
MESLEKTAŞLARIMIZA VE ÜYELERİMİZE DURURULUR: 
PÇG BÜNYESİNDE “PALEONTOLOJİ” BAŞLIKLI YENİ BİR BİLİMSEL DERGİ
YAYINLANMASI DÜŞÜNÜLMEKTEDİR  

SAYIN MESLEKTAŞLARIMIZ VE ÜYELERİMİZ

Sinop’da  gerçekleştirilen  6.  PALEONTOLOJİ-STRATİGRAFİ  ÇALIŞTAYI’nda alınan
karar  gereği  olarak,  JMO'nun  katkılarıyla  ”PALEONTOLOJİ” dergisi’nin  faaliyete
geçirilmesi  önerilmiştir.  Çalıştay  sırasında  katılımcıların  ve  PÇG  yönetiminin  önerisi  ile
kendilerine derginin Editörleri olarak görev tevdi edilen Prof.Dr. Engin MERİÇ, Prof. Dr.
Niyazi AVŞAR ve Prof. Dr. Cemal TUNOĞLU 23 Aralık 2005 Cuma günü saat 13.30 da
JMO’nda toplantı yapmışlardır. Toplantı sonucu aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Çıkarılması  planlanan  “PALEONTOLOJİ” dergisi  ekteki yayım kurallarında da
ifade edildiği gibi yılda 2 kez yayınlanacaktır. Ancak, gerek biz editörlerin ve gerekse
pek  çok  meslektaşın  ifade  ettikleri  gibi  bu  derginin  araştırıcılar  tarafından  tercih
edilmesi ve yeterince makale ile beslenmesi gerekmektedir. Yeni bir dergi olmasının
yanı sıra henüz başlangıçta indekslerde de taranmıyor olacak olması ve günümüz
koşullarında  pek  çok  araştırıcının  yayına  hazır  makalesini  haklı  olarak  ve
akademik gereklilik ve kaygı nedeni ile önce SCI da taranan yurtdışı dergilerde
ve  yurtiçi  indekslerde  taranan  dergilerde  yayınlamak  istedikleri  de
düşünüldüğünde,  bu  konudaki  endişelerimizin  giderilmesi  ve  düşünülen  derginin
hayata  geçirilebilmesi  için  tüm  meslektaşlarımıza  ve  özellikle  Paleontoloji  ve
Stratigrafi ile ilgili olanlara büyük görev düşmektedir.

2. Sayın  meslektaşlarımızın  bu  konudaki  düşüncelerini  zaman  geçirmeden  bizlere
ulaştırması faydalı olacaktır. Mart ayı içinde gerçekleştirilecek olan Kurultay sırasında
yapacağımız toplantıda gelen önerilere göre nihai karar verilecektir.

YAZIM KURALLARI

- Paleontoloji Dergisi Paleontoloji Çalışma Grubu'nun yayınıdır ve yılda iki kez yayımlanır.
- Dergide paleontoloji ile ilgili her türlü konular yayımlanır, dili Türkçe ve İngilizce’dir.
- Dergiye gönderilen yazıların daha önce kesinlikle yayımlanmamış olması gerekir.
- Yayınların içeriğinden yazar/yazarlar sorumludur.
- Dergiye gönderilen makaleler hakemlerin görüşleri uyarınca yayımlanır veya yayımlanmaz.
- Yayıma kabul edilmeyen makaleler yazar/yazarlara iade edilir.
- Metinler A4 boyutlu kağıda çevresinden 2.5 cm boşluk bırakılarak  yazılmalıdır.

   - 200-250 sözcüğü geçmeyecek Türkçe  “Öz” ve İngilizce “Abstract” çalışmaya
eklenmelidir.

   - Makalede Öz’den sonra “Anahtar Sözcükler” ve Abstract’dan sonra “Key
Words” ilave edilmelidir.

- Türçe hazırlanan makale için ayrıntılı bir İngilizce özet “Summary” ve İngilizce
hazırlanan makalede ise ayrıntılı Türçe “Özet” makalenin sonuna eklenmelidir.

- Gönderilen makaleler 12 punto ve 1.5 aralıkla yazılmalı, şekil, levha vd. 25 sayfayı
geçmemelidir.

- Makale başlığı, şekil, tablo, levha ve eklerin açıklamaları Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır.



- Adres/adreseler ve e-mail adresi/adresleri 1. sayfanın en altına eklenmelidir.
   - Açıklamalar dahil şekil, tablo, çizelge 16.5x22 cm ve levhalar 17x22 cm boyutları

aşmamalıdır.
- Levhalarda resimler 17x22 cm’lik alana çok dikkatli bir şekilde yerleştirilmelidir. 
- Çizimlerde “Çizgisel Ölçek” kullanılmalıdır.
- Makale ile ilgili hertürlü harita, şekil ve tablolar küçültme dikkate alınarak okunacak şekilde
  hazırlanmalıdır.
- Çalışmada faydalanılan kaynaklar “Değinilen Belgeler” adı altında eklenmelidir.
- Makaleler ilk sunmada 4 kopya halinde gönderilmeli, hakem görüşleri dikkate alınarak
yapılan
  düzeltmelerde sonra disket veya CD’ye kaydedilerek Dergi Editörlüğü’ne ulaştırılmalıdır.
- Hazırlanan makaleler aşağıdaki adrese gönderilmelidir. 

Paleontoloji Çalışma Grubu


