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EK-2
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
YERBİLİMLERİ DERGİSİ
YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI
Yazıların Nitelikleri
Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yerbilimleri Dergisinde
yayınlanması istemiyle gönderilecek yazıların,
yerbilimlerinin herhangi bir
alanında (jeoloji, maden, jeofizik, hidrojeoloji, jeomorfoloji, deprem, jeoteknik,
petrol vb.) bir konuyu içermesi, daha önce Türkçe olarak yayınlanmamış olması ve
aşağıdaki niteliklerden en az birine sahip olması gerekir:
a) Yerbilimleri alanında bilimsel yöntemlerle yapılmış, özgün sonuçları bulunan ve
yerbilimlerine katkı oluşturacak bir çalışma,
b) Yerbilimlerinin herhangi bir konusunda önceden yapılmış çalışmaları eleştirici
yaklaşımla derleyen ve yeni görüşler ortaya koyan derleme,
c) Yerbilimleri konusunda, Türkiye’yi ve Türkiye’deki yerbilimcileri büyük ölçüde
ilgilendiren, fakat yabancı bir dilde yayınlanmış bir yazının Türkçe’ye çevirisi.
Yazım Dili
Yerbilimleri Dergisinde yayın dili olarak Türkçe,
İngilizce
ve Fransızca
kullanılmaktadır. Dergide yayınlanacak makalelerin başlıkları, özetleri, çizelge ve
şekil açıklamaları Türkçe ve yabancı dilde (İngilizce veya Fransızca) olmak üzere
iki dilde birlikte verilmelidir.
Yazılarda Şekilsel Açıdan Aranan Nitelikler
Yerbilimleri Dergisinde yayınlanması istenen yazılarda şekilsel açıdan aranan
nitelikler şunlardır:
1. Makalenin tüm metni çift aralıkla Winword programı ile 10 punto ve Arial
karakterinde yazılmış olmalı ve disket veya CD ile birlikte gönderilmelidir.
2. Makale ve ekleri biri asıl ve iki kopya olmak üzere üç nüsha olarak düzenlenip
gönderilmelidir.
3. Makalenin tümü çift aralıklı yazılmış olmalı ve yirmi sayfayı geçmemelidir.
4. Şekiller bilgisayar çizim programları (Freehand, CorelDraw vb.) kullanılarak
çizilmeli ve laser baskıları ile birlikte gönderilmelidir.
5. Şekil ve çizelge açıklamaları Türkçe ve yabancı dilde ayrı bir liste halinde metne
eklenmeli ve birbirinden ayrı olarak numaralandırılmalıdır.
6. Şekil ve çizelge içi açıklamaları Türkçe yazılmalıdır.
7. Fotoğraflar/levhalar şekil olarak değerlendirilmeli ve parlak kağıda basılmalıdır.
8. Bütün çizimlerde çizgisel ölçek kullanılmalıdır.
9. Şekil ve çizelge boyutları tek sütun için 7.5x23 cm, çift sütun için 16x23 cm den
büyük olmamalıdır.
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Makale Yazım Düzeni
Yerbilimleri Dergisinde yayınlanması istenen makalelerin yazım düzeni aşağıdaki
gibi olmalıdır:
ÖZ
Anahtar kelimeler
ABSTRACT
Key words
GİRİŞ
ANA BAŞLIK
Birinci Derece Alt Başlık
İkinci derece alt başlık
Üçüncü derece alt başlık
SONUÇLAR VE TARTIŞMA
KATKI BELİRTME
KAYNAKLAR
Kaynaklara Değinme
Makale metni içinde kaynaklara değinme aşağıdaki örneklere uygun olarak
yapılmalıdır:
.....(Y. soyadı, 1988), (Y. soyadı ve Y. soyadı, 1988), (Y. soyadı vd., 1988)
.....Y.soyadı (1988), Y. soyadı ve Y. soyadı (1988), Y. soyadı vd. (1988)
.....Yazar’a (1988) göre, Yazar ve Yazar’a (1988) göre, Yazar vd.’ne (1988) göre
Kişisel (sözlü) görüşmeler ..... (H.Yalçın, 1988, C.Ü.).... biçiminde belirtilmelidir.
Kaynakların Yazılması
Makale metni içerisinde değinilen kaynaklar aşağıdaki örneklere uygun şekilde
verilmelidir:
Özgül, N., 1976. Torosların bazı temel jeolojik özellikleri. Türkiye Jeoloji Kurumu
Bülteni, 19, 65-78.
Brown, G., Brindley, G.W., 1980. X-ray difraction procedures for clay mineral
identification. In: Crystal Structures of Clay Minerals and their X-ray
Identification, G.W. Brindley and G. Brown (eds.), Mineralogical Society,
London, 305-360.
Velde, B., 1977. Clays and Clay Minerals in Natural and Synthetic Systems.
Developments in Sedimentology 21, Elsevier, Amsterdam, 218p.
Çağlı, S., Kıral, N., 1993. Sivas-Hafik-Kaçak Köyü AR-46519 nolu talk ruhsat
sahasının maden jeolojisi raporu. MTA Rapor No. 9512, 24s.

