
Hayvansal Üretim Dergisi Yazım Kuralları 
Her çalışma için boşluklar dahil 100 karakteri geçmeyen kısa bir başlık belirlenmelidir. Bu 

başlık, makalede üst bilgi (header) olarak kullanılacaktır. Kısa başlık da başvuru sırasında ön 

yazı formunda sunulmalıdır.  

Çalışma, A4 (210 x 297 mm) formunda beyaz kağıda, sayfanın tek yüzüne, “Microsoft Word 

for Windows” programı ile 12 pt yazı boyutunda, “Times New Roman” yazı tipinde, 2 ara ile 

yazılmalı (kaynaklar listesi dahil) ve metin iki yandan hizalanmış (justified) olmalıdır.  

Sayfa yapısı, yukarıdan, aşağıdan, soldan ve sağdan 3 cm boşluk kalacak şekilde 

düzenlenmelidir.  

Sayfalara numara verilmelidir (sayfa altı, ortada). “Word” programının özellikleri kullanılarak 

bütün sayfalarda artarak devam eden (sürekli yapıda) bir numaralama ile satırlara numara 

verilmedir. 

Sunulacak çalışmanın uzunluğu, çizelge ve şekiller hariç, kaynaklar listesi dahil, en çok 12 

sayfa ile sınırlandırılmalıdır. 

Çalışma; ana başlık, yazar isim, adres ve iletişim bilgileri, özet, anahtar kelimeler, yabancı 

dilde başlık, abstract, key words, giriş, materyal ve yöntem, bulgular, tartışma (veya bulgular 

ve tartışma), sonuç (gerekirse), teşekkür (gerekirse), kaynaklar ve ekler (gerekirse) 

bölümlerinden oluşmalıdır. Eğer çalışma özgün bir derleme ise aynı yapı kullanılmalı fakat 

giriş ile sonuç bölümleri arası, çalışmanın yapısına göre düzenlenmelidir. Dergide 

yayınlanan makalelerde bir örnekliliği sağlamak için makale içindeki bölüm adları 

mutlaka yukarıda verilen isimlerde olmalıdır. 

Çalışmanın ana başlığı 14 punto büyüklüğünde, sadece kelimelerin ilk harfleri büyük 

(bağlaçlar hariç) olacak şekilde, koyu (bold) yazılmalı ve ortalanmalıdır (centered).  

Çalışmanın adından sonra yazar(lar)ın ismi açık olarak, sadece ilk harfler büyük, unvansız 

ve koyu yazılmalıdır. Yazar isimleri arasında virgül bulunmalıdır. Yazarların adresleri isimler 

ile özet arasında verilmeli ve ortalanmalıdır. Yazarların adresi ortak değilse, soyadlarının son 

harfi üzerine rakam konulmalı, ilgili adrese de aynı rakam verilmelidir. 

Yazarların adres bilgileri altında yazışma yapılacak yazarın e-posta, telefon ve faks bilgileri 

verilmelidir. İngilizce yazılan çalışmalarda adres ve iletişim bilgileri İngilizce olmalıdır. Bu 

bilgilerin yazım şekli için yayınlanmış son sayıdaki makalelere veya web sitesindeki örnek 

makaleye bakınız.  

Çalışmada 200 kelimeyi geçmeyen Türkçe bir özet ve beş adet anahtar kelime yer almalıdır. 



Çalışma İngilizce ana başlık ve aynı dilde özet (abstract) içermelidir. İngilizce olarak yazılan 

çalışmalarda bu bilgiler abstract, key words, Türkçe başlık, Türkçe özet ve anahtar kelimeler 

sıralamasında sunulmalıdır. 

İngilizce olarak yazılan makaleler ile Türkçe makalelerdeki İngilizce özetlerin yazım tekniği 

açısından deneyimli yazarlara ve/veya bu konudaki bilgisayar yazılımlarına kontrol ettirilmesi 

önerilmektedir. 

Bölüm başlıkları numarasız olmalıdır. Ana bölüm başlıkları (Giriş, Materyal ve Yöntem vb.) 

koyu yazılmalı. Ana başlıklar altındaki birinci dereceden alt başlıklar koyu ve italik olmalıdır. 

İkinci dereceden alt başlıklar ise sadece italik olmalıdır. Bütün başlıklarda kelimelerin sadece 

ilk harfleri büyük (Title case) olmalıdır.  

Çizelgeler Word programında “Table/Tablo” menüsü kullanılarak hazırlanmalıdır. 

Çizelge, şekil ve resimler metin sonunda her biri ayrı sayfada verilmelidir. Resim ve şekiller, 

şekil olarak isimlendirilmeli, çizelgeler tablo olarak isimlendirilmemelidir. 

Çizelge ve şekiller metin içindeki geçme sırasına göre her biri ayrı numaralandırılmalıdır. 

Çizelge isimleri çizelge üstünde, şekil isimleri ise şekil altında verilmelidir. Çizelge ve şekil 

isimleri çizelge ve şekli yeterince açıklamalıdır. Çizelge dipnotları çizelge içinde kullanılan 

üst simgelerle bağlantılı olarak verilmelidir. Çizelge içi tek satır aralıklı, 11 yazı boyutunda, 

dipnotlar ise 9 yazı boyutunda olmalıdır. 

Çizelgelerde gerekli olmadıkça ara çizgilere (özellikle dikey çizgilere) yer verilmemelidir. 

Çizelgelerdeki çizgiler standart çizgiler olmalıdır. Dergi basımı siyah beyaz yapıldığından 

çizelge ve şekiller siyah-beyaz formda düzenlenmelidir. Yan çizelgelerden kaçınılmalıdır. 

Çalışmada kullanılan materyal ayrıntılı bir biçimde tanıtılmalı, ayrıca istatistik model ve 

analizler diğer araştırmacıların rahatlıkla takip edebileceği düzeyde sunulmalıdır. Önemli 

bulunmayan farklılıklar önemli bulunmuş gibi tartışılmamalıdır.  

Çalışmada yararlanılan kaynaklar, metin içinde yazar ve yıl esasına göre verilmelidir. 

Kaynağın yazar sayısına göre veriliş şekli düzenlenmelidir (Sönmez, 1964; Sönmez ve 

Bulgurlu, 1965; Sönmez ve ark., 1966 gibi). Yazar isimlerinin sadece ilk harfleri büyük 

olmalıdır. Kaynağın yazım diline bakılmaksızın üç veya daha fazla yazarlı kaynaklar, ilk 

yazarın soyadı yanında “ve ark.” kısaltması ile verilmelidir. İngilizce yazılan makalelerde ise 

“et al.” kısaltması kullanılmalıdır. Aynı bilgiye ilişkin kaynak bildirişinde kaynaklar yıl, aynı 

yıl içinde alfabetik sıraya göre sıralanmalı, aynı yılda aynı yazarların birden fazla çalışması 

var ise a, b, c şeklinde sıralanarak verilmelidir. 



Kaynaklar listesi yazar soyadına göre alfabetik olarak, madde işaretleri veya 

numaralandırma olmaksızın sıralanmalıdır. Kaynaklar listesi bir cm asılı (hanging) formda 

yazılmalıdır. Yazar isimlerinin sadece baş harfleri büyük olmalı, bold yazılmamalıdır. 

Kaynaklar listesindeki makale isimleri küçük harflerle yazılmalıdır. Kaynaklarda kullanılacak 

kısaltmalar (örneğin dergi veya sempozyum adı) orijinal kısaltmalar şeklinde olmalıdır. 

Kısaltma örnekleri için dergimizin web sitesine bakınız. Kaynakların doğruluğuna ait 

sorumluluk, yazarlara aittir. Kaynak yazımları aşağıdaki örneklere uygun olmalıdır: 

 Kaynak makale ise:  

Altan, Ö., Oğuz, İ., Akbaş, Y. 1998. Japon bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) canlı 

ağırlık yönünde yapılan seleksiyonun ve yaşın yumurta özelliklerine etkileri. Turk J. 

Vet. Anim. Sci. 22(6): 467-473.  

 Kaynak kitap ise:  

Düzgüneş, O., Eliçin, A., Akman, N. 1991. Hayvan ıslahı. 2. Baskı, Ankara Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi Baskı Ünitesi, Ankara. 

 Kaynak bir kitaptan bölüm ise: 

Karaca, O. 1997. Keçilerde yetiştirme işleri. Ed. Kaymakçı, M., Aşkın, Y. Keçi Yetiştirme. 

Baran Ofset, Ankara, s. 102-114. 

Kaynak sempozyum veya kongre makalelerinden ise:  

Akbulut, Ö., Bayram, B. 1999. Buzağılarda yaş-ağırlık-yem tüketimi ilişkisinin fonksiyonel 

analizi. Uluslararası Hayvancılık’99 Kongresi, 21-24 Eylül 1999, Ege Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi, İzmir, s. 52-58. 

 Kaynak Web sitesi ise (varsa yazarlar, yayının tarihi ve belgenin adı. URL adresi ve Erişim 

tarihi): 

Rayens, B. Practical nonparametric statistics http://www.ms.uky.edu/~rayens/teaching/ 

sta673/sta673.html (15 Nisan 2004). 

Efe, E., Bek, Y., Şahin, M. 2000. SPSS’te çözümleri ile istatistik yöntemler. 

http://www.ksu.edu.tr/kisisel/eefe/spss.pdf (15 Nisan 2004). 

 Çalışmaların bilimsel etik açıdan her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir. Makaleler 

konusunda uzman hakemler tarafından değerlendirilir ve basıma kabul edilen makaleler için 

yazışma yapılan yazara makalenin tipi hakkında (sözlü veya poster olarak)  bilgi verilir.  

 


