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TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI, Anayasa’nın 135. Maddesinde tanımlanan 66 ve 85 sayılı KHK ve 7303 sayılı Yasa 

ile değişik 6235 sayılı Yasa’ya göre kurulmuş, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.  

MAVİ GEZEGEN DERGİSİ YAZARLARI İÇİN YAZIM BİÇİMİ BİLGİLERİ 

 

Yazıların Sunumu 

Mavi Gezegen'de yayım için hazırlanan yazılar ilgili Editörün e-postasına gönderilmelidir. Bu 

yazılar yerbilimleri veya yerbilimleri ile yakın ilişkili bilim dallarını kapsayan özgün çalışma, 

derleme ve çeviri niteliğinde olabilir. 

 

 Yazıların Hazırlanışı 

 Yazılar metin, resim, şekil ve tablodan oluşabilir.  

 Metin A4 boyutlu (21x29,7 cm) kağıdın bir yüzüne bilgisayarda Word formatında 1,5 satır 

aralıkla Times New Roman ya da benzeri bir karakterle 12 punto ile yazılmalıdır.  

 Resimler basıma uygun yüksek kalitede (JPG), şekiller ise uygun çizim programları aracılığı 

ile bilgisayar ortamına aktarılmış olmalıdır  

 Sayfa kenarlarında 2.5'er cm boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmalıdır. Yazılar 

(resim ve şekiller hariç) altı sayfayı geçmemelidir. Yazılar en az üçte biri oranında resim ve 

şekil içermelidir.  

 Mavi Gezegen dergisinin yayım dili Türkçe olup, okuma arzusunda olan herkese yönelik bir 

dergi olduğundan, yazılar sade ve açık olmalıdır. Okuyucunun anlamasını güçleştirecek 

teknik ayrıntılardan ve ağdalı cümlelerden olabildiğince kaçınılmalıdır.  

 Yazılarda, 30 kelimeyi geçmeyen ve yazı hakkında fikir veren çarpıcı bir kaç cümle "spot" 

başlığı altında yazının girişine eklenmelidir. 

 Çevirilerde kaynaklar (sayfa numaraları da dahil olmak üzere) açık olarak belirtilmelidir.  

  Dipnot kullanımından mümkün oldukça kaçınılmalıdır. Kullanma durumunda, dipnot 

yıldız(*) işareti ile gösterilmeli ve mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır. Eğer dipnotta 

değinme yapılırsa değinme bilgileri dipnotta değil, Değinilen Belgeler bölümünde 

verilmelidir. 

Yazılar şu ana yapı içerisinde hazırlanmalıdır:  

Başlık 

Yazar(ların) adı ve açık adresleri (e-posta ile birlikte)   

Ana metin 

Değinilen Belgeler  
Resim, şekil, tablo ve yazıları Yazının herhangi bir bölümünde belirtilmesi gereken 

belge(ler) numaralandırılmalı ve bu numaralar yazının sonunda oluşturulacak Değinilen Belgeler 

bölümünde belirtilmelidir.  

 

Değinilen Belgeler bölümü bu belgeler ile ilgili bilgiler, noktalama işaretleri de gözönünde 

tutularak aşağıda verilen örneklere uygun olarak hazırlanmalıdır. 

(1) Barka, A.A., Kadinsky-Cade, K., 1988. Strike-slip fault geometry in Turkey and its influence on 

earthquake activity. Tectonics 7,663-684. 

(2) Demirtaş, R., Erkmen, C, Yılmaz, R., 2000. Yüzey faylanması. Demirtaş, R. (ed.). 17 Ağustos 

1999 İzmit Körfezi Depremi Raporu. BİB Afet İşleri Gen. Müd. Deprem Araştırma Dairesi Yayını, 

100-117. 

(3) Erler, A., Göncüoğlu, M.C., 1996. Geologic and tectonic setting of the Yozgat Batholith, 

Northern Central Anatolian Crystalline Complex, Turkey. Int. Geol. Rev. 38,714-726. 
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güneyindeki ankimetamorfik kayaların stratigrafisi ve yapısal konumu: İzmir-Ankara zonu ile 

bağlantısı. MTA Dergisi 117,5-16. 

(5) Ketin, t, Canıtez, N., 1972. Yapısal Jeoloji. İTÜ Matbaası, İstanbul, 520 s. 

(6) Okay, A.İ., Siyako, M., Burkan, K.A., 1990. Biga Yarımadası'nın jeolojisi ve tektonik evrimi. 

TPJD Bülteni 2,83-121. 

(7) Tekeli, O., 1981, Subduction complex of pre-Jurassic age, Northern Anatolia, Turkey. Geology 

9,68-72. 
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Şengör, AM.C. (ed.), Tectonic Evolution of the Tetyan Region. Kluwer Acedemic Publications, The 

Hague, 159-189. 

 

Yazılar, Mavi Gezegen dergisi editörlüğüne elektronik ortamda bir e-posta ile sunulmalıdır. 

Bu üst yazı içerisinde değerlendirilmeye sunulan yazının başlığı ve yazıyı hazırlayan 

yazar/yazarların adları, açık posta adresleri, telefon ve faks numaraları ve e-posta adresleri 

belirtilmelidir. Çok isimli yazar yazılarında hangi yazarın editörlüğümüz ile irtibat halinde olacağı 

belirtilmelidir. Yazıların Değerlendirilmesi Mavi Gezegen Editörlüğüne ulaşan yazılar öncelikle 

editörlükçe konu, sunum ve yayın kuralları açısından incelenir ve gerekli görüldüğünde bir ya da 

daha çok danışmana gönderilir. Danışmanların önerileri doğrultusunda yazının doğrudan, az, orta 

veya önemli ölçüde düzeltilmesi koşulu ile yayımlanmasına ya da reddine editörlükçe karar verilir. 

Bu sonuç yazara aynı iletişim yoluyla bildirilir. Yayıma kabul edilen yazılarda yazar, son 

düzeltmeleri yaptıktan sonra metin ve şekilleri ayrı dosyalar halinde elektronik ortamda tekrar 

editörlüğe gönderir. 

 

Gönderilen yazılar Mavi Gezegen'de yayınlansın ya da yayınlanmasın, yazarlara iade 

edilmez. 

 

 

 


