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TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ 

YAZIM KURALLARI 

 

Yazıların Hazırlanması 

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ’nin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Türkçe makalelerde 

“Extended Summary”, İngilizce makalelerde ise “Genişletilmiş Özet” verilmelidir. Yazarların 

ana dillerinin Türkçe olmaması durumunda, yazıların başlığı ve özeti ile çizelge ve şekillerin 

başlıkları Editörlükçe Türkçeye çevrilir. Ana dili İngilizce olmayan yazarlara, yazılarını 

Editörlüğe göndermeden önce, gramer ve üslup açısından, ana dili İngilizce olan bir kişiden 

katkı almaları özellikle önerilir. Hazırlanan makaleler orijinal ve daha önce basılmamış 

araştırma, yorum ya da her ikisine ait sentezi içermeli veya teknik not niteliğinde olmalıdır. 

Yazının gönderilmesi, daha önce basılmamış veya başka bir yerde incelemede olmadığını 

gösterir.  

 

Makale Sunum Süreci ve Etik Bildirimi 

Tüm makaleler internet üzerinden http://dergipark.gov.tr/tjb adresindeki “Makale Gönder” 

menüsü aracılığıyla Türkiye Jeoloji Bülteni'ne elektronik ortamda gönderilmelidir. Bunun için 

önce DergiPark sistemine üye olmalısınız. Türkiye Jeoloji Bülteni yazarlardan sayfa ücreti 

talep etmemektedir. Dergiye sunulan makaleler, daha önce yayınlanmadığı ve başka yerde 

yayınlanmak üzere gönderilmediği varsayılarak değerlendirme için kabul edilir. Yazarlar, 

makalenin ana içeriğinin daha önce yayınlanmadığını ve başka bir dergide yayınlanmak üzere 

gönderilmediğini onaylamalıdır. http://dergipark.gov.tr/tjb veya www.jmo.org.tr adresinde 

bulunan telif hakkı devir formu, tüm yazarlar adına ilgili yazar tarafından imzalanmalı ve 

makale dosyalarıyla birlikte gönderilmelidir. Bir makale sunulduktan sonra, başka yazar 

eklenmesi veya çıkarılması veya yazarların değiştirilmesi mümkün değildir. Makaleler, yazım 

kurallarına uymuyorsa ya da dergi kapsamı dışındaysa, dergi editörü tarafından hakem 

değerlendirmesi yapılmaksızın reddedilebilir. Bir makale yayın için kabul edildikten sonra, 

diğer bir deyişle, hakem tarafından önerilen düzeltmeler tamamlandıktan ve editör tarafından 

kabul edildikten sonra, yazara makalede değişiklik yapma izni verilmez. Makale 

yayınlanmadan önce, yazarlara düzeltmeler için prova baskı gönderilir. Başkasının fikir veya 

sözcüklerinin orijinal biçiminde kullanılması veya uygun bir atıf yapılmaksızın değiştirilmesi, 

intihal olarak kabul edilir ve tolere edilemez. 

 

Yazılar aşağıda verilen düzen çerçevesinde hazırlanmalıdır: 
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(a) Başlık (Türkçe ve İngilizce) 

(b) Yazar Adları (koyu ve baş harfleri büyük harfle) ve adresleri (italik ve küçük harfle) ile 

başvurulacak yazarın e-posta adresi 

(c) Öz (Türkçe ve İngilizce) 

(d) Anahtar Kelimeler (Türkçe ve İngilizce) 

(e) Giriş (amaç, kapsam ve yöntem) 

(f) Ana metin (kullanılan yöntemler, çalışılan malzemeler, tanımlamalar, analizler vd.) 

(g) Tartışma ve Sonuçlar veya Tartışma Önerileri 

(h) Extended Summary / Genişletilmiş Özet 

(i) Katkı Belirtme 

(j) Kaynaklar 

(k) Çizelgeler 

(l) Şekiller Dizini 

(m) Şekiller 

(n) Levhalar (var ise) 

 
Metinde kullanılan değişik türde başlıklar farklı şekillerde ve tüm başlıklar sayfanın sol 

kenarında verilmelidir. Ana başlıklar büyük harflerle ve koyu yazılmalıdır. İkinci derece 

başlıklar alt başlık olarak değerlendirilmeli ve birinci ve ikinci derece alt başlıklar küçük 

harfle (birinci derece alt başlıklarda her kelimenin ilk harfi büyük) ve koyu, üçüncü derece alt 

başlıklar ise italik olmalıdır. Başlıkların önüne numara veya harf konulmamalıdır. Yazılar (öz, 

metin, katkı belirtme, kaynaklar, ekler ve şekiller dizini) A4 (29.7 cmX21 cm) boyutundaki 

sayfaların bir yüzüne, kenarlardan en az 2,5 cm boşluk bırakılarak, 1,5 cm aralıkla ve 12 

puntoyla (Times New Roman) yazılmalı, ayrıca tüm sayfalara numara verilmelidir.  

 

Başlıklar şu şekilde olmalıdır: 

ÖZ 

ABSTRACT 

GİRİŞ 

ANA BAŞLIK 

Birinci Derece Alt Başlık 

İkinci derece alt başlık 

Üçüncü derece alt başlık 

SONUÇLAR ve TARTIŞMA 
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EXTENDED SUMMARY 

KATKI BELİRTME 

ORCID 

KAYNAKLAR / REFERENCES 

 

Kapak Sayfası 

Yazıdan ayrı olarak sunulacak kapak sayfasında aşağıdaki bilgiler yer almalıdır: 

a. Yazının başlığı 

b. Yazar(lar)ın ad(lar)ı (ad ve soyadı kısaltılmadan) 

c. Tüm yazarların açık posta ve e-mail adresleri (Başvurulacak Yazar belirtilerek). 

Başvurulacak yazarın telefon numarası da ayrıca belirtilmelidir. 

 

Başlık ve Yazarlar 

Yazının başlığı, çalışmanın içeriğini anlaşılır şekilde yansıtmalıdır. Eğer yazı Türkçe 

hazırlanmışsa, Türkçe başlığı (koyu ve kelimelerin ilk harfleri büyük harf olacak şekilde) 

İngilizce başlık (italik ve kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde) izlemelidir. İngilizce 

hazırlanmış yazılarda ise, İngilizce başlık Türkçe başlıktan önce ve yukarıda belirtilen yazım 

kurallarına göre verilmelidir. Makaledeki yazarlar orcid.org web adresinden edinecekleri 

ORCID kimliklerini makale ile birlikte sunmalıdır. 

Yazarlara ilişkin bilgi ise aşağıdaki örneklere uygun olarak verilmelidir. 

Ahmet Ahmetoğlu  Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji 

Mühendisliği Bölümü, Tandoğan 06100 Ankara 

E-posta: a_ahmetoğlu@ankara.edu.tr 

ORCID Numarası: 0000-0001-1458-0820 

 

A. Hüsnü Hüsnüoğlu  MTA Genel Müdürlüğü, Jeolojik Etütler Dairesi, 06520 

Ankara  

E-posta: husnu56@mta.gov.tr 

ORCID Numarası: 0000-0001-1462-0830 

 

ÖZ 

Çalışma hakkında bilgi verici bir içerikle (çalışmanın amacı, elde edilen başlıca sonuçlar) ve 

300 kelimeyi aşmayacak şekilde hazırlanmalıdır. Özde kaynaklara atıfta bulunulmamalıdır. 

Özler hem Türkçe hem de İngilizce olarak verilmelidir. Türkçe hazırlanmış yazılarda Özden 

mailto:a_ahmeto%C4%9Flu@ankara.edu.tr
mailto:husnu56@mta.gov.tr
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sonra “Abstract” (İtalik) yer almalı, İngilizce yazılarda ise italik yazılmış Türkçe Öz Absract’ı 

izlemelidir. 

 

Anahtar Kelimeler 

Öz ve Absract’ın altında en az 2-7 kelimeyi aşmayacak şekilde ve yazının konusun yansıtan 

anahtar kelimeler Türkçe ve İngilizce olarak verilmelidir. Anahtar kelimeler, alfabetik sırayla 

küçük harfle (ilk anahtar kelimenin ilk harfi büyük) yazılmalı ve aralarına virgül konmalıdır. 

Teknik Not ve Tartışma türü yazılarda anahtar kelimelerin verilmesine gerek yoktur. 

 

EXTENDED SUMMARY/GENİŞLETİLMİŞ ÖZET 

Genişletilmiş özet 2500 kelimeyi geçmemelidir. Ancak makalenin Öz/Abstract kısmından 

daha geniş hacimli olmalıdır. Genişletilmiş özet kısmında yeni bir şekil ve çizelge 

verilmemelidir. Ancak makalede kullanılan şekil ve çizelgelere bu kısımda atıf yapılabilir. 

Aynı şekilde, makale içinde atıf yapılan kaynaklara da gerektiğinde bu kısımda atıf 

yapılmalıdır. 

 

KATKI BELİRTME 

Katkı belirtme, kısa olmalı ve teşekkür edilecek olanlar çalışmaya en önemli katkıyı sağlayan 

kişilerin ve/veya kuruluşların adlarıyla sınırlandırılmalıdır. Teşekkür edilecek kişilerin açık 

adları unvanları belirtilmeksizin verilmeli, ayrıca bu kişilerin görevli oldukları kurum ve 

kuruluşların adları da eklenmelidir. 

 

DEĞİNİLECEK BELGELER  

Metin İçinde Atıfların Yazılması 

A. Yayında tek yazar varsa 

Parantez içinde yazılması gerekiyorsa: 

(Yazar1, Tarih) Ör: (Sönmez, 1996) 

Metin içinde yazılması gerekiyorsa: 

Yazar1 (Tarih) Ör: Sönmez (1996) 

B. Yayında 2 yazar varsa 

Parantez içinde yazılması gerekiyorsa:  

(Yazar1 ve Yazar2, Tarih) Ör: (Merriman ve Frey, 1999) 

Metin içinde yazılması gerekiyorsa: 

Yazar1 ve Yazar2 (Tarih) Ör: Merriman ve Frey (1999) 
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C. Yayında 2’den fazla yazar varsa 

Parantez içinde yazılması gerekiyorsa: 

(Yazar1 vd., 1987) Ör: (Pettijohn vd., 1987) 

Metin içinde yazılması gerekiyorsa: 

Yazar1 vd. (1987) Ör: Pettijohn vd. (1987) 

D.  Arka arkaya birden fazla atıfta bulunulacaksa 

Parantez içinde yazılması gerekiyorsa: 

(Merriman ve Frey, 1999; Pettijohn vd., 1987; Sönmez, 1996) 

Metin içinde yazılması gerekiyorsa: 

Merriman ve Frey (1999), Pettijohn vd. (1987), Sönmez (1996) 

E. Aynı yazarların aynı yıl içinde birden fazla yayınına atıfta bulunulduysa 

Bu durumda Kaynaklar bölümünde makalelerin tarihlerinden sonra a, b, c gibi harfler 

verilir, metin içindeki atıflarda da tarihlerden sonraki harfler kullanılır. 

Kaynakçada:  

Ahmetoğlu, A. ve Hüsnüoğlu, H. (2022a). Makale Adı 1. Süreli yayının/derginin adı 

(kısaltılmamış), Cilt No(Sayı No), sayfa numaraları. Varsa DOI bilgisi 

Ahmetoğlu, A. ve Hüsnüoğlu, H. (2022b). Makale Adı 2. Süreli yayının/derginin adı 

(kısaltılmamış), Cilt No(Sayı No), sayfa numaraları. Varsa DOI bilgisi 

Metin içindeki atıflarda: 

Parantez içinde yazılması gerekiyorsa: (Ahmetoğlu ve Hüsnüoğlu, 2022a) 

Metin içinde yazılması gerekiyorsa: Ahmetoğlu ve Hüsnüoğlu (2022a) 

 

Kaynaklar Bölümü 

Aşağıdaki örnekler ile kesinlikle uyumlu olmalıdır  

- TJB’de Türkçe yayınlanacak makalelerde: Kaynak çok isimli bir çalışma ise: Son 

isimden önce “ve” gelmelidir eğer kaynak İngilizce ise “&” kullanılmalıdır. 

- Editörün belirtilmesi gereken çalışmalarda: Tek isim ise (Ed.) çoklu editör ise: Son 

isimden sonra (Ed.ler) eğer kaynak İngilizce ise (Eds.) yazılmalıdır. 

 

A. Süreli yayınlar: 

A.1. Süreli yayınların gösterilmesi: 

Yazar ad(lar)ı, (Tarih). Makalenin başlığı. Süreli yayının/derginin adı (kısaltılmamış), Cilt 

No(Sayı No), sayfa numaraları. Varsa DOI bilgisi 
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Hoek, E. & David, M. (1990). Estimating Mohr – Coulomb friction and cohesion values 

from Hoek – Brown failure criterion. International Journal of Rock Mechanics, 27 

(3), 220-229. https://doi.org/10.1016/0148-9062(90)94333-O 

A.2. Özel durumlar:  

A.2.1. Eğer makale serbest erişimli bir internet sayfasından alındıysa: 

Ketin, İ. (1949). Son on yılda Türkiyeꞌde vukua gelen büyük depremlerin tektonik ve 

mekanik neticeleri hakkında. Türkiye Jeoloji Bülteni, 2(1), 1-13. 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/50279/650044 

A.2.2. Eğer makalenin makale numarası varsa: 

Açlan, M., Oyan, V. & Köse, O. (2020). Petrogenesis and the evolution of Pliocene Timar 

basalts in the east of Lake Van, Eastern Anatolia, Turkey: A consequence of the 

partial melting of a metasomatized spinel–rich lithospheric mantle source. Journal of 

African Earth Sciences, 168, Article 103844. 

https://doi.org/10.1016/j.jafrearsci.2020.103844 

 

B. Bildiriler: 

Yazar ad(lar)ı, (Tarih). Bildirinin başlığı. Editör(ler), Sempozyum veya Kongrenin Adı, 

(bildirinin sayfa aralığı). Yayınevi. Varsa DOI bilgisi veya internet erişim bilgisi 

Şanlıyüksel Yücel, D., İleri, B. (2019). Characterization of weak, strafied and clay bearing 

rock masses. H. Sözbilir, Ç. Özkaymak, B. Uzel, Ö. Sümer, M. Softa, Ç. Tepe, S. Eski 

(Ed.ler), 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri ve Tam Metin Bildiriler Kitabı, 

(s.63-64). Jeoloji Mühendisleri Odası Yayınları. 

https://www.jmo.org.tr/resimler/ekler/174e0f6fa731893_ek.pdf 

 

C. Kitaplar: 

C.1. Kitapların gösterilmesi: 

Yazar ad(lar)ı, (Tarih). Kitabın Adı (ilk harfleri Büyük). Yayınevi. Varsa DOI bilgisi veya 

internet erişim bilgisi 

Pettijohn, F. J., Potter, P. E. & Siever, R. (1987). Sand and Sandstones (2nd ed.). Springer-

Verlag New York. https://www.doi.org/10.1007/978-1-4612-1066-5 

Ketin, İ. (2016). Genel Jeoloji, Yerbilimlerine Giriş (9. Baskı). İTÜ Vakfı Yayınları. 

C.2. Çeviri Kitapların Gösterilmesi: 

Yazar ad(lar)ı, (Tarih). Kitabın Çeviri Adı (Çevirenlerin adı). Yayınevi. (Orijinal yayın tarihi). 

Varsa DOI bilgisi veya internet erişim bilgisi 

https://doi.org/10.1016/0148-9062(90)94333-O
https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/50279/650044
https://doi.org/10.1016/j.jafrearsci.2020.103844
https://www.jmo.org.tr/resimler/ekler/174e0f6fa731893_ek.pdf
https://www.doi.org/10.1007/978-1-4612-1066-5
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Komatina, M. M. (2011). Tıbbi Jeoloji: Jeolojik Ortamların İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri 

(Çev: Y. Örgün ve D. Bayrak). TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası (Orijinal yayın 

tarihi: 2001). 

 

D. Kitapta Bölüm ise:  

Yazar ad(lar)ı, (Tarih). Bölüm Adı. Editör(ler) Kitap adı (Bölümün sayfa aralığı). Yayınevi. 

Merriman, R. J. & Frey, M. (1999). Patterns of very low-grade metamorphism in metapelitic 

rocks. In M. Frey & D. Robinson (Eds.), Low Grade Metamorphism, (pp. 61-107). 

Blackwell Sciences Ltd. 

 

E. Raporlar ve Tezler: 

E.1. Raporlar: 

Yazar ad(lar)ı, Tarih. Raporun başlığı (Varsa rapor no). Kurum adı (Yayımlanma durumu). 

Kellogg, H. E. (1960). Stratigraphic report, Derik-Mardin area Petroleum District V, 

Southeast Turkey (Rapor no: 1367). TPAO (yayımlanmamış). 

E.2. Tezler:  

Yazar adı, (Tarih). Tezin başlığı [Yayımlanma durumu ve derecesi]. Kuruluşun veya 

Üniversitenin Adı. 

Sönmez, H. (1996). TKİ ELİ Soma Linyitleri açık işletmelerinde eklemli kaya kütlesi içindeki 

şevlerin duraylılığının değerlendirilmesi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. 

Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 

 

F. Kişisel Görüşme: 

Sözbilir, H., 2005. Personal communiciation. Geological Engineering Department of 

Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey. 

G. İnternetten İndirilen Bilgiler: 

Kurumun veya internet sayfasının adı, (Erişim tarihi). Web adresi. 

KRDAE, (2020, 02 Ocak). Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem 

Araştırma Enstitüsü. Deprem Bilgileri, Büyük Depremler. 

http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/deprem-bilgileri/buyuk-depremler/ 

 

H. Kaynak olarak kullanılan haritalar: 

Konak, N. ve Ercan, T., 2002. 1/500.000 Türkiye Jeoloji Haritası Van Paftası, (Şenel, M., 

(Ed.)). Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. 
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Türkçe kaynaklar doğrudan Türkçe olarak verilmeli ve Türkçe karakterlerle 

yazılmalıdır. 

 

Eşitlikler ve Formüller 

Matematiksel semboller ve formüller el yazısıyla yazılmamalıdır. Eşitlik numaraları eşitliğin 

hizasında ve sağ kenarına dayandırılarak birbirini izleyen bir sırayla parantez içinde, ayrıca 

eşitliklerdeki sembollerin anlamı makalede ilk kez kullanıldıkları eşitliğin altında verilmelidir. 

Eşitliklerde kullanılan alt ve üst indisler belirgin şekilde ve daha küçük karakterle 

yazılmalıdır. Çarpım işlemini göstermek için herhangi bir işaret kullanılmamalı, ancak gerekli 

durumlarda “*” işareti tercih edilmelidir (örneğin; y=5*10-3). Bölme işareti olarak yatay çizgi 

yerine “/” işareti kullanılmalıdır. Kimyasal formüllerde iyonların gösterilmesi amacıyla Ca++ 

ve CO3--yerine Ca(2+) ve CO3(2-) tercih edilmelidir. Metinde eşitliklere “eşitlik (1)” şeklinde 

atıfta bulunulmalıdır. Gerekiyorsa, bilgisayar programı listeleri de net ve okunur şekilde ekte 

verilmelidir. 

 

Çizelgeler 

Çizelgeler, başlıklarıyla birlikte, Dergi’nin sayfalarındaki baskı alanını (15,8 x 22,5) 

aşmayacak şekilde hazırlanmalı ve birbirini izleyen sıra numaralarıyla verilmelidir. 

Çizelgelerin üst kısımlarında hem Türkçe hem de İngilizce başlıkları bulunmalıdır (Çizelge 

başlıkları ayrı bir sayfada liste halinde verilmemelidir.). Makalenin Türkçe yazılması halinde 

İngilizce başlık italik harflerle Türkçe başlığın altında yer almalı, İngilizce makalelerde ise, 

italik yazılmış Türkçe başlık İngilizce başlıktan sonra verilmelidir. Çizelgeler, “Çizelge 1” vb. 

şeklinde sunulmalıdır. Metinde çizelgelere Çizelge 1 veya Çizelge 1 ve 2 (eğer birden fazla 

sayıda çizelgeye atıfta bulunulacaksa) şeklinde değinilmelidir. Çizelgeler, metinde kullanılan 

karakterlerden daha küçük (10 veya 11 punto) karakterle yazılmalı ve Dergi’nin tek (7,3 cm-

genişlik) veya çift (15,8 cm-genişlik) kolonuna sığacak şekilde düzenlenmelidir. Çizelgelerde 

düşey çizgiler kullanılmamalı, yatay çizgiler ise sadece çizelgenin alt ve üstünde, ayrıca 

çizelgedeki başlıklar ile bunların altında listelenen rakamları ayırmak için kullanılmalıdır 

(Bunun için Dergi’nin önceki sayılarına bakılması önerilir). Çizelgelerde makalenin diğer 

kısımlarında verilen bilgi veya sonuçların (örneğin grafikler vb.) tekrar verilmemesine özen 

gösterilmelidir. Her çizelge ayrı sayfalara bastırılarak metnin sonunda (Kaynaklar dizininden 

sonra) sunulmalıdır. Çizelgelerdeki kısaltma ve simgeler daha küçük karakterlerle çizelgenin 

altında verilmelidir (örneğin: c: tek eksenli sıkışma dayanımı vd.). 
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Şekiller 

Çizim, grafik ve fotoğraf gibi tüm şekiller yüksek kalitede basılmış olarak “Şekil” başlığı 

altında ve metin içinde anıldıkları sırayla numaralandırılarak verilmelidir. Şekil numaraları 

sayfanın sağ üst köşesine yazılmalı, ayrıca şekiller küçültülüp büyütülebilecek halde 

sunulmalıdır. Şekil açıklamaları; şekillerin altına yazılmamalı ve ayrı bir sayfaya yazılarak 

“Şekiller Dizini” başlığıyla verilmeli, ayrıca “Şekil 1” olarak başlamalıdır. Çizelgeler için 

yukarıda belirtilen yazım kurallarına benzer şekilde, şekil başlıkları hem Türkçe hem de 

İngilizce hazırlanmalıdır. Ayrı sayfalara bastırılmış olan şekiller, çizelgelerden sonra 

sunulmalıdır. Şekiller için en büyük boyut, şekil başlığını da içerecek biçimde 15,8 cm 

(genişlik) x 22,5 cm (uzunluk) olmalıdır. Tüm şekillerin Dergi’nin tek veya çift kolonuna 

sığacak boyutlarda hazırlanması ve mümkünse daha çok tek kolona göre tasarımlanması 

önerilir. Özellikle haritalar, arazi ile ilgili çizimler ve fotoğraflar, sayısal ölçek (1:25000 vb.) 

yerine, metrik sisteme uygun çubuk ölçekle verilmelidir. Tüm haritalarda kuzey yönü 

gösterilmelidir. Bölgesel haritalarda, uygun olduğu takdirde, ulusal grid veya enlem/boylam 

değerleri verilmelidir. Harita açıklamaları, şekil başlığıyla birlikte değil, şeklin üzerinde yer 

almalıdır. Fotoğraflar, çizimler veya bunların birlikteliğinden oluşan şekiller (a), (b) vb. gibi 

gruplar halinde verilebilir. Bu tür sunumlarda (örneğin; Şekil 5a ve 5b) a,b,c vb. gibi tek bir 

şekle ait çizimler veya fotoğraflar, ayrı sayfalarda basılması yerine, gruplandırılarak aynı 

sayfada sunulmalıdır. Şekillerde açık gölge ve tonlarından kaçınılmalı, özellikle bilgisayar 

programlarından elde edilen grafiklerde bu hususa dikkat edilmelidir. Gölgeleme belirgin, 

fotoğraflar siyah-beyaz ve iyi bir kontrasta sahip olmalıdır. Tüm şekiller, Şekil 1 veya Şekil 1 

ve 2 (birden fazla şekle değiniliyorsa) gibi ve metinde anıldıkları sırayla 

numaralandırılmalıdır. Bir dizi fosil fotoğraflarını içeren şekiller levha olarak 

değerlendirilmelidir. Levha sayısı mümkün olduğunca az tutulmalıdır. Levhalara ilişkin 

açıklamalar hem Türkçe hem de İngilizce olarak aynı sayfada verilmelidir. 

 

MAKALELERİN EDİTÖRLÜĞE GÖNDERİLMESİ 

Makaleler yazım kurallarına uygun şekilde hazırlandıktan sonra DergiPark Akademik 

(dergipark.gov.tr/tjb) adresi üzerinden elektronik olarak sisteme yüklenmelidir. 

 

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ EDİTÖRÜ 

Prof. Dr. Erdinç YİĞİTBAŞ 

Tel: 286 2180018-20088 
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e-posta: eyigitbas@comu.edu.tr 

 

YAYIMA KABUL EDİLEN MAKALELERİN SUNUMU 

Yazarlar, makalelerinin yayıma kabulü halinde, makalenin düzeltilmiş son halini DergiPark 

Sistemi üzerinden Editör’e göndermelidir. Makaleler *DOCX biçiminde hazırlanmalıdır. Tüm 

şekiller Corel Draw ile çizilmelidir. Bununla birlikte, şekillerin çözünürlükleri 300 dpi den az 

olmamalıdır. Hem çizim (CDR) hem de resim (JPG) dosyaları DergiPark Sistemi üzerinden 

gönderilmelidir. 

 

PROVA BASKILAR 

Makalelerin prova baskıları, dizgi ve yazım hatalarının olup olmadığının kontrolü için 

Başvurulacak Yazar’a gönderilir. Prova baskılarda yapılacak düzeltmeler yazım hataları ile 

sınırlı olup, yazarların makaleyi kabul edilmiş son halinden farklı duruma getirebilecek 

değişiklikler ve düzeltmeler yapması kabul edilemez. Prova baskılar, yazarlar tarafından 

alındıktan sonra en geç üç gün içinde editöre gönderilmelidir. Gecikmeli olarak yapılacak 

düzeltmelerin baskıya verilmesi garanti edilemeyeceği için, yazarların prova baskıları 

göndermeden çok dikkatli şekilde kontrol etmeleri önerilir. 

 

TELİF HAKLARI 

Yazar veya (Başvurulacak Yazar (birden fazla yazarlı makalelerde), kendisi ve diğer yazarlar 

adına “Telif Hakkı Devir Formu” nu makalenin baskıya verilmesinden önce imzalamalıdır. 

Bu sözleşme, Jeoloji Mühendisleri Odası’na yazarlar adına telif hakkı alınmış yayınlarını 

koruma olanağı sağlamakla birlikte, yazarların makalenin sahibi olma haklarından vazgeçtiği 

anlamına gelmemektedir. Telif Hakkı Devir Formu, en kısa sürede Editör’e gönderilmelidir. 

Bu form Editör’e ulaştırılıncaya değin, makale yayına kabul edilmiş olsa bile, baskıya 

gönderilmez. 

mailto:eyigitbas@comu.edu.tr

