
TÜRKIYE JEOLOJI KURUMU BÜLTENÎ
YAYıN KURALLARı

Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteninde yayınlanmak üzere gönderi-
lecek yazıların aşağıda belirtilen nitelik ve kurallara uygun olmaları
gereklidir.

NİTELİK

Yazılar Yer Bilimlerine yeni bir katkısı olan orijkıal jalışva veya
eleştirili derleme (critical review) niteliğinde ve şimdiye kadar yurt
içi veya dışında yayınlanmamış olmalıdır.

YAZILARIN DÎLÎ

Yazı, Türkçe, înkiizce, Fransızca veya Almnca dillerinden yal-
nız! biriyle yazılmış olmalıdır. Yazı Türkçe ise "Öz" hem Türkçe ve
hemde adı geçen dillerden biriyle yazılmalıdır. Yazı yabancı dilde
yazılmış ise aynı dildeki bir "Öz'"ün den başka, Türkçe bir "Öz"ü ve
bir de "Özet"i bulunmalıdır.

YAZILARIN PLANI

Yazılar olanaklar oranında şu bölümlere ve ayrıntılara göre ha-
zırlanmalıdır.

Başlık ve yazar adları ile meslek adresleri, öz, metin, sonuçlar,
özet (gerektiğinde), bibliyografya, ekler (varsa).

BAŞLIK VE YAZAR ADLARI VE MESLEK ADRESLERİ

Başlık yazınıjn konusunu kısaca, açık ve yeterli bir şekilde be-
lirtmeli ve büyük harflerle yazılmalıdır. Yazar adları bir alt satırda
unvansız olarak küçük harflerle yazılmalıdır. Bunu izleyen satırda da
yine küçük harflerle yazarların meslek adresleri, idarî veya akade-
mik makamları gösterilmeksizin belirtilmelidir .
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ÖZ (ABSTRACT)

Öz'de sadece sonuçlar kısaca belirtilmelidir. EDısa notlar dışında
bütün yazıların bir özü biitamalıdır. Öz, yazarm bilinenlere ger-
çek katkısını yansıtmalıdır. Öz genişletilmiş bir "içindekiler cetveli"
niteliğinde olmamalı, yazının ne hakkında olduğunu değil, ineyi an-
latmak istediğini belirtmelidir. Konu hakkında önceden bilinenlerle,
yapılan çalışma arasmda bir karşılaştırma yapılmamalı, özün bildirici
niteliği göz önünde bulundurularak "bu tartışılmıştır", "şu incelen-
miştir", "şu sonuçlara varılmıştır" gibi yan cümleler kullanılmamalı-
dır. Yazının içindeki levhalar, çizimler veya graflara atıf yapmaktan
kaçınılmalıdır.. Öz, açık ve kolay anlaşılır bir üslupta yazılmalı ve kı-
sa cümleler tercih edilmelidir. Özün uzunluğu 300 kelimeyi geçmemeli-
dir. Kısacası, bir öz en az kelimeyle, en açık dille, en çok bilgiyi ver-
meği amaç edinmelidir.

METÎN

Bir yaza "Giriş" ile başlamalı, tartışmalar (varsa) ana metnin
sonunda ayrı bir başlık altında verilmelidir.

GÎRÎŞ

încelemé alanı veya diğer bir konunun yerini, zamaniîiı ve Öne-
mini belirterek başlamalı, birlikte çalışanlara ve emeği geçenlere
teşekkürleri, aynı alan veya konuda yapılan önceki çalışmaların bir
özetini kapsamalıdır. Ayrıca kullanılan yöntem ve işlemler, izlenen sı-
nıflama ve diğer kabullerden de girişte sözedilmelidir.

Ana Metin

Ana metin yazının cinsine, yazarm bağlı olduğu ekole ve diğer
bir takım Öznel ölçülere göre farklı biçimlerde olabilirse de aşağıda
belirtilen hususların gözönünde bulundurulması gerekir.

Metin içi başlıklar

En çok dört derecede olmalıdır. Dördüncüden ileri derecede
metin içi bölümleri parantezli rakamlar, aha küçük bölümler ise
parantezli küçük harflerle gösterilmelidir. Ancak sistematik başlık-
ların kullanılmaları kendine özg\x bir durum göstereceğinden bu sı-
nırlamaya girmez.
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Birinci derecedeki başlıklar büyük harflerle yazılmalı ve satırla-
rın ortasına getirilmelidir. İkinci derecedeki başlıklar kelimelerin
ilk harfleri dışımda küçük harflerle yazılmalı ve gerekirse satırın or-
sıiia getirilmelidir. Üçüncü derecedeki başlıklar, sol baştan başla-
malı ilk kelimenin birinci harfi büyük, diğerleri küçük harflerle ya-
zılmalıdır. Dördüncü derecedeki başlıklar sol baştan başlamalı ilk
kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük yazılmalı ve siyah yazılma-
sı için altları çizümelidir. Bu başlıktan sonra nokta ve çizgi (.—) işa-
retleri gelmeli ve bunları metin izlemelidir,

Örneğin:

BlRÎNCt DERECE BAŞLIKLAR

İkinci Derece Başlıklar

Üçüncü derece başlıklar

Dördüncü derece başliJdar. — Metin buradan devam eder.

1) Bölümler

a) Alt böMmiler

Atıflar

Metin içinde yapılacak atıflar şu iki örnekten birine uygun ol-
malıdır: "Raman formasyonu dört üyeye ayrılmıştır (Workman,
1965)". "Workman (1965) Raman formasyonu dört üyeye ayırmış-
tır". Atıf bir başka yayın içinde atıf şeklinde bulunuyorsa, müm-
künse önce orijinal yazara atıf yapılır sonra parantez içinde bu atıfı
aktaran yazar belirtilir.

Örnekler: Lebling'in Çakraz civarında Liyäs'tan söz ettiği bilin-
mektedir, (Lebling, 1932: Charles, 1933 den).

Eğer orijinal yaym bilinmiyorsa:

Lebüng'in Çakraz civarında Liyas'tan sözettiği bilinmek-
tedir (Charles, 1933 den).

Dipnotlar

Dipnotlar, basım işlerini zorlaştıracak ve okuyucunun dikkatini
ana konudan saptıracağı gözönünde bulundurularak, olanakların el-
verdiği oranda az kullamlmahdır. Dipnotlar birden fazla ise bütün
metinde sıra güder şekilde numaralatomalı ve bulunduğu sayfanın
hemen altına konulmalıdır.
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Stratigrafi adlamaları

Metinlerde geçecek bütün stratigrafi terimlerinin, Türkiye Stra-
tigrafi Komitesi tarafından hazırlanmış M.T.A. Enstitüsü yayınların-
dan "Stratigrafi Sınıflama ve Adlama Kuralları" (1968) 'ına uygun ol-
masına çalışılmalıdır.
Paleontoloji adlamaları

Bu konuda "Code International de Nomenclature Zoologique, XV.
Congres International de Zoologie: Int. Trust Zool. Nomenclature,
London 1961" kararlarına uyulmalıdır. Verilen fosiller de şu sıra gö-
zetümelidir:

Protozoa

Metazoa

Foraminifera
Radiolaria
Tintinioidea
Chitinozoa

Spongia
Coelenterata

Anthezoa
Tabulata
Hydrozo

Vermida

Annelida
Mollusca

Bryozoa
Brachiopoda

Sceaphopoda
Lamellibranchiata
Gastropoda
Cephalopoda

Arthrapoda
Trilobita
Branchiopoda
Ostracoda
Myriapoda
Insecta
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Cins

Tür

Yazarın adı

Alt-Familya

Örmek:

Düzen (Ordo)
Üst - Familya
Familya
Cins ((Genüs)
Alt - Familya
Tür (6spes)
Üslup (Stü)

Echinodermata
Echinoidea
Cystonidea
Holothuriodea

Stomocorda
Graptolita
Tentaculita

Vertebrata

ı Latince olarak, italik harflerle ve dik harf büyük
olarak,

: Latince ve italik harflerle ve tamamen küçük harf
olarak yazılmalıdır.

: Büyük harfle başlamalı, tarih ondan sonra konul-
malıdır.

: Familya ve daha yüksek topluluklar: Latince ola-
rak va ilk harf büyük olarak yazılmalıdır.

: Fusulinida Rauzer „ Çernousova ve Fursenko 1959
: Fusulinidea Möller, 1878
: Ozawadnellidea Thompson ve Foster, 1937

: P s e u d o e n d o t h y r a Mihailov, 1939
: Staffellinae Mikluho - Faklay, 1949
: P s e u d o e n d o t h y r a s t r u v e i (Möller)

Uzun, karmaşık cümleler ve parantez içi düşüncelerden ola-
naklar oranında kaçınılmalıdır. Bütün uluslararası nitelikte oldu-
ğundan yazılar herkesin anlayacağı bir sadelikte yazılmalıdır. Türk-
çe yazılan yazılarda yabancı terimlerin Türkçe karşılıkları varsa
kullanılmalıdır, gerekirse, metinde ilk olarak kullanıldığı yerde
Türkçe terimin yanına parantez içinde yabancı dildeki karşılığı ya-
zılmalıdır. Eleştiriler nesel bir düzeyde tutulmalı, astla kişisel tar-
tışmalara yer verilmemelidir.

Tartışmalar

Ana metinde açıkça ve afrıntılli sebilde belirtilmeyen, fakat tar-
tışılmasında yarar umulan yöntemler, verilerin güvenirliği ve karşı-
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laşürılması» kabuller ve buna benzer hususlar ayrı bir "Tartışmalar"
başlığı altında toplanılabilir- Bazı durumlarda tartışmalar "Sonuçlar"
kısmında ele alınabilir.

SONUÇLAR

incelemelerden elde edilen sonuçlar ana çizgileriyle ve öz ola-
rak "Sonuçlar" bölümünde belirtilmelidir. Önceden söz edilmeyen
hususlar bu bölümde yer almamalıdır. Açıklığı sağlamak amacı ile
sonuçların maddeler sekinde verimesind© yarar vardır.

ÖZET (SUMMARY)

Esas itibariyl'e öz gibi hazırlanmakla beraber bazı tartışmaları
ve bunların muhtemel sonuçlarını kapsayabilir. An çok alüyüz keli-
me olmalıdır.

BİBLİYOGRAFYA

Metin içinde geçen her yayın "Bibliyografya" bölümünde veril-
meli, metin içinde geçmeyen yayınlar bu bölüme konulmamalıdır. Ve-
rilen bibliyografya bilgileri şu sırayı izlemelidir: Yazarın soyadı,
adlarının baş harfleri, yayının yapıldığı yıl, makalenin adı, yayının
adı, cilt ve veya sayı no.'su,

Ömek:
Zeschke, G., 1954, Türkiye'deki fluorit zuhurları hakkında: Türkiye

Jeoloji Kurumu Bülteni, V, 171-178.
Kitaplar için şu bilgiler veritmelidir: Yazarın soyadı, ilk adının

ve diğer adlarının baş harfi, yayının yapıldığı yıl, kitabın adı, baskısı,
yayıncının adı, yayının yapıldığı şehir, kitabın toplam sayfa sayısı.

Örnek:

Weller, J. M. 1960, Stratigraphie principles and practice. Harper
and Row. New York, 725 s.

Bibliyografya alfabetik olarak düzenlenmelidir. Soyadı dikkate
lınarak aynı yazara ait yayınlar yayın trihlerine göre kendi araların-
da sıralanmalıdır. Kişisel (yazı ile veya sözlü olarak.) görüşmelere ya-
pılan atıflar, metinde parantez içinde verilmeli, fakat "Bibliyografya"
bölümünde belirtilmelidir. Bibliyografya bilgilerinde imlâ, yazı adı,
sayfa numarası gibi hususlarda yanlış yapmamaya büyük titizlik gös-
terilmelidir. Karışıldığa yer vermemek için yayın adlarında yapıla-
cak kısaltmalar olanaklar oranında az tutulmalıdır.
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Latin harfleri ile yazıîlmayan dillere ait bibiyografya'da yazar
adı Türkçe okunuşuna göre veya belirtilen bir standarda göre veril-
melidir. (TSE., A.B.D. Kongre Kitaplığı. Afnor v.sı).

EKLER (APPENDICES)

Metin içine alınması dikkatin dağılmasına sebep olacak, uzun
ve referans niteliğindeki bilgiler özel hallerde makalenin sonunda
"Ekler" başlığı altmda verilebilir.

Örneğin: İstatistik bilgileri, lokasyon koordinat cetvelleri, for-
müllerin çıkartılması» v.b. gibi.

FORMATLA İLGİLİ AÇIKLAYICI BİLGİLER

Türkiye Jeoloji Kurumu Bültenine ve diğer adlar altında çıka-
cak yayınlara kabul edilecek yazılar 28x21.5 cm boyutlarında, kaim
daktilo kâğıdının bir yüzüne, kâğıdın dört tarafında en az iki buçuk
(2.5) sm boşluk bırakılmak şartıyle, daktilo ile yazılmalıdır. Sayfa>-
lar, sıra güder şekilde numaralanmalıdır. Yakılar çizim ve fotoları da-
hîl, biri orijinal, biri kopya olmak üzere iki nüsha halinde gönderil-
melidir. Yazılar çift aralıkla yazılmalı, 100 daktilo sayfasını geçme-
melidir. Metin ile ilgili çizimler, siyah - beyaz olarak, boyutları
13x20 em'ye indirildiği zaman kolayca görülebilecek bir şekilde, ay-
dınger kâğıdı üzerine çini mürekkep ile çizilmelidir.

Fotolar parlak kâğıda kontraslı basılmış olmalıdır. Grup ha-
linde basılacak fotoğrafların bir takımı levha haline getirilmeli di-
ğerleri tek olarak gönderilmelidir. Bütün çizim ve fotoğraflarda mut-
laka çizgisel ölçek kulla'nılmalıdır. Çizimler ve fotoğraflar üzerine
şekil ve çizelge No.'ları yazılmamalı, bunar bir sayfaya sıral güden
bir liste şeklinde, açıklamalarıyla birlikte daktilo edilip metnin en
sonuna eklenmelidir.

Bütün tek fotolar ve çizimler (haritalar dahü) metinde "Şekil"
olarak anılmalı, grup halindeki fotoğraflardan "Levha" olarak sözedil-
melidir. Şekiller, metinde anima sırasına göre kendi aralarında, lev-
halar ve çizelgeler de benzer düşende numaralanmalıdır.

Çizimler ve fotolar metin içinde bahsedilen hususları açık ve
seçik olarak belirtecek nitelikte olmalı, konu dışı foto ve çizim ve
ayrıntılardan kaçınılmalıdır.

Makalenin kısa adı ve yayına verildiği tarih belirtilmelidir.
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