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Özet: Türkçe hazırlanmış eserlerde öncelikle Türkçe başlık ve özet; ardından makalenin
İngilizce başlığı ve özet (Abstract) yazılmalıdır. Özet başlıkları satır başına hizalanmalı ve
sonrasında “:” işareti koyularak satır başı yapılmadan metne devam edilmelidir. Özetler gerekli
detayları içermeli ve çalışmayı tamamen (amaç, gereç ve yöntem, bulgular ve sonuç)
yansıtmalı, 200 kelimeyi aşmamalıdır. Özet bölümünde paragraf, dipnot, kaynak, şekil ve
tablolara atıf ve tanımlanmamış kısaltmalar bulunmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: Türkçe ve İngilizce özetlerin hemen altına, sayısı 3 – 5 arasında
değişebilen, çalışmayla doğrudan ilgili anahtar kelimeler yazılmalıdır. Anahtar kelimeleri
seçerken uluslararası kabul görmüş kısaltmalara uymaya özen gösterilmelidir.
Giriş: Konuya ilgili kaynak bilgisi aktarımının yapıldığı bölümdür. Bu bölümde, çalışmanın
gerekçesini ve önemini de ortaya koyacak şekilde konu ile ilgili yapılmış çalışmalar ve yayınlar
irdelenerek ilişkilendirilir. Giriş bölümünün sonunda çalışmanın amacı açık bir şekilde
belirtilmelidir.
Gereç ve Yöntem: Makale içinde kullanılabilecek olan gereç ve yöntemler, yapılabilecek
analizler ve çalışmada kullanılabilecek istatistik yöntemler dahil olmak üzere detaylı bir şekilde
verilmelidir. Bilinen, kabul görmüş yöntemler için kısa bir açıklama yaparak kaynak göstermek
yeterli olabilir.
Beklenen Sonuçlar: Çalışmada elde edilebileceği düşünülen (umulan) veriler kısa, düzenli ve
anlaşılır bir şekilde sunulmalıdır. Bu bölümde diğer araştırıcıların bulgularına yer
verilmemelidir.
Kaynaklar: Kaynaklar listesi alfabetik sıraya göre yazılmalıdır. Sadece yayınlanmış veya
yayına kabul edilmiş kaynaklar kullanılmalıdır. Kabul edilmiş ancak henüz yayınlanmamış
kaynaklar için “baskıda” yazılmalıdır. Yazarlar listede yer alan bütün kaynaklar metin içinde
kullanılmış olmalıdır.
Metin içinde doğrudan atıf yapılırken yazar veya yazarların soyadından sonra parantez içinde
kaynağın yayın yılı belirtilmelidir [Örnekler: Bell (2005) tarafından; Nielsen ve Engberg (2006)
tarafından]. Cümlenin sonunda atıf yapıldığında ise yazar ismi ve yayın yılı parantez içinde
belirtilmelidir. [Örnekler: ...bildirilmiştir (Bell, 2005); ....bildirilmiştir (Nielsen ve Engberg, 2006)].
Birden çok kaynağa atıf yapılması durumunda önce alfabetik sonra kronolojik sıralama
yapılmalıdır. [Örnekler: ….bildirilmiştir (Bell, 2005; Bell, 2008; Doyle ve ark., 2007; Nielsen ve
Engberg, 2006; Willis ve Murray, 1997)]. Aynı yazarın aynı yıl yayınları söz konusu ise her biri
“a” harfinden başlayarak küçük harflerle işaretlenmelidir. [Örnek: …. (Bell, 2005a; Bell, 2005b;
Bell, 2005c …)]. Atıf yapılan kaynak ikincil bir kaynaktan alınmışsa her ikisi birlikte yazılmalıdır
[Örnek: Brown (1890-cited in Black ve White, 2000) tarafından...... veya ……bildirilmiştir
(Brown 1890- cited in Black and White, 2000)]. Atıf yapılırken aşırı kaynak kullanımından
kaçınılmalıdır. Kaynaklar listesinde yazar isimleri ve yayın yılı koyu harflerle yazılmalıdır.
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Kaynak listesi şu şekilde
hazırlanmalıdır:
a. Kaynak makale ise
Yazarların soyadları ve adlarının ilk harfi yazılmalıdır. Devamında sırasıyla makalenin yayın
yılı, makalenin adı, yayınlandığı derginin açık adı, cilt, sayı ve sayfa numaraları belirtilmelidir.


Cohen, N.D., Vontur, C.A., Rakestraw, P.C., 2000. Risk factors for enterolithiasis
among horses in Texas. Journal of the American Veterinary Medical Association 216,
1787–1794.



Rajmohan,

S.,

of Pseudomonas

Dodd,

C.E.,

Waites,

fluorescensinvolved

in

W.M., 2002. Enzymes
food

spoilage.

from

Journal

of

isolates
Applied

Microbiology 93 (2), 205–213.
b. Kaynak kitap ise
Yazarların (veya editörün) soyadları ve adlarının ilk harfi yazılmalıdır. Devamında sırasıyla
kitabın yayın yılı, adı, yayınevi veya yayınlayan kuruluş ve yayınlandığı yer belirtilmelidir.
Kaynak, kitaptan bir bölüm ise bölüm yazarlarının isminden sonra sırasıyla kitabın yayın yılı,
bölümün adı, editörün soyismi ve adının ilk harfi, bölümün alındığı kitabın adı, yayınevi veya
kuruluş, yayınlandığı yer, konu ile ilgili bölüm ve sayfa numaraları yazılmalıdır.


Combs, G.F., 1992. The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health.
Academic Press, San Diego.



Concannon, P.W., 1986. Physiology and Endocrinology of Cannine Pregnancy. In:
Marrow, D.A. (Ed), Current Therapy in Theriogenology. Philadelphia, W.B. Saunders
Company, pp. 491-497.

c. Kaynak bir tez ise
Tezi yazan kişinin soyadı ve adının ilk harfi koyu olarak yazılmalı, kabul edildiği yıl, tezin
başlığı, tezin cinsi (yüksek lisans veya doktora), üniversitesi ve enstitüsü belirtilmelidir.


Bacınoğlu, S., 2002. Boğa spermasında farklı eritme süreleri ve eritme sonrasında
oluşturulan soğuk şoklarının spermatolojik özelliklere etkisi. Doktora Tezi, İstanbul
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

d. Kaynak internette bulunan bir web sitesi ise
Yazarların soyadları ve adının ilk harfi (Yazar adı yoksa web sitesinin veya kaynağın adı)
yazılır. Daha sonra sonra sırasıyla yılı, makalenin adı, varsa yayıncı, internet adresi ve erişim
tarihi belirtilir.
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FDA, 2001. Effect of the use of antimicrobials in food-producing animals on pathogen
load.

Systematic

review

of

the

published

literature. http://www.fda.gov/cvm/antimicrobial/PathRpt.pdf (Erişim 14.12.2001)


Cleveland, C.W., Peterson, D.S., Latimer, K.S., 2005. An Overview of Canine
Babesiosis. Clinical Pathology. College of Veterinary Medicine, The University of
Georgia:http://www.vet.uga.edu/vpp/clerk/Cleveland (Erişim 17.12.2005).



Thierry, F., 2006. Contagious equine metritis: a review. Equine Reproductive
Infections:http://www.equinereproinfections.com (Erişim 07.07.2006].

e. Kaynak bilimsel toplantıda sunulmuş bir bildiri ise
Yazarların soyadı ve adının baş harfinden sonra sırasıyla toplantının yılı, bildirinin başlığı,
toplantının adı, toplantı yeri, bildiri kitabındaki sayfa no yazılmalıdır.


Cardinali, R., Rebollar P.G., Mugnai, C., Dal Bosco, A., Cuadrado, M., Castellini,
C., 2008. Pasture availability and genotype effects in rabbits: 2. development of
gastro-intestinal tract and immune function of the vermiphorm appendix. In: Proc. 9th
World Rabbit Congress, Verona, Italy, 1159-1164.



Mauget, R., Legendre, X., Comizzoli, P., 1998. Assisted reproductive technology in
sika deer: a program to preserve endangered deer subspecies. In: Proc. 4th Int. Deer
Biology Congress, Kaspovar, 185–186.

Tablolar: Kullanım sırasına göre numaralandırılmalı, kısa başlıklarla ifade edilmeli ve metin
içinde tablo numarası verilerek (örneğin Tablo 1) atıfta bulunulmalıdır. Tablo başlıkları
tablonun üst bölümüne yazılmalıdır. Tabloda kullanılan kısaltmalar ve gerekli açıklamalar tablo
altında verilmelidir. Tablolardaki yazılar hiç bir zaman 9 puntodan küçük olmamalıdır.
Tablolarda zorunlu olmadığı sürece dikey çizgilerden kaçınılmalıdır.
Şekiller: Metinde kullanılan fotoğraflar, grafikler ve çizimler metin içinde şekil adı ile
kullanılmalıdır. Şekiller kullanım sırasına göre numaralandırmalı ve kısa başlıklarla ifade
edilmeli, metin içinde şekil numarası verilerek (örneğin Şekil 1) atıfta bulunulmalıdır. Şekil
başlıkları şekillerin altında yer almalıdır. Şekillerde istenilen noktaya dikkat çekmek amacıyla
üzerlerine işaret konulmalı ve başlıklardan sonra yer alacak olan şekil altı notta kullanılan
işaretler belirtilerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.
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