Türk Deprem Araştırma Dergisi
Yayın Hayatına Başlıyor
Deprem Araştırma Dairesi tarafından Nisan 1973 - Nisan 2000 tarihleri arasında 27 yıl
boyunca kesintisiz 84 sayı olarak süreli yayımlanan ancak mevcut halde yayın hayatına ara
vermiş durumda olan "Deprem Araştırma Bülteni"nin, 2019 yılında AFAD bünyesinde "Türk
Deprem Araştırma Dergisi (TDAD)" adıyla yeniden yayın hayatına başlamasının ve
okurlarının karşısına çıkmasının heyecanını ve mutluluğunu yaşamaktayız.

Yeni yayın formatıyla TDAD; titiz bir yayın politikası izleyecek, Türkçe dilinde makale kabul
edecek, Dergi-Park yazılım sistemi alt yapısını kullanacak ve hakemli bilimsel dergi olarak
yılda iki sayı ve elektronik (e-ISSN) olarak yayımlanacak. Dergimize internet üzerinden
ulaşılacak ve ülkemizin deprem hafızasını barındıran Deprem Araştırma Bülteni’nde
yayımlanmış bütün eski sayılara okuyucuların ve araştırmacıların erişimi sağlanacak.
Türk Deprem Araştırma Dergisi, deprem ve buna bağlı deprem tehlikesini belirleyerek afet
yönetiminin temel işlevleri olan zarar azaltma, hazırlıklı olma ve iyileştirme uygulamaları
hakkında yapılan çalışmaları, deprem ile ilgili problemlerin çözümüne odaklanan inşaat,
jeofizik, jeoloji mühendisleri, mimarlar ve şehir plancıları tarafından yapılan bilimsel
araştırmaları yayımlayacak. Ayrıca; deprem-kamu politikası, deprem uygulamalarının
gelişimi, deprem yönetmelikleri ve düzenlemeleri üzerine yapılan özgün çalışmalara ek olarak
deprem odaklı yeni kavramlar ve teknikler üzerinde duran, eğitim/araştırma noktasında

mesleki gelişime katkı sağlayan yeni yazılım teknolojileri içeren çalışmalar da dergimizin ilgi
alanına giren konular arasında yer alacak. Dergide yayımlanacak eserler; kamu yetkililerinin,
fen/sosyal bilimcilerin ve yukarıda özetlenen farklı disiplinlerdeki araştırmacıların ihtiyaç
duydukları bilgiye erişmelerini, bulgularını diğer uzman meslektaşlarıyla paylaşmalarını
mümkün kılacak uygun ortamı sağlayacak. Bu niteliği ile TDAD hem araştırmacılara hem de
uygulamada çalışan uzmanlara ulaşmayı hedefliyor.
Nitelikli çalışmaları ve bilimsel araştırmaları ile dergimize makaleleriyle destek verecek siz
değerli bilim insanlarına, yazarlarımızın emek ve gayretlerini titizlikle değerlendirecek
hakemlerimize şimdiden teşekkür eder ve ilk sayımızın 2019 yılı Mayıs ayı içerisinde
çıkaracak olmaktan büyük memnuniyet duyarız.
1 Mart 2019 tarihi itibariyle http://dergipark.gov.tr/tdad adresi üzerinden makalelerin
kabulü başlayacak.
19 yıl aradan sonra yeniden yayın hayatına başlayacak olan Türk Deprem Araştırma
Dergisi’nin, ülkemiz bilim camiasına hayırlı olması dileğiyle…

