
HARRAN ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ YAYIN KURALLARI * 

 

1- Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Harran Üniv Vet Fak Derg), Veteriner Hekimliği 

bilim alanı ile ilgili olmak üzere insan ve hayvan sağlığını kapsayan Türkçe ve İngilizce olarak 

hazırlanmış orijinal klinik ve deneysel araştırmalar, olgu sunumları, derlemeler, kısa bilimsel makale 

ve editöre mektuplar yayınlayan hakemli bir dergidir. Dergi 6 ayda bir, yılda 2 sayı olarak yayınlanır. 

Yayınlanan makalelerden ücret alınmamaktadır.  

2- Dergiye kabul edilen yayınlar başka bir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Yayınlanan makalelerden 

doğacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluk yazarlara aittir. Yazarlara yayın hakkı bedeli ödenmez. 

Gönderilen makaleler yayınlansın veya yayınlanmasın geri iade edilmez.  

3- Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, etik ilkelere saygı çerçevesinde, TÜBİTAK ULAKBİM 

tarafından Türkiye'de tüm üniversitelerin kullanımına açmış olduğu "ithenticate" intihal tespit 

programı aracılığıyla gönderilen tüm makale, olgu sunumu ve derlemelerin ön değerlendirmesini 

yapmaktadır. Bu ön değerlendirme sonuçlarına göre, makale, olgu sunumu veya derlemelerin başka 

kaynaklarla benzerlik oranının %23’ü (özet, abstract ve kaynaklar hariç) aşmaması gerekmektedir. 

"ithenticate" programı aracılığı ile yapılacak ön değerlendirmede benzerlik oranının %23 değerini 

aşması durumunda yayımlanmak üzere Dergimize gönderilen makale, olgu sunumu veya derlemeler 

değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

4- Dergiye sunulan çalışmaların etik kurallara uygun olarak yapılması sorumluluğu yazarlara aittir. 

Bununla beraber editör, gerektiğinde yazarlardan etik kurul belgesi isteme hakkını saklı tutar. 

5- Makale yayına kabul edildiği takdirde her türlü yayın hakkının devredildiğine dair beyanları 

kapsayan Telif Hakkı Devir Sözleşmesinin tüm yazarlar tarafından imzalanarak basımdan önce 

elektronik olarak dergi editörlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Telif Hakkı Devir Sözleşmesi 

gönderilmeyen makaleler yayımlamaya kabul edilmiş olsalar bile basılmazlar.  

6- Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi'ne gönderilecek makale, olgu sunumu, derleme vb. 

çalışmalar Dergipark üzerinden http://dergipark.gov.tr/huvfd linki kullanılarak değerlendirme 

sürecine alınmaktadır.  

 

YAZIM KURALLARI 

 

Yazılar, MS Word formatında, Times New Roman yazı tipinde, 12 punto, çift satır aralıklı ve her 

kenardan 2.5 cm boşluk bırakılarak hazırlanmalıdır. Bu şekildeki yazılar, şekil ve tablolar dâhil olmak 

üzere orijinal bilimsel araştırmalar ve derlemelerde 15, kısa bilimsel makale ve olgu sunumlarında 5 

sayfayı geçmemelidir.  

Birimler ve ölçüler için Uluslararası Standart birimleri (SI-sistem) kullanılmalıdır.  

Araştırma Makaleleri: Orijinal araştırma makaleleri aşağıdaki ana konu sıralamasına göre dizilmelidir: 

Başlık, Yazar adları (Sorumlu yazar (*) ile işaretlenmeli), Yazar adresleri, Özet ve Anahtar kelimeler (3 - 

6 kelime), İngilizce başlık, Abstract ve Keywords ile Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular, Tartışma ve 

Sonuç, Teşekkür veya Bilgilendirme ile Kaynaklar. Her bir Tablo ve Şekil ayrı sayfalarda yer almalıdır. 

 

YAZIM DÜZENİ 

 

Özet: Orijinal araştırma makalelerinde 250, diğer makale türlerinde 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde 

hazırlanmalıdır. 

http://dergipark.gov.tr/huvfd


Anahtar Kelimeler: En fazla 6 tane olmak üzere her iki dildeki özetin altında verilmelidir. Anahtar 

kelimeler, Türkiye Bilim Terimleri arasından seçilmelidir. Anahtar kelimelerin seçiminde Türkiye Bilim 

Terimleri internet adresinden (http://www.bilimterimleri.com) yararlanılmalıdır.  

 

Giriş: Sonuçların anlaşılabilmesi ve yorumlanabilmesi için o konu ile ilgili yapılmış olan çalışmalar 

hakkında bilgilere yer verilmelidir. Giriş'te çalışmanın hipotezi belirtilmelidir. Çalışmanın amacı bu 

bölümün en sonunda açık olarak yazılmalıdır.  

 

Materyal ve Metot: Bu bölümde deneysel çalışmalar diğer araştırmacılar tarafından 

tekrarlanabilecek yeterlilikteki detayı ile verilmelidir. Uluslar arası indeksli dergilerde yayınlanmış bir 

makalede açıklanan bir teknik kullanıldığında, metodun çok kısa açıklanması ve ilgili orijinal makaleye 

atıf yapılması gereklidir. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi’ne yayınlanmak maksadıyla 

gönderilen bilimsel çalışmalarda “etik kurul onayı” zorunluluğu ve gerekliliği var ise, etik kurul 

onay/izin belgesinin “alındığı etik kurulun ismini, sayısını ve tarihini” içeren açıklayıcı bilgilerin 

materyal ve metot bölümünde açıkça belirtilmesi gerekmektedir.  

 

Bulgular: Araştırma bulguları açık ve anlaşılabilir şekilde verilmelidir. Bulgular, gerektiğinde tablo ve 

şekillerle desteklenerek kısa olarak sunulmalıdır.  

 

Tartışma ve Sonuç: Bulgular gereksiz ayrıntıya girmeden literatürler ışığında tartışılmalı ve bulguların 

önemi vurgulanmalıdır. Sonuç ya da öneri cümlesi ile bitirilmelidir. 

 

Teşekkür: Çalışma veya makaleye kişisel katkı ve parasal destek burada belirtilmelidir. 

 

Derleme: Derginin yayın alanlarındaki konularda yenilikleri içeren, güncel kaynaklardan yararlanılarak 

hazırlanmış makaleler olup, Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi’nde değerlendirmeye 

alınan ve yayınlanan derlemeler çağrılı derlemelerden oluşmaktadır. Derlemelerde; Özet, Giriş, Sonuç 

ve Kaynaklar bölümleri bulunmalıdır.   

 

Olgu Sunumu:  Yazarların, karşılaştıkları yeni veya ender gözlemlenen olguların ele alındığı, bilimsel 

değere sahip bilgileri içeren eserlerdir. En fazla 15 kaynak kullanılmalı ve bu kaynakların güncel 

olmasına özen gösterilmelidir. Olgu sunumları; Özet, Giriş, Olgu tanımı, Tartışma ve Sonuç ile 

Kaynaklar bölümlerinden oluşmalıdır.  

 

Kısa Bilimsel Makale: Kısa bilimsel makalelerde dar kapsamlı olarak ele alınmış, yeni bilgi ve bulgular 

sunulmalıdır. Araştırma makalesi formatında hazırlanmalı ve en fazla 5 sayfa olmalıdır. En fazla 2 

tablo veya şekil içermelidir. 

 

Kaynaklar  

Metin içinde atıf yapılırken yazar veya yazarların soyadından sonra parantez içinde kaynağın yayın yılı 

belirtilmelidir [Örnekler:  Adams (1998) tarafından;  Wilkie ve Whittaker (1997) tarafından; Doyle ve 

ark. (2007) tarafından… ]. Cümlenin sonunda atıf yapıldığında ise yazar ismi ve yayın yılı parantez 

içinde belirtilmelidir. [Örnekler: ... bildirilmiştir  (Adams, 1998);  .... bildirilmiştir (Wilkie ve Whittaker, 

1997); ..... bildirilmiştir (Doyle ve ark., 2007)]. Birden çok kaynağa atıf yapılması durumunda önce 

alfabetik sonra kronolojik sıralama yapılmalıdır. [Örnekler: …. bildirilmiştir (Adams, 1998; Adams, 

http://www.bilimterimleri.com/


2008; Doyle ve ark., 2007; Wilkie ve Whittaker, 2006)]. Aynı yazarın aynı yıl yayınları söz konusu ise 

her biri “a” harfinden başlayarak küçük harflerle işaretlenmelidir. [Örnek: …. (Adams, 2005a; Adams, 

2005b;…)].  

Yazarı belli olmayan Web adresleri (Anonim, erişim yılı) şeklinde belirtilir.  

 

Kaynak listesi aşağıdaki şekilde hazırlanmalıdır:   

 

Makale; Sullivan JC, Sasser JM, Pollock JS, 2007: Sexual dimorphism in oxidant status in 

spontaneously hypertensive rats. Am J Phsiol Integr Comp Physiol, 292, 64-68. 

 

Kitap;  Cadenas E, Packer L, 2001: Handbook of Antioxidants. 2nd ed., Marcel Dekker Inc., New York, 

USA. 

 

Kitaptan bir bölüm: Bernstein PS, Katz NB, 2001: The role of ocular radicals in age-related macular 

degeneration. In “Environmental Stressor in Health and Disease”, Ed; Fuchs J and Packer L, Marcel 

Dekker Inc., New York, USA. 

 

Web sayfası: Anonim, 2010: http://www.emea.europa.eu, Erişim tarihi; 01.04.2010. 

Bozkaya F, 2011: Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliği. http://www.emea.europa.eu, Erişim tarihi; 

01.04.2011.  

 

Tez: Er A, 2009: Makrolid grubu antibiyotiklerin endotoksemide sitokin düzeylerine etkisi. Doktora 

tezi, SÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya. 

 

Bilimsel toplantıda sunulan bildiri: Allen WR, Wilsher S, Morris L, Crowhurst JS, Hillyer MH, Neal HN, 

2006: Re-establishment of oviducal patency and fertility in infertile mares. In: Proceedings of the 

Ninth International Symposium on Equine Reproduction, Kerkrade, Holland, pp. 27-28. 

 

Tablo ve Şekiller: Her bir tablo ve şekil ayrı sayfalara yerleştirilmelidir. Kullanım sırasına göre 

numaralandırılmalı, kısa başlıklarla ifade edilmeli ve metin içinde tablo numarası verilerek atıfta 

bulunulmalıdır. Tablo başlıkları makalenin yazım dilinde tablonun üst bölümüne yazılmalıdır. Tabloda 

kullanılan kısaltmalar ve gerekli açıklamalar tablo altında verilmelidir. Şekil başlıkları makalenin yazım 

dilinde şeklin alt bölümüne yazılmalıdır. Elektronik posta ile gönderilecek olan eserlerde yer alan tüm 

resimler en az 600 dpi çözünürlükte, TIFF veya JPEG formatında kaydedilmiş olmalıdır.  

 

* Not: Dergimize makale gönderimi yalnızca Dergipark üzerinden http://dergipark.gov.tr/huvfd linki 

kullanılarak yapılmaktadır.  

http://dergipark.gov.tr/huvfd

