların başlık, öz ve resimleme açıklamaları dışıda kalan
bölümlerinde kullanılan olağan dil Türkçe'dir. Türkiye dışında geniş bir araştırmacı kitlesini ilgilendiren yazıların
İngilizce yazılmış özleri ve özetleri çalışmanın ana unsurlarını aktarmak için yeterli olmadığı durumlarda yazı
Bülten'de İngilizce olarak yayımlanabilir. Yazıların İngilizce olarak yayımlanması ancak bu koşullarda kabul edilir. Bu
durumda yazının kapsam ve hacminin Türkiye dışındaki araştırmacıları ilgilendirdiği kadarıyla sınırlandırılması gerekli.
Bülten'de yayımlanan yazıların İngilizce özünden başka birde ingilizce özet'ini yayımlamak olasıdır. Bu yola yazının
İngilizce öz'ünün yabancı bilim çevresine aktarılmasında yarar olan unsurları aktarmaya yeterli olmadığı durumlarda gi-
dilmeli ve özet'in kapsamı bu amacın gerekleri ile sınırlandırılmalıdır. Daha önce yabancı dilde yayımlanmış olan
yazılarda İngilizce özet verilemez.

1976 yılında yeniden düzenlenerek dağıtılmış olan "Türkiye Jeoloji Bülteni Yayım Kuralları"
yürürlüktedir.

Bülten yayım kuralları TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası adresinden sağlanabilir.

Türkiye Jeoloji BültenFnde Yayımlanması istenen
Yazılarda "Şekil Bakımından Aranılan Nitelikler:

- Yazının tümü çift aralıklı yazılmış ve otuz daktilo sayfasını geçmemelidir.
- Yazı ve ekleri bir asıl, iki kopya olmak üzere üç takım olarak yollanmalıdır.
- Yazı içindeki başlık düzeni ve değinilen belgeler Türkiye Jeoloji Bülteni Yayım Amaç ve ilkeleri ve Yayım Kural-

ları (Şubat 1976)'na uygun olmalıdır.
- Türkçe ve ingilizce öz yazılmalıdır.
- Şekil, Levha, Çizelge i t i açıklamaları Türkçe ve ingilizce yazılarak ayrı bir liste halinde metne eklenmelidir.
- Şekil, Levha, Çizelgeler birbirlerinden ayrı olarak numaralanmalıdır.
- Fotoğraflar aydınlık olmalı ve parlak kağıda basılmalıdır.
- Bütün çizimlerde çizgisel ölçek kullanılmalıdır.
- Levha sayısı 3'den çok olmamalıdır.
- Küçültüldüğünde katlanacak şekil sayısı 2 yi aşamaz. Bunlar iki bülten sayfasını aşmayacak şekilde

küçültülebilmelidir.
- Küçültmeden sonraki en büyük şekil boyutları aşağıdaki gibi olacaktır. Şekil içi yazılarda ve sürsajda bu boyutların

dikkate alınması gerekir.
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Yan 23x30 cm Dik 17x40 cm
Yan 17x23 cm
Yan 12x17 cm Dik 8x23 cm



Submission of Manuscripts to the Geological Bulletin of Turkey

Manuscripts should carry at least one of the following qualifications:
1-A Geological research that has new contributions to geology.
2- A Geological research that includes new findings accomplished through scientific and technical methods.
3- A critical review of previously published geological researches. Such reviews should bear new results in critized

subjects.
Manuscripts should not have been published previously in Turkish elsewhere. Papers that have been previously pub-

lished in foreign languages could be submitted to the Bulletin in Turkish if these papers are related to Türkiye1 s geology
and/or include subjects that are in the interest areas of a wide group Turkish speaking researchers. In these cases content
of the manuscript should be limited to the described information.

Turkish and English are the accepted publication languages of the Bulletin. Submitted manuscripts should include
abstracts both in Turkish and in English. Tittle of the manuscripts and captions and inner explanations of figures should
also be given in both languages. In sections other than titles, abstract, and figure explanations Turkish is used. But, pa-
pers can also be published in English too in case that the paper is in the interest scope of many foreign researchers and
if abstract and summary of the paper are not explanatory enough to give major aspects of the research. English manusc-
ripts can be accepted and published solely under these contidions. In such cases, volume and content of the paper should
be limited to the interest areas of foreign researchers. It is also possible to publish English summary of the paper in ad-
dition to the English abstract. This option should be used when English abstract of the paper is not satisfactory enough
to give adequate information to the foreign researchers. The content of the summary should also be limited to the aimed
information. If the paper is previously published in foreign languages, English summary will not be accepted.

Geological Bulletin of Turkey Pupiication Guide that is reviewed and published in 1976 is valid.
The guide book can be supplied from TMMOB- Chamber of Geological Engineers address.

Submission of Text and Figures
— All the text must be written in double space and should not exceed thirty pages.
— All manuscript and appendices must be sent in the three sets one of which must be original
— Headings and references used in manuscript should accord with the publication goals, principals and the guide

book of the Geological Bulletin of Turkey (February, 1976)
— Turkish and English abstracts must be submitted.
— Figure, table, and plate captions must be listed in English and Turkish in a separate paper and attached to the

text.
— Figure, table and plates must be separatly numbered.
— Photographs must be bright and printed on a quality paper.
— In all drawings linear-scale must be used.
— Number of plates should not be more than three.
— Number of folded figures should not be more than two. Dimensions of folded figures after reduction should not

exceed the size of two Bulletin pages.
— The maximum size of a folded figure after reduction is given below.
These size dimensions should be taken into consideration for internal explanations and hatching of the figure.
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