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UYGULAMALI YERBİLİMLERİ DERGİSİ YAZIM KURALLARI
Uygulamalı Yerbilimleri Dergisi’ne gönderilecek yayınların daha önce herhangi bir ulusal yada
uluslararası dergi, sempozyum, panel, kongre gibi etkinliklerde yayınlanmamış yada
gönderilmemiş olması gerekmektedir. Dergideki yayınların birbirine yakın konularda olmamasına
özen gösterilerek yerbilimlerinin uygulama alanlarının çeşitliliğini, gerekliliğini ve yeniliklerini
kazandırmak amaçlanmıştır. Yazarlar yayını hazırlarken derginin yazım kurallarına uygun olarak
hazırlamaları gerekmektedir. Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmayan yayınlar yazar ya da
yazarlara iade edilebilir. Dergiye gönderilen yayınlar editör ile birlikte yayın kurulundaki bir veya
birden fazla üyeyle incelendikten sonra kabulü veya reddi konusunda karar verilir.
DİL VE ANLATIM
Derginin yazım dili Türkçedir. Yayınlarda özlü anlatıma yer verilmeli ve dilbilgisi kurallarına
uyulmalıdır. Türkçede karşılığı olmayan sözcükler için öneri yapılabilir, öneri yapılan kelimenin
İngilizce karşılığı ilk kullanıldığı yerde parantez içerisinde verilmelidir. Örneğin; yukarı doğru
sokulum (uplift) yapmaktadır.
Makale yazımında 3.tekil kişi anlatımı kullanılmalıdır. Örneğin; 20 noktada sismik kırılma
çalışması, düşey elektrik sondajı (DES) ve mikrotremor çalışması yapılmıştır.
YAZIM TEKNİĞİ
Makale yazımında, Microsoft Office Word 2000 veya daha sonraki sürümleri kullanılmalıdır.
Yazılar A4 kağıt boyutunda üstten 4 cm, soldan 3 cm, sağdan ve alttan 2.5 cm kenar boşluğu
olacak şekilde yerleştirilmelidir. Makale içinde Özet ve Abstract ana başlığı ve bunların metin
yazılarının boyutları 9 punto, Türkçe ana başlık 12 punto, bunların dışında kalan bütün alt başlıklar
ve metin yazılarının boyutları 11 punto büyüklüğünde olacak şekilde hazırlanmalıdır. Makale
içindeki tüm yazılar için Times New Roman yazı tipi seçilmelidir.
Yazı içinde noktalama işaretlerinden (nokta, virgül, noktalı virgül, vb.) sonra, birim
kısaltmalarından (cm, kg, m/s, vb.) önce ve sonra birer boşluk bırakılmalıdır.
Sayfa numaraları ilk sayfadan başlamak üzere 10 punto büyüklüğünde sayfa altında sayfayı
ortalayacak biçimde yerleştirilmelidir.
BAŞLIK VE YAZAR ADI
Makalenin ana başlığı hem Türkçe hem de İngilizce olarak yazılmalıdır. Türkçe başlığın bütün
harfleri büyük, kalın (bold), 12 punto büyüklüğünde ve sayfayı ortalayacak biçimde
yerleştirilmelidir. İngilizce başlığın yalnızca ilk harfleri büyük, tümü kalın ve sayfayı ortalayacak
biçimde düzenlenmelidir. Ancak İngilizce başlık içinde geçen a, an, and, by, for, in, on, of, with,
where, vb. sözcükler tümüyle küçük harfle yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce başlık arasında 1 satır
aralığı boşluk bırakılmalıdır.
İngilizce başlığın hemen altında yazar ya da yazar isimleri yer almalıdır. Yazar isimlerinin yalnızca
ilk harfi, soy isimlerinin tümü büyük harfle, kalın ve sayfayı ortalayacak şekilde yazılmalıdır. İki
yazar olması durumunda, yazarlar arasına ve bağlacı, ikiden fazla yazar olması durumunda son iki
yazar arasına ve bağlacı yazılmalıdır. Yazar ya da yazarların soy isimlerinden sonra adreslerini
belirtmek için dipnot işareti konulmalıdır. Tek yazar olması durumunda bu işaret asteriks (*),
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birden fazla yazar olması durumunda 1, 2, 3,….. rakamları ile gösterilmelidir. Birden fazla yazarın
adresleri aynı ise dipnot rakamları da aynı olmalıdır. Dipnot bölümünde yazar ya da yazarların
adresleri varsa adres kısmından sonra e-mail adresleri 10 punto büyüklüğünde ve sayfanın iki
yananı yaslanmış olarak yazılmalıdır.
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ÖZET VE ABSTRACT
Özet ve Abstract çizgi kalınlığı 1nk olan bir çerçeve içerisinde yer almalıdır. Çerçevenin sağ ve sol
kısımları, sayfanın sağ ve sol kısımları ile aynı hizada olmalıdır. Çerçeve içindeki yazılar arasında
üsten ve alttan 0.5 cm, sağdan ve soldan 1 cm boşluk bırakılmalıdır. Çerçevenin üst kısmında önce
özet kısmı yer almalıdır. Özetten ve Abstracttan sonraki yazılar arasında 1 satır boşluk
bırakılmalıdır. Özet yazısının bitiminden sonra 2 satır boşluk bırakıldıktan sonra Abstract kısmı yer
almalıdır. Özet ve Abstract başlıkları büyük harfle, kalın ve 9 punto büyüklüğünde olacak şekilde
yazılmalıdır. Özet ve Abstract kısımları sayfanın iki yanına yaslanmış olarak yer almalıdır.
Özet ve Abstract kısımları kısa, özlü ve birbirinden farklı olmamalıdır. Bunlar içerisinde bağıntı,
kaynak verilmemelidir.

ÖZET
Bu çalışmada; çok kanallı sismik yansıma verileri kullanılarak Trakya’nın güneyinin aktif tektonizması
incelenmiştir.
ABSTRACT
In the study, active tectonism in the southern of Thrace was in investigated by means of multi-channel
seismic reflection data.

GİRİŞ
Giriş başlığı sayfanın sol kısmına dayalı, büyük harfle, kalın ve 11 punto büyüklüğünde olmalıdır.
Başlıktan sonra 1 satır boşluk bırakılarak yazıya başlanmalıdır. Giriş kısmında yayının amacı,
nelerin neden yapıldığı, daha önceden konuyla ilgili doğrudan ya da dolaylı yoldan yapılan
çalışmalar hakkında bilgi verilmelidir. Bu bölümünde kaynak ve bağıntı verilebilir. Ancak bu
bölüm alt başlıklara ayrılmaz.
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ANA BAŞLIKLAR VE ALT BAŞLIKLAR
Giriş kısmından sonra yayın, hakkında detaylı bilgi vermek için ana başlıklar ile alt başlıklara
bölünür. Ana başlıklar büyük harfle, kalın, 11 punto büyüklüğünde ve sayfanın sol kısmına dayalı
olarak yazılmalıdır. Ana başlıktan önce ve sonra bir satır boşluk bırakılmalıdır. Alt başlıkların
sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde kalın, 11 punto ve sayfanın sol kısmına dayalı olarak
yazılmalıdır.
JEOFİZİK ÇALIŞMALAR
Sismik Kırılma Çalışması

PARAGRAF
Paragraflar 11 punto büyüklüğünde ve kalın olmamalıdır. Paragraflar içeri girinti yapılmadan,
sayfanın iki yanına yaslanmış şekilde hazırlanmalıdır. Paragraflardan önce ve sonra 1 satır boşluk
bırakılmalıdır.
KAYNAK GÖSTERME
Kaynak gösterme iki şekilde olabilir. Kaynak cümlenin bir öğesi olarak gösterilecekse; Önceki
çalışmalara göre Haas (1968) tarafından Kurtköy Tabakaları, Kaya (1978) tarafından
Kurtköy Arkoz Birimi olarak tanımlanan bu birim ilk kez Önalan (1982) tarafından Kurtköy
Formasyonu olarak adlanmıştır. şeklinde verilebilir. Kaynak cümlenin öğesi değil de atıfta
bulunulacaksa; Son yıllarda jeofizik metotlar inşaat sektöründe zemin araştırmalarında
(Klimis ve diğ.,1999; Luna ve Jadi, 2000; Othman, 2005; Savvaidis ve diğ., 1999; Soupios ve
diğ., 2005; Venkateswara ve diğ., 2004) ve yapıların deprem karşısındaki davranışı ve
hasarın önceden tahmini için (Delgado ve diğ., 2000a, 2000b; Ibs-von Seht M and
Wohlenberg J, 1999; Parolai ve diğ., 2001, 2002; Delgado ve diğ., 2002) geniş bir şekilde
kullanılmaktadır. şeklinde verilebilir. Daha sonra kaynaklar kısmında bu atıf hakkında detaylı
bilgi verilmelidir.
Kaynaklar içerisindeki yerli ve yabancı yazarları belirtirken and yerine ve, et al. yerine ve diğ.
yazılmalıdır.
Yazar ya da yazarların benzer yayınları farklı tarihlerde olabilir, bunları bildirirken tarihler sırasıyla
ve aralarında virgül olacak şekilde yazılmalıdır. Yazar ya da yazarların yayınları aynı yıl içerisinde
olabileceği gibi, aynı dergide farklı yayınları da olabilir, bu durumda yıl yazıldıktan hemen sonra a,
b, c,….. harfleriyle farklılık belirtilmelidir. Bunlara ilişkin örnek yukarıda verilmektedir.
İnternet sayfasındaki bir kaynaktan yararlanılmışsa, internet sayfasının tam adresi verilmelidir.
Kaynaklar kısmında da bu adres veya adresler en sona yazılmalıdır.
ŞEKİLLER VE ÇİZELGELER
Şekil ve çizelge yazıları hem Türkçe hem de İngilizce olmalıdır. Yayın içerisindeki şekil ve
çizelgeler sayfanın kenar boşluklarını aşmayacak biçimde ve sayfayı ortalayacak şekilde
yerleştirilmelidir.
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Şekiller metin içerisindeyse Şekil 4’te şişme potansiyeli sınıflama grafiği verilmiştir. biçiminde
metnin sonunda ise İnceleme alanı Tuzla, İstanbul kent merkezinde olup, asfalt yol ile ulaşım
sağlanabilmektedir (Şekil 1). biçiminde olmalıdır.
Şekiller kalınlığı 1.5 nk olan bir çerçeve içerisinde yer almalıdır. Şekil alt yazıları şekil numarasını
belirten kısım kalın, açıklayıcı kısım normal, 11 punto, yazım sınırları içerisinde iki yana yaslanmış
olmalıdır. Şekil alt yazıları şekil çerçevesinden sonra 1 satır boşlukla başlamalı, Türkçe ve İngilizce
alt yazıları arasında boşluk olmamalı ve İngilizce alt yazıdan sonra 1 satır boşluk bırakılmalıdır.

Şekil 4. Aktivite değerleri ve kil yüzdelerine göre şişme potansiyeli (Seed ve diğ, 1962)
Figure 4. Swelling potential according to activity values and percentage of clays (Seed et al., 1962)
Çizelgeler metin içerisinde ise İnceleme alanında yer alan birimler jeoteknik ve temel
mühendisliği açısından değerlendirilmiş olup, Çizelge 4 te verilmiştir. şeklinde, metnin
sonunda ise Kıvamlılık İndisi Ic = 0.10-0.82 değeri yeraltındaki tabakaların “yumuşak - sert”
kıvamda olduğunu belirtmektedir (Çizelge 5). şeklinde olmalıdır.
Çizelge üst yazıları metin sınırları içerisinde, çizelge numarasını gösteren kısım kalın, açıklayıcı
kısım normal, 11 punto büyüklüğünde ve iki yana yaslanmış olmalıdır. Çizelge üst yazılarından
önce ve sonra 1 satır boşluk bırakılmalıdır. Türkçe ve İngilizce üst yazılar arasında boşluk
olmamalıdır.
Çizelgeden sonra 1 satır boşluk bırakılarak yazım işlemine devam edilmelidir.
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Çizelge 5. Kohezyonlu zeminlerin kıvamlılık indisine göre sınıflandırılması
Table 5. Classification of cohesive soils according to consistency index
Kıvamlılık İndisi (Ic)
< 0.05
0.05-0.25
0.25-0.75
0.75-1.00
>1.00

Sınıflama
Çok yumuşak
Yumuşak
Sıkı
Sert
Çok sert

Çizelge ve şekil yazılarının bir satırdan fazla olması halinde, alt satıra gelecek olan yazıların,
açıklayıcı kısmın başlangıcı ile aynı hizada olması gerekmektedir.
BAĞINTILAR
Metin içindeki matematiksel bağıntılar sola dayalı olarak yazılmalıdır. Bu bağıntılar parantez
içerisinde sayfanın sağına dayalı olarak numaralandırılmalıdır. Bağıntılarda geçen simgeler
bağıntıdan önce ya da sonra açıklanmalıdır. Bağıntı ile metinin öncesinde ve sonrasında 1 satır
boşluk olmalıdır. Birbirini izleyen bağıntılar arasında boşluk olmamalıdır.
qu = K1 x c x Nc + Df x γ1 x Nq + K2 x γ2 x B x Nγ

(1)

bağıntısından yararlanarak hesaplanır. Bu bağıntıda; qu : Taşıma Gücü; c: Kohezyon; Nc, Nq, Ny:
Taşıma gücü katsayıları; Df: Temel derinliği; B : Temel genişliği; γn :Birim hacim ağırlığı ve K1K2: Temel şekline bağlı katsayılardır.
BİRİMLER
Metin içinde kullanılan birimlerin ve bu birimlerin kısaltmalarının SI ya da CGS birim sistemine
uygun olmalıdır.
SONUÇLAR
Bu bölüm başlığı SONUÇLAR ya da TARTIŞMA VE SONUÇLAR şeklinde sola dayalı olarak,
kalın ve 11 punto büyüklüğünde olmalıdır. Başlıktan sonra 1 satır boşluk bırakılmalıdır. Bu
bölümde yayından elde edilen sonuçların yararlarından bahsedilmeli, buna benzer daha önceki
yayınlarla kıyaslaması yapılmalı, daha sonra bu konuyla ilgili neler yapılabileceği konusunda
önerilerde bulunulmalıdır. Bunlar maddeler halinde verilebileceği gibi paragraflar halinde de
verilebilir.
KAYNAKLAR
Kaynaklar başlığı 11 punto, sola dayalı ve kalın olmalıdır. Başlıktan sonra 1 satır boşluk
bırakılmalıdır. Metin içinde değinilen bütün yazarlar alfabetik sıraya göre aralarında 1 satır boşluk
bırakılarak dizilmelidir.
Makalenin kaynak verilmesinde yazar soyadı, adının ilk harfi, yıl, makale adı, derginin adı, bağlı
olduğu kuruluş, cilt numarası, sayısı ve sayfa aralığı sırasına uyulmalıdır.
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Kitapların kaynak verilmesinde yazar soyadı, adın ilk harfi, yıl, kitabın adı, yayıncı sırasına
uyulmalıdır. Kitap adının yazılımında sözcüklerin ilk harfleri büyük harf olmalıdır. Tez, rapor ve
benzeri yazılar için de aynı kural geçerlidir.
Makale, kitap, tez, rapor ve benzeri türden tüm yazılar için kaynak verilirken, bir yazarın
soyadından sonra bir boşluk isminin ilk harfi nokta virgül yayının tarihi nokta düzenine
uyulmalıdır.
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