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Makale Yazım Kuralları
1.Dergi Hakkında
MT Bilimsel, Türkiye’nin ilk ve tek madencilik ve yer bilimleri dergisi olan Madencilik
Türkiye Dergisi’nin yayıncı şirketi MAYEB Madencilik ve Yerbilimleri Basım Yayın
Dağıtım Ltd. Şti. tarafından çıkarılmaktadır.
MT Bilimsel’de yayınlanması için hazırlanan makaleler daha önce yayınlanmamış özgün
yazı, derleme yazı, teknik notlar ve tartışma yazıları niteliğinde olmalıdır. Yazının MT
Bilimsel’e gönderilmesi, daha önce basılmamış veya başka bir yerde incelemede olmadığının
kabulü anlamına gelmektedir.
Maden, petrol, doğal gaz, jeotermal gibi her türlü yer altı kaynakları konusunda ve alt
dallarında; ilk kez yazarı tarafından açıklanan teorik ve pratik çalışmaları içeren yazılar özgün
yazı, daha önce yapılmış çalışmaları eleştirel bir yaklaşımla derleyip o konuda yeni bir görüş
ortaya koyan yazılar derleme yazısı, devam eden bir çalışmanın ön notları, önceden yapılmış
bir çalışmanın uzantısı, sınırlı bir çalışmanın tam anlatımı, özel bir uygulamanın ya da
uygulanan deneysel bir işlemin tanıtımı şeklinde çalışılan bilimsel içerikli yazılar teknik not,
dergide daha önce yayımlanan yazılara okurlardan gelen eleştiriler, katkılar ve bu eleştirilere
yazar tarafından verilen yanıtları içeren yazılar da tartışma yazısı olarak adlandırılır.
2.Yazıların Telif Hakları
MT Bilimsel’de yayınlanan makalelerin telif hakları MAYEB’e aittir. Yazının yayına
kabulünün ardından Yayın İdare Merkezi (YİM) tarafından sorumlu yazara elektronik
ortamda “telif hakkı devir sözleşmesi” gönderilir. Bu sözleşme ile dergide yayınlanan yazılar,
yazarları adına koruma altına alınmış olur ve başka bir yayın organında yayınlanamaz. Telif
hakkının devredildiğine ilişkin bu belgenin imzalanarak YİM’e gönderilmesiyle makale yayın
için hazırlanır. Sözleşme YİM’e ulaşmadan, makale kabul edilmiş olsa bile dergide
yayınlanmaz.
3.Yazıların Hazırlanması
MT Bilimsel Türkçe ve İngilizce yayınları kabul etmektedir. Yazarların ana dillerinin Türkçe
olmaması durumunda, yazıların başlığı, özeti, çizelge ve şekillerin açıklamaları editörlükçe
Türkçe'ye çevrilir.
Makalelerin MS Word formatında ve aşağıda verilen düzen çerçevesinde hazırlanması
gerekmektedir.
3.1 Makale Bölüm Sıralaması
Makaleler aşağıdaki başlık sıralamasına uygun bir biçimde hazırlanmalıdır.
Özet
Abstract
Giriş
Ana Başlık
Alt Başlıklar

Sonuçlar ve Tartışma
Katkı Belirtme ve Teşekkür
Referanslar
3.1.2 Başlık
Yazının başlığı, olabildiğince kısa ve çalışmanın içeriğini net bir şekilde yansıtmalıdır.
Başlığın mutlaka İngilizcesi de bulunmalıdır. Türkçe başlık 14 punto, koyu (bold), satır arası
tek ve yalnızca kelimelerin ilk harfleri büyük harf olacak şekilde; İngilizce başlık ise 11
punto, italik, satır arası tek ve yalnızca kelimelerin ilk harfleri büyük harf olacak şekilde
yazılmalıdır. İngilizce hazırlanmış yazılarda ise yukarıda belirtilenlerin tersi uygulanmalıdır.
3.1.2 Yazarlar
Yazarların ad - soyadları açıkça ve yalnızca ilk harfler büyük olacak şekilde yazılmalı,
çalışılan kuruluş isimleri, yazar soyadının sonuna konulacak bir numara ile bir alt satırda
italik olarak belirtilmelidir. Birden fazla yazar bulunan makalelerde “Sorumlu Yazar”
soyadının sonuna konulacak “ * ” işareti ile belirtilmelidir. Yazarların elektronik posta
adresleri de italik olarak belirtilmelidir.
Sorumlu Yazar: Birden fazla yazara sahip makalelerde YİM ile iletişimde kalacak kişidir.
Özellikle belirtilmediyse, yayına kabul aşamasında yazışmalar hangi yazar ile
gerçekleştirildiyse, o kişi sorumlu yazar olarak kabul edilir. Sorumlu yazarın telefon, faks
elektronik posta adresi ve posta adresi YİM’e bildirilmelidir. İletişim bilgilerinin, sorumlu
yazar tarafından güncel tutulması gerekir.
Bu bölümdeki tüm karakterler 11 punto büyüklüğünde, tek satır arası bırakılarak
hazırlanmalıdır. Yalnızca belirteçler üslü olarak yazılmalıdır. Örnek yazar adı yazımı
aşağıdaki şekildedir:
C. Okay Aksoy1*, Bülent Kaypak2
1

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Müh. Bölümü, İzmir
Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Müh. Bölümü, Ankara
* Sorumlu Yazar: okay.aksoy@deu.edu.tr
2

3.1.3 Özet, Abstract ve Anahtar Kelimeler
Özet ve Abstract bölümünün toplamı 400 kelimeyi geçmemelidir. Özet, araştırmanın amacını
ve başlıca sonuçları belirtmelidir. Özette kaynaklara atıfta bulunulmamalıdır. Ayrıca, standart
olmayan ya da seyrek kısaltmalardan kaçınılmalıdır. Kısaltma kullanılması zorunlu ise özetin
içinde tanımlanası gerekir.
Türkçe hazırlanmış yazılarda “Özet”ten sonra "Abstract (İngilizce Özet)" yer almalıdır.
Abstract italik olmalıdır. İngilizce makalelerde Abstract önce, italik yazılmış Türkçe Özet
sonra yer almalıdır.
Anahtar kelimeler/Key words, özetin ve abstract’ın ayrı ayrı hemen altında yer almalıdır. En
az iki en fazla altı kelime kullanılmalıdır. Özet için Türkçe, Abstract için İngilizce olarak
verilmelidir. Yalnızca alanıyla direkt ilgisi olan anahtar kelimeler uygun olabilir. 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.

3.2 Makalenin Ana Gövdesi
A4 kağıdı boyutlarına (21,0 x 29,7 cm) ayarlanmış MS Word sayfası üzerindeki yazı alanı,
tüm kenarlardan 2,5 cm boşluk bırakılarak düzenlenmelidir. Yalnızca yazının başlığının ve
yazar isimlerinin bulunduğu ilk sayfada üstten 5,0 cm, sağ, sol ve alt kenarlardan yine 2,5 cm
boşluk bırakılmalıdır. Bu şekilde ayarlanan ilk sayfaya başlık, yazar isimleri, çalışılan kurum,
iletişim bilgileri, özet, abstract (özet ve abstract toplam 400 kelimeyi geçmemelidir) ve
anahtar kelimeler sığmış olmalıdır. Yazarlara kolaylık olması açısından bu ilk sayfa ana
yazıdan ayrıca hazırlanarak gönderilebilir.
Makale yazımında, Times New Roman yazı karakteri kullanılmalıdır. Karakterler 12 punto
büyüklüğünde, satır aralıkları 1,5 nk olmalıdır. Sayfa yapısı tek kolon, yazı sayfanın her iki
tarafına yaslanmış şekilde kaydedilmelidir. Ayrıca tüm sayfalara numara verilmelidir.
3.2.1 Başlıklar ve Bölüm Numaralandırmaları
Metinde kullanılan değişik türde başlıklar aşağıdaki şartlarda ve tüm başlıklar sayfanın sol
kenarında verilmelidir. Tüm başlıklar yalnızca ilk harfleri büyük ve koyu (bold) olarak
yazılmalıdır,
Makale, açıkça tanımlanmış ve numaralandırılmış bölüm ve alt bölümlere ayrılmalıdır. Alt
bölümler 1.1 (1.1.1, 1.1.2, ...), 1.2, vb. şekilde numaralandırılmalıdır. Özet, numaralandırılmış
bölümlere dahil edilmemelidir. Herhangi bir alt bölüme kısa bir başlık verilebilir. Her başlık
kendi başına ayrı bir satır üzerinde görünmelidir.
3.2.2 Giriş
Giriş bölümü, araştırmanın amacı ve konu ile ilgili geçmiş çalışmaların sunulduğu, yazıyı
okumaya hazırlayan ve yazının genelinin anlaşılmasını kolaylaştıran bilgilerden oluşmalıdır.
3.2.3 Gereç ve Yöntemler
Çalışmanın tekrarlanabilmesi için yeterli ayrıntıyı sağlayan bölümdür. Önceden yayınlanmış
yöntemler referans olarak belirtilmelidir.
3.2.4 Tartışma ve Sonuçlar
Bu bölümde çalışmanın sonuçları ve önemi tartışılarak açıklanmalıdır.
3.2.5 Ekler
Birden fazla ek varsa, bunlar A, B, vb. şekilde belirtilmelidir. Formül ve denklemler için ayrı
bir numaralandırma yapılmalıdır: Eş. 1, Eş. 2 vb. Aynı işlem tablo ve resimler içinde
yapılmalıdır: Tablo 1; Şekil 1, vb.
3.2.6 Katkı Belirtme ve Teşekkür
Katkı belirtme ve teşekkür bölümü, makalelerin ilk gönderiminde belirtilmemeli, çalışma
yayına kabul edildikten sonra son düzenlemeler yapılırken eklenmelidir. Teşekkür,
referanslardan önce, makalenin sonunda ayrı bir bölüm olarak toparlanmalıdır. Teşekkür,
araştırma sırasında yardım sağlayan (makaleyi okuma, yazma, dil yardımı vb.) bireylere
ve/veya kuruluşlara, olabildiğince kısa ve öz bir şekilde belirtilmelidir.
3.3 Kaynaklar ve Atıflar
3.3.1 Metin İçinde Atıf
Metin olarak gösterilen her referans, aynı zamanda referans listesinde de bulunmalıdır (veya
tam tersi). 'Baskıda' gibi bir referans, atıfın yayına kabul edildiği anlamına gelmektedir.

3.3.2 Referans Şekli
Metin içinde atıfta bulunulan tüm yayınlar, metni takip eden referans listesinde sunulmalıdır.
3.3.3 Metin
Metin içinde her referansta bakılmalıdır:
1. Tek Yazar: yazarın soyadı ve yayın yılı;
2. İki yazarlı: iki yazarın soyadları ve yayın yılı;
3. Üç ya da daha çok yazarlı yayınlarda ilk yazarın soyadından sonra "ve ark.” ve
yayın yılı.
Atıflar doğrudan (ya da parantez) içinde yapılabilir. Kaynak grupları ilk olarak alfabetik
sırayla, sonra kronolojik olarak listelenmiş olmalıdır.
Örnekler olarak; (Aksoy, 1999; 2004a; 2008b; Aksoy ve Köse, 1995; Geniş ve ark., 2010;
Kramer ve ark., 2000).
3.3.4 Kaynakların Listelenmesi
Kaynaklar alfabetik olarak, gerekirse daha sonra kronolojik sıraya göre dizilmelidir. Aynı yıl
aynı yazar (lar) 'dan birden fazla referans yayınlandığında, yayınlandığı yıldan sonra konulan
"a", "b", "c", vb. harfleri ile gösterilmelidir. Kaynakça için bazı örnekler aşağıda verilmiştir.
Basılmış Dergiye Referanslar
Aksoy, C.O., 2008b. Chemical injection application at tunnel service shaft to prevent ground
settlement induced by ground water drainage: a case study. International Journal of Rock
Mechanic and Mining Sciences. 45(3), 376-383.
Kitaba Referanslar
Hoek, E., Kaiser, P.K., Bawden, W.F., 1995. Support of Underground Excavations in
Hardrock. Rotterdam, Balkema.
Düzenlenmiş Bir Kitaptaki Bölüme Referans
ISRM The complete ISRM suggested methods for rock characterization, testing and
monitoring: 1974–2006. Ulusay R, Hudson JA, editors. Ankara: Kozan Ofset; 2007.
Raporlar ve Tezler
Demirok, Y, 1978. Muğla-Yatağan Linyit Sahaları Jeoloji ve Rezerv Ön Raporu. MTA
Derleme No:6234, 17 s (yayınlanmamış).
Tuna, K., 2011. Stratejik ve Kritik Madenlere İlişkin Küresel Politikalar Çerçevesinde
Türkiye’deki Stratejik ve Kritik Madenlerin Ulusal Güvenliğe Etkileri. Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Çanakkale,
Yüksek Lisans Tezi, 240 s (yayınlanmamış).
Kişisel Görüşme
Aksoy, O., 2005. Kişisel görüşme. Dokuz Eylül Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü,
İzmir, Türkiye
İnternet Kaynakları
USGS, Chromium Statistics and Information, 2011.
www.minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/chromium/ (Erişim Tarihi: 01.01.2012)

4.Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Konular
4.1 Kısaltmalar
Alanında standart olmayan kısaltmalar, makalenin ilk sayfasında yerleştirilmek üzere bir
dipnot olarak tanımlanmalıdır. Kısaltmalarda metin içinde tutarlı olunması gerekmektedir.
4.2 Birimler
Uluslararası kabul görmüş kuralları ve gelenekleri izlenmelidir. Uluslararası birimler sistemi
(SI) kullanılmalıdır. Diğer birimler belirtilmişse, lütfen SI birim sistemine eşitliğini veriniz.
4.3 Matematik Formüller
Mevcut basit formüllerde, normal metin içinde küçük kesirli koşullar için yatay bir çizgi
yerine “solidus” (/) kullanılmalıdır. Örneğin, (X / Y). Prensiplerde, değişkenler italik olarak
sunulur. e’nin kuvvetleri (exp) kullanılarak belirtilmelidir. Herhangi ardışık şekilde
numaralandırılıp atıf yapılmış denklemler metinden ayrı bir şekilde belirtilir. Eşitliklerde
kullanılan alt ve üst indisler belirgin şekilde ve daha küçük karakterle yazılmalıdır (örneğin;
CO2, x2).
4.4 Dipnotlar
Dipnotlar gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Makale boyunca sırayla üstsimge numaraları
kullanarak sıralayınız.
4.5 Tablo Dipnotları
Bir tabloda her bir dipnotu üst simge küçük harf ile belirtiniz.
4.6 Şekil, Çizim ve Fotoğraflar
Tek tip yazı ve boyutlandırma kullanılmalıdır. Metin çalışmanın içine grafik olarak
kaydedilmelidir. Sadece resimlerde belirtilen yazı tipini kullanılmalıdır; Arial, Courier, Times
New Roman, Sembol. Çizimlerin metin içinde sıralandırılması gerekir. Çalışma dosyaları
mantıksal bir adlandırma kuralı içinde adlandırılmalıdır. Çizimler için ayrı ayrı başlık
verilmelidir. Her şekli ayrı bir dosya olarak gönderilmelidir.
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.
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 kolonuna sığacak boyutlarda hazırlanması
önerilir. Özellikle haritalar, araziyle 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. Şekillerde açık, gölge ve tonlarından kaçınılmalı, özellikle
bilgisayar programlarından elde edilen grafiklerde bu hususa dikkat edilmelidir. Tüm şekiller,
Şekil 1 veya Şekil 1 ve 2 (birden fazla şekle değiniliyorsa) gibi ve metinde anıldıkları sırayla
numaralandırılmalıdır.

Fotoğraflar mümkün olduğunca net ve aydınlık olmalıdır. Fotoğraflar ilk başvuruda normal
çözünürlükte ve yazı içerisinde ilgili yerlerine yerleştirilerek gönderilmelidir. Makale yayına
kabul edildikten sonra tüm fotoğraflar en az 300 dpi kalite ile makaleden ayrı bir şekilde
gönderilmelidir.
4.7 Şekil Başlıkları
Her şekil ve resimde bir başlık olmalıdır. Başlıklar, şekillerin kaynağından ayrı olmalıdır. Bir
başlık, kısa bir başlık ve şeklin bir açıklamasını içermelidir. Kullanılan tüm semboller ve
kısaltmaları açıklanmalıdır.
4.8 Tablolar
Tablolar, ardışık şekilde numaralandırılmalıdır. Dipnotlar, tabloya gömülmeli ve üst simge
küçük harfler ile belirtilmelidir. Dikey yazımdan kaçınılmalıdır.
5. Makalelerin Dergiye Gönderilmesi
Yazılar ikinci bir duyuruya kadar aşağıdaki editörlere elektronik posta yoluyla
gönderilecektir.
Baş Editör: C. Okay Aksoy (Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü)
o.aksoy@mtbilimsel.com
Madencilik Türkiye Dergisi Temsilcisi: Onur Aydın (Madencilik Türkiye Dergisi)
onur@mtbilimsel.com
6.Yayıma Kabul Edilen Makaleler Hakkında
Makalelerin yayına kabul edilmesi halinde editörlük tarafından yazarla iletişime geçilecektir.
Çalışmanın yayına kabulünün yazara bildirilmesinin ardından yazarlar, editörlük tarafından
belirtilen süre içerisinde, makalelerinin bu yazım kılavuzuna göre düzenlendiği ve editörya
tarafından istenen diğer düzenlemelerin yapıldığı son kopyasını YİM’e göndermelidir.
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Article Writing Norms
1. About Journal
MT Scientific is published by Turkey‟s first and only mining and earth sciences journal
Mining Turkey‟s publisher company MAYEB, Mining and Earth Sciences Publication
Release Distribution Co. Ltd.
Articles which are prepared to be published in MT Scientific should be unpublished, research
articles, edited articles, technical notes and discussion articles. Sending a paper to MT
Scientific means the recognition that the paper has never been published or reviewed before in
any other magazine.
Papers about any underground resources like mine, petrol, gas, geothermal or about their
subfields; articles including theoretical and practical studies firstly mentioned by the author
are called Original Research Article, articles editing earlier studies with a critical approach
and giving new insights about the subject are called Review Articles, pre-notes of an ongoing
study, extensions of earlier studies, whole presentation of a limited study, articles as an
introduction of a specific application or an applied scientific operation are called Technical
Notes and articles including critics or contributions made by readers on a paper published in a
magazine and responses given by the author about those critics are called discussion articles.
2. Copyrights of Articles
Copyrights of the papers published in MT Scientific are owned by MAYEB. After the
acceptance of the paper for publication, Publication Management Center (PMC) sends a
“copyright transfer contract” to responsible author in electronically environment. With this
contract, articles published in magazine are put under protection on behalf of the author and
cannot be published in an another media organ. With signing this document, indicating the
transfer of the copyright and sending it to PMC, the article is prepared for publication. Even if
the article is accepted for publication, if the contract is not got through to PMC, the article
cannot be published.
3. Preparation of the Articles
MT Scientific accepts papers written in Turkish and English. If the authors are not native
Turkish speakers, headline of the article, summary, presentations of the tables and shapes are
translated in Turkish by the editorship.
Articles should be written in MS Word format and within the scope of the orders given below.
3.1 Article Outline
Summary
Abstract
Introduction
Main Topic
Subtitles
Conclusion and Discussion

Contributions and Thanks
References
3.1.2 Headline
Main headline should be as short as possible and should identify the content transparently.
Headline should also be able to be translated into English. Turkish headline should be written
in 14 font size, bold, single-spaced and only the word‟s first letters capitalized; English
headline should be written in 11 font size, italics, single-spaced and only the word‟s first
letters capitalized. In English articles, vice versa should be done.
3.1.2 Authors
Author‟s name and surname should be clearly written and first letters should be capitalized,
firms worked in should be stated after author‟s surname with a number in low line with italics.
If there are multiple authors, “Responsible Author” should be indicated by adding “ * ”
symbol after his/her surname.
Responsible Author: In articles with multiple authors, he is the one who communicates with
PMC. If not indicated specifically, the author with whom correspondences are made during
the publication acceptance phase is considered responsible author. Responsible author‟s
phone and fax number, e-mail address and postal address should be informed to PMC.
Contact information of the responsible author should be kept up-to-date.
All characters in this section should be in 11 font size, single-spaced. Only the indicators
should be written exponentially. Sample writer name and orthography should be as below:
C. Okay Aksoy1*, Bülent Kaypak2
1

Dokuz Eylül University, Engineering Faculty, Department of Mining Engineering, İzmir
Ankara University,, Engineering Faculty, Department of Geophysical, Ankara
* Responsible Author: okay.aksoy@deu.edu.tr
2

3.1.3 Summary, Abstract and Key Words
Summary and abstract part shouldn‟t consist of more than 400 words as a whole. Summary
should indicate the author‟s aims and primary results. In summary, references shouldn‟t be
addressed to. Non-standard and scarce abbreviations should also be avoided. If an
abbreviation is compulsory, it should be identified.
In Turkish articles, after the “Summary”, there should be an “Abstract”. Abstract should be
written in italics. In English articles, Abstract should be placed before Turkish Summary and
be written in italics.
Key words should be placed just below the summary and abstract separately. There should be
at least two and at most six keywords. Keywords should be in Turkish for summary and
English for abstract. Only the subject related keywords can be appropriate. Keywords should
be written in alphabetic order with lower case (first word‟s first letter is in upper case) and
there should be a comma between them. In technical notes and discussion articles there is no
need for keywords.

3.2 Outline of the Article
Writing field on MS Word page which is adjusted as an A4 paper (21,0 × 29,7 cm) should be
organized with 2,5 cm margins from all sides. Only the first page on which the headline and
the author names are written has 5,0 cm margin from the top and 2,5 cm margins from the
other sides. Headline, authors‟ names, firms worked in, contact information, summary,
abstract (summary and abstract should not exceed 400 words as a whole) and keywords
should be fitted into this organized page. For convenience, the author can send this first page
early on, separately from the main article.
Times New Roman font should be used for articles. Characters should be 12 font sized and
line spacing should be 1,5 pt. Page setup should be single columned, and should be saved
justified to both sides. Each page should be given a number as well.
3.2.1 Headings and Numbering the Sections
Diverse headings in an article should be given as below order and left justified. All headings
should be written bold with only their first letters in upper case,
Article should be cut into transparently identified and numbered sections and sub-sections.
Sub sections should be numbered as 1.1 (1.1.1, 1.1.2, …), 1.2, etc. Summary should not be
attached to these numbered sections. Any sub-section can be given a short heading. Each
heading should stand on it‟s own line separately.
3.2.2 Introduction
Introduction part should include information about the aim of the author and earlier studies on
same subject and moreover should prepare the reader for the article by giving some general
clues about the subject.
3.2.3 Instruments and Methods
This part supplies adequate detail to make the study quotable. Earlier published methods
should be stated as reference.
3.2.4 Discussion and Conclusions
In this section conclusions and importance of the study should be mentioned argumentativly.
3.2.5 Appendixes
If there are multiple appendixes, those should be indicated as A, B, etc. Formulas and
equations should be numbered separately: Eq. 1, Eq. 2 etc. Same should be done for tables
and images too: Table 1; Image 1, etc.
3.2.6 Contributions and Thanks
Contributions and thanks section should not be attached to article at first post but after the
acceptance of the article, it should be attached to article by making post normalizations.

Thanks should be stated separately at the last of the article before references. Thanks should
be sent to aide (reading, writing and language help etc.) people or firms as short as possible.
3.3 Resources and References
3.3.1 Internal references in article
All internal references should be indicated in reference list as well (or vice versa). A reference
as „In-print‟ means the article is accepted for press.
3.3.2 Form of Reference
All internal references should also be indicated in reference list as well.
3.3.3 Text
These points should be taken into account at every internal reference:
1. One Author: author‟s surname and print year;
2. Two authors: two author‟s surnames and print year;
3. If there are three or more authors in an article, after the first author‟s surname “et
al.” and print year.
References can be done directly (or in brackets). Resource groups should firstly be listed
alphabetically, then chronologically.
As a sample; (Aksoy, 1999; 2004a; 2008b; Aksoy ve Köse, 1995; Geniş et al., 2010; Kramer
et al., 2000).
3.3.4 Listing of Resources
Resources need to be listed firstly alphabetically, then chronologically. If there are multiple
author‟s quoted articles in same year, those should be indicated with “a”, “b”, “c”, etc. letters
after print year. Some samples for resources are listed below.
References Printed To Magazine
Aksoy, C.O., 2008b. Chemical injection application at tunnel service shaft to prevent ground
settlement induced by ground water drainage: a case study. International Journal of Rock
Mechanic and Mining Sciences. 45(3), 376-383.
References Printed To Book
Hoek, E., Kaiser, P.K., Bawden, W.F., 1995. Support of Underground Excavations in
Hardrock. Rotterdam, Balkema.
References To An Edited Part Of A Book
ISRM The complete ISRM suggested methods for rock characterization, testing and
monitoring: 1974–2006. Ulusay R, Hudson JA, editors. Ankara: Kozan Ofset; 2007.
Reports and Thesises
Demirok, Y, 1978. Muğla-Yatağan Lignite Fields Geology and Reserve Pre-Report. MTA
Compilation No:6234, 17 p (unpublished).

Tuna, K., 2011. Turkey‟s Strategical and Critical Ore‟s Effects on National Security within
the Frame of Politics Related to Strategical and Critical Ores. Çanakkale Onsekiz Mart
University, Instute of Social Sciences, Department of Internal, Çanakkale, Postgraduate
Thesis, 240 p (unpublished).
Personal Dialogue
Aksoy, O., 2005. Personal Dialogue. Dokuz Eylül University, Department of Mining
Engineering, İzmir, Turkey
Internet Resources
USGS, Chromium Statistics and Information, 2011.
www.minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/chromium/ (Erişim Tarihi: 01.01.2012)
4.Other Points to Take into Account
4.1 Abbreviations
Non-standard abbreviations should be placed at first page, defined as footnotes. Abbreviations
should be coherent with the text.
4.2 Scales
Internationally accepted rules and customs should be followed. The International System of
Units (SI) should be used. If there are different scales, please mention their SI equivalents.
4.3 Mathematical Formulas
In present basic formulas, for fractional expressions in text, “solidus” (/) should be used rather
than a horizontal line. For example, (X/Y). In principles, variables are presented in italics. e‟s
powers should be given with the use of (exp). Any referred, sequentially numbered equations
are indicated seperately from the text. Subscripts and superscripts used in equalities should be
indicated explicitly and in lower character fonts (for example; CO2, x2).
4.4 Footnotes
Footnotes shouldn‟t be used if unnecessary. List the footnotes in the course of article with
superscript numbers.
4.5 Table Footnotes
In a table indicate each footnote with a superscript letter.
4.6 Image, Drawing and Photos
Writing font and size should be monotype. Text should be saved into article as a graph. Only
the typefont mentioned in the image should be used; Arial, Courier, Times New Roman,
Symbol. Drawings should be numbered in text. Working files should be named within a
logical naming rule. Drawings should be headlined separately. Each graph should be sent as
different files.
Images such as drawings, tables and photos, printed in high quality should be given under the
title of “Image” and should be given according to their cited numbers in text. Image numbers
should be written at the right top of the page, in addition images should be given shrinkable
and extendable.

Maximum size for images with heading should be in 15,8 cm (width) x 22,5 cm (length). It is
suggested that all images are prepared to be scaled-to-fit to a single column of the magazine.
Especially the maps and drawings and photos of the lands should be given with linear scale
suitable with metric system rather than numerical scale (1:25000 etc.). Northern direction
should be indicated in all maps. In regional maps, if possible, national grid or
latitude/longitude units should be given. Map explanations should be given above the image
separately from image heading. Photos, drawings or images composed of each can be given as
groups like (a), (b) etc. Toning the images with tinting and shading should be avoided,
especially for the images generated from computers; this should be taken into account. All
images should be numbered as cited in the text as Image 1 or Image 1 and 2 (if more than one
image is mentioned).
Photos should be as explicit and bright as possible. Photos should be sent in normal quality
and placed in it‟s related section at the first application. After the acceptance of the article for
publishing, all photos should be sent separately from the article with at least in 300 dpi
quality.
4.7.Image Headings
Each image and picture should have a heading. Headings should be different from the image‟s
resources. A heading should include a short heading and an explanation of the image. All
symbols and abbreviations used should be identified.
4.8 Tables
Tables should be named sequentially. Footnotes should be embedded into tables and should
be mentioned with superscript lower case letters. Vertical writing should be avoided.
5. Posting the Article to Magazine
Articles should be sent to editors below with e-mail till further notice.
Editor in Chief: C. Okay Aksoy (Dokuz Eylül University Department of Mining Engineering)
o.aksoy@mtbilimsel.com
Madencilik Türkiye Magazine Agent: Onur Aydın (Madencilik Türkiye Magazine)
onur@mtbilimsel.com
6.About the Articles Accepted for Printing
Editorship communicates with the author if the article is accepted for printing. After the
acceptance of the article for the publication, the author should prepare the article according to
this spell check, in time given by the editorship and send the last copy to PMC after doing
other edittings according to the other requirements of the editorship.

