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Dear Readers,

As you know, in addition to "Turkiye Jeoloji Bulteni", "Geological Bulletin of Turkey11 which
contents English versions of the papers, has been publishing by our Chamber for last three

years.

However, by Executive Board Decision, "Geological Bulletin of Turkey" will not be published
after 1999. But the papers written in English will also be published in "Turkiye Jeoloji Bul-
teni".

Therefore, in addition to Turkish and English Abstracts, detailed English or Turkish summary
will be asked for the Turkish or English papers respectively which will be published in our
Bulletin.

Detailed Summary part must reflect the meaning, especially the aim and the result of the pub-
lication In Detailed Summary, mentioning to the references, figures and tables can be done.
Header and text parts of the Detailed Summary must be italic.

Sincerely
Editors

Türkiye Jeoloji Bülteni makale dizin ve özleri;
GeoRef, Geotitles, Geoscience Documentation, Bibliography of Economic Geology,

Geo Archive, Geo Abstracts, Mineralogical Abstracts, GEOBASE, BlOSIS'de yeralmaktadir.

Geological Bulletin of Turkey is indexed and abstracted in;
GeoRef, Geotitles, Geoscience Documentation,

Bibliography of Economic Geology, Geo Archive, Geo Abstracts, Mineralogical Abstracts, GEOBASE, BIOSIS.

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

Chamber of Geological Engineers of Turkey



Sayın Okurlarımız,

Bildiğiniz üzere son 3 yıldır Türkiye Jeoloji Bülteni'nin yanı sıra buradaki makalelerin İngilizcelerinden

oluşan "Geological Bulletin of Turkey" Odamızca yayımlanmaktaydı.

Ancak Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararla, 1999 yılından itibaren "Geological Bulletin of Turkey"

artık yayımlanmayacaktır.

Bu nedenle Bültenimizde yayınlanmak üzere gönderilen Türkçe makalelerde Türkçe ve İngilizce Öz'ün yanı

sıra genişletilmiş İngilizce Özet, İngilizce makalelerde ise Türkçe ve İngilizce Öz'ün yanı sıra genişletilmiş

Türkçe Özet istenilecektir.

Genişletilmiş Özet bölümü yayının diğer bölümlerinden ayrı olarak yayımlanabilecek düzende yazılmış,

yayının tümünü en kısa ancak özlü biçimde yansıtır (özellikle çalışmanın amacı ve sonuçlarını yansıtacak)

nitelikte olmalıdır. Genişletilmiş Özet içinde yararlanılan kaynaklara, şekil ve çizelgelere değinmeler

yapılabilir. Genişletilmiş Özetin başlığı ve metin kısmı italik karakterlerle yazılmalıdır.

Saygılarımızla

Editörler




