
T Ü R K Î Y E J E O L O J I B Ü L T E N I
YAYIM AMAÇLARI, KURALLARI VE YAYINA KABUL İLKELERİ

AMAÇ

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ
1. Türkiye'de yerbilimlerinin jeolojiye ilişkin konularında gerek duyulan bilimsel iletişimi etkin bir şekilde sağlamak,
2. Türkiye'deki yerbilimcileri araştırma ve yayım yapmaya özendirici bir tutum içinde olmak,
3. Türkçe'nin mesleki yayın dili olarak gelişmesi ve yabancı sözcüklerden arındırılması çabalarına katkıda bulunmak,
4. Uluslararası düzeyde yapılan yerbilimleri çalışmalarının Türkiye'deki yerbilimciler tarafından kolayca izlenebilmesini

sağlamak amacıyla TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası'nca yayımlanmaktadır.

NİTELİK

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ 'nde yayımlanması istemiyle gönderilecek olan yazılar jeolojinin çekirdeğini oluşturan
(stratigrafi, sedimantoloji, paleontoloji, yapısal jeoloji, mineraloji, petrografi , volkanoloji, maden yatakları, jeokimya vb.
gibi) bir konuyu içermesi koşuluyla, aşağıdaki niteliklerden en az birini taşımalıdır:

a) Jeoloji bilimi kapsamında, bilimsel yöntemlerle yapılmış özgün sonuçları olan bir çalışma,
b) Daha önce yapılmış çalışmaları eleştirel bir yaklaşımla derleyen ve o konuda "yeni bir görüş" ortaya koyan bir eleştirili

derleme,
c) Daha önce TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ 'nde yayımlanmış bir çalışmayı bilimsel ya da etik olarak eleştiren, nesnel

dayanaklara göre ele alınmış yazılar ve bunlara verilen yanıtlar.

YAZILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YAYINA KABUL İLKELERİ

TÜRKİYE JEOLOJİBÜLTENİEditörlüğüne ulaşan yazılar, öncelikle içerik, sunum, yayım kuralları, vd. yönlerden Editörlük
tarafından incelenir ve daha sonra değerlendirilmek üzere en az iki Yayın Kurulu üyesine gönderilir. Yayın Kurulu
üyelerinden gelecek görüşler doğrultusunda yazının doğrudan, az veya önemli ölçüde düzeltilmesi koşuluyla yayımlanmasına
veya reddine Editörlükçe karar verilir ve sonuç yazarlara bildirilir.

Yayın Kurulu üyelerinden birinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda Editörlüğün bir karara varabilmesi için yazı, üçüncü
bir Yayın Kurulu üyesine gönderilir. Yayın Kurulu üyeleri gerekli görürlerse yazıları düzeltilmiş haliyle tekrar görüp
değerlendirebilirler.

Yazarlar, incelemecilerin ve Editörlüğün yaptığı eleştiri, öneri ve düzeltmeler arasında katılmadıkları hususlar olduğunda
bunları ayrı bir sayfada gerekçeleriyle birlikte açıklamalıdırlar.

Makalelerin kabul aşamasında, yazar/yazarlardan çalışmanın daha önce yayımlanmadığına ve tamamen meslekî anlayış içinde
başka yazar/kuruluşlardan alınmış olan çalışmalara yeterli bir sayıda atıfın yapıldığına ilişkin makale telif/beyan formu
istenmektedir.

Gönderilen yazılar, TÜRKİYE JEOLOJİBÜLTENİ'nde yayımlansın veya yayımlanmasın yazarlara geri iade edilmez.

YAZIM DİLİ

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ 'nde yayın dili olarak "Türkçe" ve "İngilizce" kullanılmaktadır. Bültenin oldukça geniş bir
yurt dışı aboneliği ve sürümü olduğu için, Bülten hem Türkçe hem de İngilizce olarak yayımlanmaktadır. Bültende; yazıların
başlıkları, özetleri ve tüm çizelge ve resimlemelerin açıklamaları Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde birlikte verilmelidir.
Yazar/yazarlar, Türkçe yazının kabul aşamasından sonra, yazının İngilizce'sini de göndermeyi kabul etmiş sayılırlar ve ancak
bu koşulla yazının tam olarak kabulü yapılmaktadır.

YAZIM KURALLARI

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ 'nde yayımlanması kabul edilen yazıların basım öncesi dizgi işlemleri Editörlükçe yapılır.
Dizgi işlemlerinde herhangi bir yanlışlığa yol açmamak için, Editörlük gerek duyduğu durumlarda yayımlanacak yazıları
kontrol amacı ile yazarlara gönderebilir.



Metin Bölümü

1. Metin; A4 boyutunda (29.7 x 21 cm) kağıtların üzerine bilgisayarda, 1.5 satır aralıkla ve 12 punto ve Times New Roman
ya da benzer bir karakter ile yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında 3'er cm boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmalıdır.
Bilgisayar çıktılarının silik olmamasına özen gösterilmelidir.

2. Başlık; konuyu en iyi şekilde belirtir ve 12 kelimeyi geçmeyecek şekilde kısa seçilmeli ve Türkçe başlığın (tamamı büyük
harfle ve koyu yazılmış) yanısıra, İngilizcesi (İtalik ve normal büyük harflerle) de yazılmalıdır. Eğer yazı İngilizce
yazılmış ise önce İngilizce sonra Türkçe başlık verilmelidir.

3. Öz; yazının başlangıcında en fazla 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmış, Türkçe ve İngilizce öz (abstract)
bulunmalıdır. Bu bölüm, yayının diğer bölümlerinden ayrı olarak yayımlanabilecek düzende yazılmış, yazının tümünü en
kısa, ancak öz biçimde yansıtır nitelikte (özellikle çalışmanın amacını ve sonuçlarını yansıtarak) olmalıdır. Yazı Türkçe
yazılmışsa Abstract'ın, İngilizce yazılmışsa Öz'ün başlığı ve metin kısmı italik karakterle yazılmalıdır. Öz içinde;
yararlanılan kaynaklara, şekil, çizelge ve eşitlik numalarınına değinilmemelidir. Ayrıca, öz ve abstract bölümlerinin
altında bir satır boşluk bırakılarak Anahtar kelimeler ve Key words (en az 2, en çok 6 kelime -alfabetik sıraya göre)
verilmelidir.
Eğer yazı İngilizce hazırlanmış ise, önce abstract sonra öz verilmelidir.

4. Yazının genel olarak aşağıda belirtilen düzene göre sunulmasına özen gösterilmelidir.
a) Başlık (Türkçe ve İngilizce)
b) Yazar ad(lar)ı ve adres(ler)i (yazar adları koyu karakterle ve soyadları tamamen büyük harfle, adresler normal İtalik

karakterlerle)
c) Öz (anahtar kelimler eklenerek)
d) Abstract (key words eklenerek)
e) Giriş (amaç, kapsam, çalışma yöntemleri, vd.)
f) Metin bölümü (yöntemler, çalışılan malzeme, saha tanımlamaları, vd.)
g) Sonuçlar ve Tartışmalar (Sonuçların tartışılması gerektiği durumlarda, tartışmalar sonuçlarla birlikte verilmelidir. Bu

durumda "Sonuçlar" başlığı yerine "Tartışma ve Sonuçlar" başlığı kullanılmalıdır.
h) Katkı belirtme (gerekiyor ise)
i) Kaynaklar
j) Ek açıklamalar

5. Yazılarda okuyucuya aktarılması istenen veriler, görüşler, tartışmalar ve bu amaçla kullanılacak çizelgeler ile şekil,
fotoğraf ve levha gibi resimlemeler en fazla 20 sayfayı aşmayacak şekilde düzenlenmelidir.

6. Metin içinde ana bölüm başlıkları dışında en fazla üç alt başlık oluşturulmalı ve başlıklara numara verilmemelidir.
Bunların yazım şekli aşağıdaki gibi olmalıdır.

ÖZ
ABSTRACT
GİRİŞ
ANA BAŞLIK
Birinci Derece Alt Başlık
İkinci derece alt başlık
Üçüncü derece alt başlık
SONUÇLAR VE TARTIŞMALAR
KATKI BELİRTME
KAYNAKLAR

7. Metrik sistem veya SI birimleri (kPa, kN/m3 vb.) kullanılmalıdır.
8. Gerek metin içinde ve çizelgelerde, gerekse resimlemelerde rakamların ondalık bölümlerinin ayrılması için nokta

kullanılmalıdır (4.1 gibi).

Kaynaklar

a) Metin içinde kaynaklara değinme yapılırken aşağıdaki örneklerde olduğu gibi, bibliyografya araştırıcı soyadı ve tarih
sırasıyla verilir.

Hoek (1990) tarafından
bazı araştırmacılar (Bieniawski, 1989; Hoek, 1990; Örçen ve Eseller, 1995)

b) Birden fazla sayıda yazarlı yayınlara metin içinde değinilirken ilk yazarın adı belirtilmeli diğerleri için vd. ibaresi
kullanılmalıdır.

Yavuz vd. (1995)....
Cording vd. (1971)



e) Ulaşılamayan bir yayına metin içinde değinme yapılırken bu kaynakla birlikte alıntının yapıldığı kaynak da aşağıdaki
şekilde belirtilmelidir. Ancak Kaynaklar Dizininde sadece alıntının yapıldığı kaynak belirtilmelidir.

Gambel (1971; Franklin ve Chandra, 1972)
d) Kişisel görüşmelere metin içinde soyadı ve tarih belirtilerek değinilmeli, ayrıca Kaynaklar Dizininde de belirtilmelidir

(Soyadı, Adı, Tarih. Kişisel görüşme. Görüşülen kişi(ler)in adresi)
e) Kaynaklar, yazar soyadları esas alınarak alfabetik sırayla verilmeli ve metin içinde değinilen tüm kaynaklar Kaynaklar

Dizininde eksiksiz olarak belirtilmelidir. Kaynakların yazılmasında aşağıdaki örneklerde belirtilen düzen esas alınmalıdır.

• Süreli yayınlar ve bildiriler:
Hoek E., 1990. Estimating Mohr - Coulomb friction and cohesion values from Hoek - Brown failure criterion.

International Journal of Rock Mechanics, Mining Science and Geomechanics Abstracts, 27(3), 227 - 229.

[Yazar ad(lar)i, Tarih. Makalenin başlığı. Süreli Yayının Adı (kısaltılmamış), Cilt No. (Sayı No.), sayfa no.]

Ünal, E., Özkan, İ. ve Ulusay, R., 1992. Characterization of weak, stratified and clay bearing rock masses. ISRM
Symposium: Eurock'92 - Rock Characterization, Chester, U.K., 14-17 September 1992, J.A.Hudson (ed.), British
Geotechnical Society, London, 330-335.

[Yazar ad(lari)i, Tarih. Bildirinin başlığı. Sempozyum veya Kongrenin Adı, Editör(ler), Basımevi, Cilt No. (birden fazla
ciltten oluşuyorsa), Düzenlendiği Yerin Adı, sayfa no. ]

Kitaplar:

Goodman, R.E., 1988. Introduction to Rock Mechanics. John Wiley and Sons, New York, 562 p.

Ketin, I. ve Canıtez, N., 1972. Yapısal Jeoloji. İTÜ Matbaası, Gümüşsüyü, Sayı:869, 520 s.

[Yazar ad(ları)ı, Tarih. Kitabın Adı (ilk harfleri büyük). Yayınevi, Basıldığı Şehrin Adı, sayfa sayısı. ]

Raporlar ve Tezler:

Demirok, Y., 1978. Muğla-Yatağan linyit sahaları jeoloji ve rezerv ön raporu. MTA Derleme No:6234, 17 s
(yayımlanmamış).

Sönmez, H., 1996. T.K.İ.-E.L.İ. Soma Linyitleri açık işletmelerinde eklemli kaya kütlesi içindeki şevlerin duraylılığının
değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü., Ankara, Yüksek Mühendislik Tezi. 99s
(yayımlanmamış).

[Yazar ad(lar)ı, Tarih. Raporun veya tezin başlığı. Kuruluşun veya Üniversitenin Adı, Arşiv No. (varsa), sayfa sayısı
(yayımlanıp,yayımlanmadığı) ]

NOT: Tüm kaynaklarda ilk satırdan sonraki satırlar 1.5 cm içeriden başlanarak yazılmalıdır.

Eşitlikler ve Formüller

a) Eşitlikler elle yazılmamalı ve bilgisayardan yararlanılmalıdır. Eşitliklerde, yaygın olarak kullanılan uluslararası simgelere
yer verilmesine özen gösterilmelidir.

b) Her eşitliğe sırayla numara verilmeli, numaralar parantez içinde eşitliğin hizasında ve sayfanın sağ kenarında
belirtilmelidir.

c) Eşitliklerde kullanılabilecek alt ve üst indisler belirgin şekilde ve daha küçük karakterlerle yazılmalıdır (Id, x2 gibi).
d) Eşitliklerdeki sembollerin açıklamaları eşitliğin hemen altındaki ilk paragrafta verilmelidir.
e) Karekök işareti yerine parantezle birlikte üst indis olarak 0.5 kullanılmalıdır (ocmass=üc s

05 gibi).
f) Bölme işareti olarak yatay çizgi yerine 7" simgesi kullanılmalıdır. Çarpma işareti olarak genellikle herhangi bir işaret

kullanılmamalı, ancak zorunlu hallerde "*" işareti tercih edilmelidir (Y=5*10"3X gibi).

g) Kimyasal formüllerde iyonların gösterilmesi amacıyla Ca++ veya CO~~ gibi ifadeler yerine Ca2+ ve CO," kullanılmalıdır,

h) İzotop numaraları, örneğin l 4C şeklinde verilmelidir.



Çizelgeler

a) Yazarlar, Bültenin boyutlarını dikkate alarak, çizelgeleri sınırlamalı ve gerekiyorsa metinde kullanılana oranla çizelgeleri
daha küçük karakterlerle yazmalıdır. Bu amaçla çizelgeler tek sütuna (7.5 cm) veya çift sütuna (16 cm) yerleştirilebilecek
şekilde düzenlenmesine özen gösterilmelidir. Tam sayfaya yerleştirilmesi zorunlu olan büyük çizelgelerin en fazla (16 x
21) cm boyutlarında olması gereklidir. Bu boyutlardan daha büyük ve katlanacak çizelgeler kabul edilmez.

b) Çizelgelerin hemen altında gerekli durumlarda dip notlarına veya kısaltmalara ilişkin açıklamalara yer verilmelidir.
c) Çizelgelerin başlıkları, kısa ve öz olarak seçilerek, hem Türkçe (normal karakterle ve ilk harfi büyük diğerleri küçük

harfle) hem de İngilizce (ilk harfi büyük diğerleri küçük İtalik harflerle) "Çizelgeler Dizini" başlığı altında ayrı bir
sayfaya yazılmalıdır. İngilizce olarak hazırlanmış yazılarda önce İngilizce sonra Türkçe çizelge başlığı verilmelidir.

d) Çizelgelerde kolonsal ayrımı gösteren düşey çizgiler yer almamalı, sadece çizelgenin üst ve alt sınırları ve gerek görülen
diğer bölümleri için yatay çizgiler kullanılmalıdır.

e) Her çizelge ayrı bir sayfaya bastırılarak ve sıraya dizilerek Çizelgeler Dizini sayfasıyla birlikte metnin arkasına
konulmalıdır. Çizelge başlıkları çizelgenin üzerine yazılmamalıdır. Çizelge numaralarının kurşun kalemle her çizelgenin
sağ üst köşesinde belirtilmesi yeterlidir.

Resimlemeler (Çizim, fotoğraf ve levhalar)

a. Değerlendirme aşamasında şekillerin orjinallerinin gönderilmesine gerek yoktur. Bu aşamada çizimlerin teknik çizim
normlarına uygun olarak çini mürekkeple aydıngere çizilmiş veya bilgisayar çıktısı olarak alınmış ve harf, rakam ve
simgeleri kolaylıkla okunabilen orjinallerinin kaliteli kopyaları gönderilmelidir.

b. Tüm çizim ve fotoğraflar şekil olarak değerlendirilip numaralandırılmalıdır. Şekil altı yazıları "Şekiller Dizini" başlığı
altında hem Türkçe (normal karakterle ve ilk harfi büyük diğerleri küçük harflerle) hem de İngilizce (ilk harfi büyük
diğerleri küçük İtalik harflerle) ayrı bir sayfada verilmelidir. Yazı İngilizce olarak hazırlanmışsa şekil altı yazıları önce
İngilizce sonra Türkçe verilmelidir.

c. Her şekil, ayrı bir sayfada yer alacak biçimde sıraya dizilerek Şekiller Dizini sayfasıyla birlikte çizelgelerden sonra
sunulmalıdır. Şekil altı yazılarının ayrıca şekil sayfalarına da yazılmasına gerek olmayıp, şekil numaralarının kurşun
kalemle her şeklin sağ üst köşesinde belirtilmesi yeterlidir.

d. Şekillerin boyutları ya tek sütuna (7.5 cm), ya da çift sütuna (en fazla 16 cm) yerleştirilebilecek nitelikte
hazırlanmalıdır. Tam sayfaya yerleştirilmesi zorunlu olan büyük şekillerin, şekil altı açıklamalarına da yer kalacak
biçimde, en fazla (16x21 cm) boyutlarında olması gereklidir. Belirtilen bu boyutlardan daha büyük ve katlanacak
boyuttaki şekiller kabul edilmez.

e. Harita, kesit ve planlarda sayısal ölçek yerine çubuk (bar) türü ölçek kullanılmalıdır.
f. Şekiller yukarıda belirtilen boyutlarda hazırlanırken şekil üzerindeki açıklamaların (karakterlerin) okunabilir boyutlarda

olmasına özen gösterilmelidir.
g. Fotoğraflar şekiller için yukarıda belirtilen boyutlarda, parlak kağıda, kontrash ve siyah-beyaz basılmış olmalıdır.

Fotoğrafların üzerinde gösterilebilecek olan simgeler için çini mürekkebi veya letraset kullanılmalıdır. Özellikle koyu
tonların egemen olduğu bölgelerde simgelerin beyaz letrasetle gösterilmesi önerilir. Yaygın olarak kullanılan
uluslararası simgelerin kullanılmasına özen gösterilmelidir.

h. Mikroskopta çekilmiş ince kesit fotoğrafları (paleontolojik veya minerolojik), levha (plate) olarak değerlendirilir ve
parlak siyah-beyaz kağıda basılı olmaları gereklidir. Levha sayısı üçten çok olmamalıdır.

Ek Açıklamalar ve Dipnotlar

a. Ana metnin içine alınması, okuyucunun dikkatinin dağılmasına yol açabilecek ve hatırlatma niteliğindeki bilgiler, yazının
sonunda "Ek Açıklamalar" başlığı altında konulabilir (İstatistik bilgilerin verilişinde, formüllerin çıkarılmasının
gösterilmesinde, bilgisayar programlarının verilmesinde, vb. konularda bu yol izlenebilir.)

b. Dipnotlar, yerleştirme ve yazılma açısından güçlüklere neden olduğundan, çok gerekli durumlar dışında kullanılmamalıdır.
Eğer dipnot kullanılırsa, yıldız (*) işareti ile gösterilmeli ve mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır. Dipnotta eğer değinme
yapılırsa bibliyografik bilgiler dipnotta değil, Kaynaklar Dizininde verilmelidir.



YAZILARIN GÖNDERİLMESİ

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİfnin " Yayım Amaç ve Kuralları" nda belirtilen ilkelere uygun olarak hazırlanmış yazılar, biri
orijinal diğer ikisi fotokopi olmak üzere aşağıdaki yazışma adresine üç nüsha gönderilmelidir. Orijinal resimlemeler, yazının
yayına kabul edilmesi durumunda kullanılmak üzere yazarlar tarafından muhafaza edilmelidir.

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ EDİTÖRLÜĞÜ
T.M.M.O.B.
Jeoloji Mühendisleri Odası
PK 464, Yenişehir
06444, Ankara
Tel : (312) 432 30 85 / (312) 434 36 01
Faks : (312) 434 23 88
E-posta : cem.sarac@hun.edu.tr yada tmmobj-o@servis2.net.tr

AYRI BASKILAR

Bültende yayımlanması kabul edilen yazıların ayrı baskısından yirmi adet yazarına veya birden fazla yazarlı yazılarda yayım
için başvuruyu yapan yazara ücretsiz olarak, olanaklar çerçevesinde gönderilir. Yirmiden fazla ayrı baskı talebinde
bulunulması halinde yazarlar tarafından her ayrı baskı için 500.000 TL ödenir.






