
T.C
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Dergisi Yayın İlkeleri:

Orman Genel Müdürlüğü Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayın 
Kurulu olarak; 2000 yılından bugüne her yıl yayınlamaya özen gösterdiğimiz "Batı 
Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Dergisi", 1996 yılında çıkarılan 
"Ormancılık Araştırma Yayın Talimatı" dikkate alınarak yayınlanmaya çalışılmaktadır. 
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Dergisi 2004 yılından bu yana 
hakemli bir dergi statüsünde yayınlanmaktadır. Dergimizin bilimsel ve etik kurallar 
doğrultusunda yayınlanmasının sağlanması Müdürlüğümüz ve Yayın Kurulumuzun 
temel hedefidir. Derginin çıkarılmasında üzerinde önemle durulan kriterler; TÜBİTAK 
dergilerinin çıkarılmasında temel alınan "Özgünlük Ölçütleri", "Etik İhlalleri" vb. 
konularıdır (http://www.tubitak.aov.tr) . Yayın için gönderilen makalelerin öncelikle bu 
kapsamda irdeleneceği bilinmelidir.
Yayın Kurulumuzun Görevi; Ormancılık Araştırma Yayın Talimatı ile belirlenmiştir. 
Yönergenin Görev ve Yetkileri bölümündeki 6. maddesinin d fıkrası "Müdürlüğün 
çalışma alanına uygun konularda, kamuoyunun aydınlatılması amacıyla; dergi, çeşitli 
yayınlar, afiş vb. yayınlar hazırlamak ve hazırlatmak" şeklindedir. İlgili maddede 
belirtilen Müdürlüğün çalışma alanı Antalya, Burdur, Isparta ve Afyon illerini 
kapsamaktadır.
Bu maddeyle görev çerçevesi çizilen Yayın Kurulunun hakemli bir dergisi olan "Batı 
Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Dergisi" ormancılıkla ilgili olmak 
kaydıyla; fen bilimleri (orman, tarım, biyoloji vb.) ve sosyal bilimler (iktisat, işletme, 
iletişim, sosyoloji, hukuk, vb.) alanında özgün araştırmaya dayanan yerli ve yabancı; 
ancak bölgesel ve bölge kapsamındaki konuları içeren makale, derleme ve çevirilere 
yer vermektedir. Yazarlar, Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma MüdürlüğüDergisi yazım 
kurallarına uygun hazırlanmış, Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde 
çalışmalarıyla Dergi'ye yayın sunabilirler. Dergide yayımlanan yazılarda belirtilen 
görüşler yazarlara ait olup; Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma MüdürlüğüDergisi'ni 
bağlamaz. Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Dergisi'nde yer alan 
yayınlardan kaynak gösterilerek aktarma ve alıntı yapılabilir.

Makalenin Hazırlanması
Makaleler aşağıdaki yazım kurallarına göre hazırlanmalıdır.
Madde 1- Yayın için hazırlanacak yazılar, bilgisayar ortamında aşağıdaki ölçü ve 
özelliklerde yazılır;
a- Kağıt Ölçüsü: Dokümanlarda kağıt ölçüsü olarak A4 (21 cm x 29 cm) seçilir. 
b- Marjlar: Sayfalarda yukarıdan-aşağıdan 5.8 cm, soldan-sağdan 4.5 cm'lik marjlar 
esas alınır.
c- Yazı tipi ve büyüklüğü: Metin içerisindeki başlık, çizelge ve şekillerin tümünde yazı 
tipi olarak 11 punto Times New Roman kullanılır. Yazı sağa-sola dayalı olarak yazılır. 
Noktalama işaretleri ile takip eden kelime arasında bir karakter boş yer bırakılır. d - 
Makalede, "Özet, Abstract, Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular ve Tartışma, Sonuç ve 
Öneriler ve Kaynaklar" bölümleri yer almalıdır.
e- Paragraflar: Paragraflar, ilk satırı 1.3 cm soldan girintili, tek satır aralığı ile 
yazılacaktır. Paragraf aralarında 6 nk boşluk bırakılmalıdır.
f- Formüller: Formüller MS word programın formül yazıcısı (equation editor) ile 
hazırlanır. Madde 2- Eser yazarının/yazarlarının adları başlıkların altına ve sayfayı 
ortalayacak şekilde yerleştirilir. Yazar veya yazarların adları 12 punto, küçük harflerle, 
soyadları büyük harflerle yazılır. Varsa yazarın akademik unvanı isminin önünde yer 
alır. Ayrıca yazar/yazarların meslek unvanı verilmez.
Madde 3- Sayfa numaraları sayfanın alt ortasına, kağıdın alt kenarından 4.8 cm yukarı 
konulur. Ana ve Alt bölüm başlıkları bir önceki bölümün bittiği yerden başlamalıdır. 
Madde 4- Özet ve Abstract aynı sayfada olmalı ve arkası boş bırakılmalıdır. Tek 
sayfaya sığmaması halinde Abstract Özet'in arkasında yer almalıdır.

http://www.tubitak.aov.tr/


Madde 5- Bölüm ve alt bölüm 11 punto, çizelge ile şekil (harita, resim diyagram, grafik 
vb. gibi) başlıkları koyu harflerle 10 punto olarak tek satır aralığında yazılır. Çizelge ve 
şekillerin Türkçe başlıklarının hemen altına ingilizce başlıklar normal harflerle yazılır. Şekil 
ve çizelge başlıklarının, şekil ve çizelgelerle arasında 6nk boşluk bırakılmalıdır.
Bölüm başlıkları 1'den başlanarak alt bölüm başlıkları ana başlığın ondalığı olarak ve 
rakamların arasına nokta konularak numaralanır. Ana başlıklar (numarası tek haneliler) 
büyük harf diğerleri küçük harfle yazılır. Tamamı koyu, 11 punto büyüklüğünde, 1 satır 
aralığında, kendinden önceki satıra 12 nk, kendinden sonraki satıra 6 nk mesafeli olur ve 
"bir sonraki satırla beraber bulunur (keep with next)" özelliği kazandırılır. Başlığın ilk 
satırı 1.3 cm soldan girintili (indentation) olur. Başlık öncesi ve sonrası ayrıca boş satır 
bırakılmaz.
Çizelgeler sayfaya dikey ve sola dayalı olarak çok geniş olmaları halinde yatay olarak 
yerleştirilir. Çizelge adı çizelgenin başında 'iki yana yasla' özelliğine uygun olarak yer alır. 
Çizelgenin sayfaya sığmaması halinde daha küçük puntolar kullanılabilir veya çizelge 
bölünebilir. Bölünen çizelgenin sütün başlıkları devam eden çizelgede tekrar 
kullanılmalıdır.
Şekiller de çizelgeler gibi sayfaya sola dayalı dikey olarak gereği halinde yatay olarak 
yerleştirilir. Şekil adı 'iki yana yasla' özelliğine uygun olarak şeklin altında yer alır.
Başka bir program ile hazırlanıp dokümana ithal edilecek çizelge ve grafiklerde, yukarıda 
belirtilen punto ve yazı tipleri kullanılır. Çizelge ve şekiller, gerek büyüklüğü, gerekse 
diğer özellikleriyle hazırlandıkları program ile son şekli verildikten sonra, döküman içine 
"resim objesi (picture)" olarak yerleştirilir. Metin içinde atıf yapılan çizelge ve şekiller 
mümkünse aynı sayfada, değilse en fazla bir sonraki sayfada yer almalıdır. Şekillere ait 
görüntüler metnin dışında ayrı bir klasör altında jpg., bmp., tif., veya gif. formatı halinde 
gönderilmelidir.
Madde 6- Metin içerisinde yer alan tür isimleri varsa Türkçe olarak yazılır. Ancak ilk 
geçtiği yerde Türkçe adı takiben parantez içerisinde Latince adı da italik harflerle verilir. 
Madde 7- Yayınlarda "Metrik Ölçü Sistemi"nin kullanılması esastır. Orijinalinde başka 
sistem ile verilmiş ölçüler metrik sisteme çevrilerek verilir. Yazarı gerek görür ise, orijinal 
ölçüyü de parantez içerisinde verebilir. Ölçü simgesinden sonra nokta konulmaz.
Madde 8- Yayındaki tarihler gün/ay/yıl sırasıyla ve rakamla gösterilir (Örnek: 
17/04/1995)
Madde 9- Dip notlara çıkışlar küçük rakamlarla gösterilir. Birinci dipnot çıkışı (1) rakamı 
ile, ikinci dipnot çıkışı (2) rakamı vb. gibi olur.
Madde 10- Yayınlarda başka kaynaklardan alınarak verilen bilgiler için kaynak gösterilir. 
Kaynak gösteriminde, metin içerisinde ve kaynakça bölümünde olmak üzere aşağıda 
belirtilen kurallara uyulur.
a) Metin içerisinde kaynak göstermede esas kural olarak alıntının yapıldığı eser yazarının 
soyadı, eserin yayın yılı ve alıntının yapıldığı sayfa belirtilir. Bu kurallar, cümlede yer 
aldığı konuma ve aşağıda verilen örneklere göre uygulanır.
- Cümle başında ve ortasında :
: ÇEPEL (1975, s. 9)'e göre,...
: ÇEPEL (1975, s. 9) ve AYIK (1985, s. 12)'a göre,...
: TOPLU ve BOZKUŞ (1990, s. 11)'a göre,...
: KANTARCI ve ark. (1975, s. 160)'na göre,...
- Cümle sonunda :
: ...(AYIK 1985, s. 12-15).
: ... (BURLEY 1972, s. 19 ; ÜRGENÇ 1972, s. 72 ; BOYDAK 1990, s.52)
: ... (TOPLU ve BOZKUŞ 1990, s. 13).
: ... (KANTARCI ve ark. 1975, s. 160).
b) Kaynakça bölümü, metin içerisinde kullanılan kaynakların bir liste halinde 

gösterilmesinden oluşur. Bu bölümde verilen kaynaklar, yazar soyadlarının (veya 
kurumlarının) alfabetik sıralamasına göre dizilir. Kaynakçanın yazarı/yazarları 
belirtilmemiş ise, yazarı yerine "Anonim" (Anonymous) kelimesi kullanılır. Kaynakça 
bölümünde sadece metin içerisinde yararlanılan kaynaklar verilir. Kaynakçada yazarların 
tamamının isimleri yazılır. Kaynakçada yer alan yayınlar aşağıdaki örneklere göre



düzenlenir. Kaynakçada kullanılan yayının basıldığı kitap,dergi vb. isimleri italik olarak 
yazılır.
ANONİM, 1987. Kavak Zararlısı Böcekler. Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları 
Araştırma Enstitüsü Yay. No. 28, İzmit. 30 s.
BRYANT, R.J., WOODS, L. E., LOLEMAN, D.C., FAIRBANKS, J.F. and COLE, C.V. 1982. 
Interaction of Bacterial and Amoebal Populations in Soil Microsoms with Fluctuating 
Moisture Content. Appl. Environ. Microbiol. 43: 747-752
CHAPMAN, H.H., MEYER, W.H. 1949. Forest Mensuration. Mc Graw-Hill Book Company. 
New York. 522 p.
ÇEPEL, N. 1978: Orman Ekolojisi, İstanbul Ünv. Orman Fak. Yayın No. 257, İstanbul. 534 
s.
Madde 11- Tamamen başka kaynaklardan alınan çizelge veya şekillere yer verilmesi 
durumunda, bunlarla ilgili literatüre ingilizce başlığın sonunda parantez içinde yer 
verilmelidir. Metin içerisinde gönderme yapılmayan Çizelge ve şekillere yer verilmez. 
Harita, şekil, resim, fotoğraf, üretenlerin isimleri altlıktan sonra parantez içinde olmak 
üzere, (Resim: N. GÜLER) örneğindeki gibi verilir. Bunlar, başka bir yerden alıntı ise 
(LITTLE 1969) örneğindeki gibi kaynak gösterilir. Ayrıca eser kaynakça bölümünde yer 
alır.
Madde 12- Haritalarda ölçek, mesafe ölçeği olarak verilir. Harita veya planlar kuzey- 
güney doğrultusunda değilse kuzey yönü bir ok ile gösterilir.
adde 13- Makale ile birlikte tüm yazarlar tarafından imzalanmış " Telif Hakkı 
Devri" gönderilmelidir. Telif hakkı devir formu kurumumuz web sitesinden indirilebilir.

Makalenin Teslimi Ve Değerlendirme Süreci
Yukarıda kurallara uygun yazılan makaleler, 2 nüsha basılmış olarak başvuru dilekçesi ve 
Telif Hakkı Devir Formu ile birlikte Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü'ne 
gönderilir. Yayın Kurulu ön elemeye tabi tutulan makalelerin hakemlere gönderilip 
gönderilmeyeceğine karar verir. Hakemler tarafından yayınlanması uygun bulunmayan 
makaleler, yazarlarına iade edilmez. Ancak, durum sorumlu yazara bildirilir. Yayına uygun 
bulunmakla birlikte düzeltilmesi ya da değiştirilmesi istenen hususlarla ilgili hakem 
eleştirileri yazarlara gönderilerek savunması istenir. Yazar ya da yazarların savunmaları 
yeniden ilgili hakemlerin görüşlerine sunulur ve tatmin edici bulunması halinde 
yayınlanmasına karar verilir.
Yayınlanması uygun bulunan makaleler, son düzeltmeleri yapıldıktan sonra 1 adet 3,5 inç 
disket veya CD içerisinde MS Word programında yazılmış olarak (Yazar ve makale adları 
disket/CD üzerine yazılmalıdır) Yayın Kuruluna gönderilir.
Makale Gönderme Adresi:
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü P.K. 264/ANTALYA 
Web: (http://www.baoram.ogm.gov.tr)
E-posta: baoram@ogm.gov.tr

Telif Hakkı Devri
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Biz aşağıda imzaları bulunan:
(Yazarların Adı):

tarafından yazılmış,
(Makale Adı):

başlıklı makalenin; Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayın 
Kurulu'na ulaşıncaya kadar Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Dergisi Yayın 
Kurulu'nun hiçbir sorumluluk taşımadığını kabul ederiz.
Biz, aşağıda imzaları bulunan yazarlar, sunduğumuz makalenin orijinal olduğunu; başka 
hiçbir dergiye yayınlanmak üzere verilmediğini; daha önce yayınlanmadığını; eğer,

http://www.baoram.ogm.gov.tr/
mailto:baoram@ogm.gov.tr


tümüyle ya da bir bölümü yayınlandı ise yukarıda adı geçen dergide yayınlanabilmesi için 
gerekli her türlü iznin alındığını ve orijinal telif hakkı formu ile birlikte Batı Akdeniz 
Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Dergisi Yayın Kurulu'na gönderildiğini garanti 
ederiz.
Makalenin telif hakkından feragat ederek sorumluluğunu üstlenir ve imza ederiz.
Bu vesileyle makalenin telif hakkı Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü'ne devredilmiştir ve Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Yayın Komisyonu makalenin yayınlanabilmesi konusunda yetkili kılınmıştır. Bununla 
birlikte yazar(lar)ın aşağıdaki hakları saklıdır.
1. Telif hakkı dışında kalan patent v.b. bütün tescil edilmiş haklar;
2. Yazarın gelecekteki kitaplar ve dersler gibi çalışmalarında; makalenin tümü ya da bir 
bölümünü ücret ödemeksizin kullanmak;
3. Makaleyi satmamak koşulu ile kendi amaçları için çoğaltma hakkı.
Bütün yazarlar tarafından imzalanmak üzere:

İmza: Tarih: İmza: Tarih:

Açık Adı: Açık Adı:

İmza: Tarih: İmza: Tarih:

Açık Adı: Açık Adı:

İmza: Tarih: İmza: Tarih:

Açık Adı: Açık Adı:

Yazışma Adresi:

Telefon:.............................. Fax:................................ e-posta:.......................................

NOT: Bu formu doldurunuz ve makalenizle birlikte aşağıdaki adrese teslim ediniz veya 
gönderiniz.

BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ P.K. 264/ ANTALYA 
T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERGİSİ 
MAKALE DEĞERLENDİRME FORMU



Makale Adı: Referans No:

Yayın Kuruluna Ulaştığı Tarih:
Hakeme Gönderildiği 
Tarih:

Değerlendirme

Çok
İyi

İyi Orta Zayıf

Başlığın makale içeriğine uygunluğu □ □ □ □

Özetin makale içeriğini kapsaması □ □ □ □

Şekil ve çizelgelerin;
• Gereklilik yönünden uygunluğu □ □ □ □

• Anlaşılabilirlik yönünden uygunluğu □ □ □ □

• Doğruluk yönünden uygunluğu □ □ □ □

4. Makalenin bilimsel terminolojiye uygunluğu □ □ □ □

Makalenin bilimsel açıdan yeterlilik düzeyi 
• Yöntem □ □ □ □

• Bulgular □ □ □ □

• Tartışma ve Sonuç □ □ □ □

Makalede sunulan konu yeterli biçimde açıklanıyor mu? □ □ □ □

Kullanılan kaynakların konuyla ilgi ve yeterliliği □ □ □ □

SONUÇ
Makale dergide yayınlanmaya;

□ Uygundur
□ Düzeltilerek yayınlanabilir
□ Düzeltildikten sonra tarafımdan tekrar görülmesi gerekir
□ İstediğim düzeltmelerin kontrolünü derginin uzman bilimsel 

uygundur
□ Uygun değildir

ekibinin yapması

Yazara gönderilmesini uygun gördüğünüz düzeltme ve 
açıklayınız

Değerlendiren:
Tarih:

İmza:

önerilerinizi ek sayfada

MAKALE DEĞERLENDİRME FORMU 
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER-EK SAYFA




