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METALURJÝ, uzunca bir aradan sonra yeniden

elinizde. Bu güne kadar dergimizin her çýktýðýnda

sizlerden olumlu ve olumsuz eleþtiriler aldýk. Eleþ-

tirilerin birleþtiði ortak nokta; METALURJÝ'nin

günü yakalayamamasý ve bilimsel yayýnlarýn

yoðunluðundan dolayý ilgi duyulup okunmamasýdýr.

Bunlarý aþmak için;

METALURJÝ, Üniversitelerden gelen bilimsel

araþtýrmalarýn ciddi anlamda yayýnlandýðý bir

platformdur. Bu kaynak yok sayýlamaz ancak

dergideki yoðunluðu azaltýlabilir.

Günü yakalayabilmek için gündemi ve sektörü

takip eden bir ekibin çalýþmasý ve çalýþmalarýný

derleyip sunmasýndan geçer.

METALURJÝ'nin geniþ tabanlara okunup ilgi

görmesi ve sektörde aranýlan bir platform

olmasý için sizlerinde bu ekibin içerisinde yer

alýp katký koymanýz gerekir.

METALURJÝ'nin arzu ettiðimiz dergi haline ge-

lebilmesi için biz bir adým atarak dergimizin for-

matýný deðiþtirip daha akýcý ve sýcak bir görünüm

kazanmasýný saðladýk. Ayrýca bir adým daha atarak

daha geniþ tabandan ve sektörden yazýlara ulaþtýk.

Bu çýkýþýn peryodik ve verimli bir þekilde devam

etmesi hepimizin elinde olan bir þeydir. Katkýla-

rýndan dolayý emeði geçen herkese teþekkür ederiz.

Bu sayýmýzda sizler ile odamýz içinde bulun-

duðu durum ve geleceðe bakýþýmýz, sektördeki fir-

malarýn tanýtýmý ve çalýþmalarý, üyelerimizden

yazýlar, sektördeki özelleþtirmeler ve perde arkasý,

oda faaliyetleri ile ilgili duyurularýmýzý paylaþmak

istiyoruz.

Daha sýk görüþmek umuduyla .....
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METALURJÝ

YAZI YAYIMLAMA KOÞULLARI

Yazýlar bilgisayar ile, iki satýr aralýkla yazýlmalý ve

biri orjinal biri kopya olmak üzere 2 nüsha olarak

yazarlarýn kýsa özgeçmiþleri, adresleri ve telefon

numaralarý ile birlikte

adresine gönderilmelidir.

Yazýlarda 100 kelimeyi aþmayan Türkçe ve

Ýngilizce özet yer almalý, yazý baþlýðýnýn Ýngilizcesi de

yazýlmalýdýr.

Yazýlar 12 sayfayý (A4) geçmemelidir. 12 sayfayý

aþan yazýlarýn birbirini izleyen sayýlarda yayýmlana-

caðý düþünülerek bölümlere ayrýlmalýdýr.

Yazýlarda kullanýlan fotoðraflar net ve temiz

olmalý, þekil ve grafikler aydýnger üzerine siyah çini

mürekkeple çizilmeli, gerçek boyutunda ve metin

içerisinde ki yerine monte edilmelidir.

Yazý ve ilanlardaki görüþ ve düþünceler

yazarlarýna aittir, Odayý ve Dergiyi sorumlu kýlmaz.

Yazýlar baþka bir süreli yayýn organýnda

yayýmlanmamýþ olmalý, herhangi bir toplantýda teblið

olarak sunulmuþ veya sunulacak ise bu açýk olarak

belirtilmelidir.

Dergide yayýmlanan yazýlardan kaynak göstermek

koþuluyla alýntý yapýlabilir.

Dergiye gönderilen yazýlar yayýmlansýn yada

yayýmlanmasýn geri verilmez.

Dergiye gönderilen yazýlar, Yayýn Kurulu

tarafýndan incelenir. Gerek Yayýn Kurulu, gerekse

belirleyeceði uzmanlar tarafýndan öngörülecek

düzeltmelerin yapýlmasý yazardan istenebilir. Uygun

görülen yazýlar Dergide yayýmlanýr.
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