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YAZARLAR ĐÇĐN YAZIM KILAVUZU 
 

1. UGRL Dergisi (Journal of NFRL) Türkçe ve Đngilizce dillerinde yazılmış yayınları kabul 

eder. 

 

2. Yayınlanmak üzere araştırma yazıları, derlemeler ve editöre mektuplar kabul edilir. 

a. Araştırma yazıları kaynaklar dahil olmak üzere 15 sayfayı geçmemelidir. 

b. Derlemeler kaynaklar dahil olmak üzere 10 sayfayı geçmemelidir.  

c. Editöre mektuplar 1 sayfayı geçmemeli ve ilgili makalenin bildirilmesi gerekmektedir. 

 

3. Dergiye gönderilen makale v.b. gibi yayınlar daha önce herhangi bir dergide 

yayınlanmamış olmalıdır.  

 

4. Yayınlanmak amacıyla gönderilen makaleler v.b. gibi yayınlar aşağıda belirtilen yazım 

kurallarına göre düzenlenmelidir. 

a. A4 kağıt boyutunda, tüm kenarlardan 2 cm boşluk bırakılmalıdır. Metin, tablolar ve şekil 

altları yazılırken 12 punto Times New Roman yazı karakteri   kullanılmalı, 1.5 satır 

aralığı bulunmalıdır. 

 

b. Metin içindeki terimler mümkün olduğunca Türkçe ve Latince olmalı, dilimize yerleşmiş 

kelimelere yer verilmeli ve çelişkili durumlarda Türk Dil Kurumu'nun güncel sözlüğü 

kullanılmalıdır. Öz Türkçe'ye özen gösterilmeli ve Türkçe kaynak kullanımına önem 

verilmelidir. 

 

c. Metin içinde geçen Latince mikroorganizma isimleri ilk kullanıldığında tam ve açık 

yazılmalı, daha sonraki kullanımda kısaltılarak    verilmelidir. Mikroorganizmaların orijinal 

Latince isimleri cins ismi büyük harfle başlayacak, tür ismi ise küçük harfle başlayacak 

şekilde italik olarak yazılmalıdır: Pseudomonas aeruginosa, P. aeruginosa gibi. Ayrıca 

kullanılan tür isimlerinin Linnuess tür olması durumunda bu durum mutlaka tür isminden 

sonra “L.” harfi ile belirtilerek kullanılmalıdır. Yazıda sadece cins adı geçen cümlelerde 

stafilokok, streptokok gibi dilimize yerleşmiş cins adları Türkçe olarak yazılabilir.  

d. Derleme türü yazılarda yazar daha önce bu konuda çalışma ve yayın yapmış olmalıdır. Ancak 

istisnai koşullarda editörlük tarafından kendisine davet çıkartılabilir. Derlemelerde Đngilizce 

özet, Đngilizce ve Türkçe anahtar sözcükler  bulunmalıdır. 

 

e. Daha önce yayımlanmış yazılara eleştiri getirmek, katkıda bulunmak ya da bilim haberi 

niteliği taşıyacak bilgilerin iletilmesi amacıyla yazılan yazılar, Yayın Kurulu'nun inceleme 

ve değerlendirmesinin ardından "Editöre Mektup" bölümünde yayınlanır. Bu yazıların bir 

sayfayı aşmaması ve en fazla beş kaynakla desteklenmesi gerekmektedir. 
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f. Yazılar bir zorunluluk olmadıkça "miş'li geçmiş" zaman edilgen kip ile yazılmalıdır. 

Genel geçer bilgilerde geniş zaman kullanılabilir. Örn: Daucus carota (L.) bir yıllık bir 

olup beta karoten içeriği oldukça yüksektir. 

 

g. Tüm satırlar numaralandırılmalıdır. Numaralandırma sürekli olmalıdır.  

 

h. Yayımlanmış gereçleri yeniden basmak veya deney konusu olan insanların fotoğraflarını 

kullanmak için alınan izinler, insanlar üzerinde ilaç kullanarak yapılan klinik 

araştırmalarda ilgili "Kurum Etik Kurul Onayı" ve gönüllülerden yazılı bilgilendirme ile 

olur alındığına dair belgeler birlikte gönderilmelidir. Đlgili etik kurul belgesine yazı 

içerisinde Materyal-Metot bölümünde açık bir gönderme yapılmalıdır. 

 

i. Metin yazımında dikkat edilecek hususlar şunlardır: Araştırma yazıları; Başlık sayfası, 

Türkçe Özet, Đngilizce Özet, Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Kaynaklar, varsa 

Teşekkür bölümlerinden oluşmalıdır. Derlemeler;  Başlık sayfası, Türkçe Özet, Đngilizce Özet, 

Derleme Metini, Kaynaklar, varsa Teşekkür bölümlerinden oluşmalıdır. Bu bölümlerin 

başlıkları, iki yana yaslanacak şekilde büyük harflerle kalın yazılmalıdır. Đngilizce makalelerde 

Türkçe Başlık ve Özet bulunmalıdır. Yabancı yazarlarda Türkçe özet koşulu aranmaz. 

 
Başlık sayfası:  Makalenin Türkçe başlığı, Đngilizce başlığı, kısa başlık, yazar adları, çalıştığı 

kurumlara ait bilgiler, dergi ile yapılacak yazışma işini üstlenen yazarın açık adresi, telefon 

numaraları (sabit ve cep), elektronik posta adresi belirtilmelidir: 

i. Yazının ana başlığı mümkün olduğu kadar kısa ve konuyu açıklayıcı olmalı, büyük 

harfle yazılmalıdır. 

ii. Sayfa başlarına konacak olan kısa başlık 40 karakteri geçmemelidir. 

iii. Makale birden fazla yazar tarafından yazılmış ise, aynı ünitede çalışan 

yazarların soyadları sonuna   aynı miktarda yıldız konularak belirlenmelidir. 

 

Türkçe Özet: Araştırma yazılarında; Amaç, Yöntem, Bulgular ve Tartışma alt başlıklarından 

oluşmalıdır (yapılandırılmış özet) ve en az 100, en fazla 250 sözcük içermelidir.  

Derlemelerde bildirilen başlıklar aranmaz.  

  

Đngilizce Özet (Abstract): Türkçe Özet bölümünde belirtilenleri birebir karşılayacak şekilde 

yapılandırılmalıdır. 

Anahtar Sözcükler: Türkçe ve Đngilizce Özetlerin altında her biri virgül işareti ile birbirinden 

ayrılarak verilmelidir. Anahtar kelime sayısı 3 - 8  arasında olmalı ve makalenin özgünlüğünü 
vurgulayacak sözcükler kullanılmalıdır.  

Giriş: Araştırmanın amacı, benzer çalışmalarla ilgili  kaynak bilgisi kısaca sunulmalıdır., 
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Gereç ve Yöntem: Araştırmanın gerçekleştirildiği kuruluş ve tarih belirtilmeli, araştırmada 

kullanılan araç, gereç ve yöntem açıkça sunulmalıdır. Standart metotlarda yapılan 
modifikasyonlar açık olarak ortaya konulmalıdır.  

Bulgular: Sadece elde edilen bulgular açık bir şekilde belirtilmelidir. Bulguların anlatımında 
tablo ve grafik kullanımı ile veriler desteklenmelidir.  

Tartışma: Bu bölümde, araştırmanın sonunda elde edilen bulgular, diğer araştırıcıların 

bulgularıyla karşılaştırılmalıdır. Araştırıcı, çalışma ile ilgili kendi yorumlarını bu bölümde 

aktarmalıdır.  

Teşekkür Bölümü: Gerekli görülüyorsa Kaynaklar bölümünden hemen önce belirtilmelidir. 

Çalışma bilimsel bir kuruluş ve/veya fon ile desteklenmişse, desteğin alındığı kurumun açık adı ve 

proje numarası ile teşekkür kısmında bildirilmelidir. Makalenin bir kısmı, kongre/sempozyumda 

sunulmuşsa mutlaka sunum türü ile birlikte aynı bölümde belirtilmelidir. Makalenin tamamının 

sunulmuş olması halinde yayınlanmak üzere kabul edilmeyecektir.  

 

Kaynaklar: Metnin içinde yazarların soyadını ve yayın tarihini içerecek şekilde parantez içinde 

cümle sonlarında verilmelidir. Đki veya daha az yazar varsa hepsi yazılmalıdır; yazar sayısı 3 veya 

daha çoksa yalnız ilk yazarın soyadı yazılıp ardından Đngilizce metinlerde “et al.” Türkçe 

metinlerde "ve ark." şeklinde kısaltılma yapılmalıdır. Metin içerisinde birden fazla yayına ait 

atıflarda tarih sırası gözetilmelidir. Aynı yazarın farklı yayınlarına ait atıflarda da tarih sırası 

gözetilmelidir. Aynı yazarın aynı yıl içerisinde yaptığı farklı çalışmalara yapılan atıflarda ise tarihin 

yanına küçük harflerle (a, b, …) sıralama yapılarak atıf yapılmalıdır. Kaynakların yazılımı mutlaka 
aşağıdaki örneklere uygun olmalıdır: 

Metin içinde kaynak kullanımına örnek: 

“Gıda kaynaklı infeksiyon ve intoksikasyonlar içerisinde önemli bir yere sahip Salmonella türlerinin 

hızlı identifikasyonuna yönelik birçok teknik geliştirilmiştir. Bu teknikler arasında immuno magnetic 
seperasyon (IMS) tekniği birçok farklı materyalle çalışılan yayına konu olmuştur (Cudjoe ve 
ark.,1994, Griffiths  ve  Haseth, 2007, Anonim, 2010a).” 

Aynı yazarın aynı tarihli faklı yayınlarına ait kullanıma ait örnek 

“Cihaz; lazer ve infra red ışınlarını birbirine orantılı olarak karıştırıp, örnek yüzeyindeki 

değişik moleküler bağların hareketlerinden kaynaklanan yansımaya göre spektrum 

vermektedir (Naumann ve ark. 2006a, Naumann ve ark. 2006b)”  

 
Kaynak yazımı örnekleri:  
 

Standart Dergi makalesi için örnek:  
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Demirci M., Ünlü M., Şahin Ü. 2001. A Case of Hydatid Lung Cyst Diagnosed by Kinyoun 

Staining of Bronco-Alveolar Fluid. Türk. Parazitol. Derg., 25 (3): 234-235. 

 
Ananonim kaynaklar için örnek: 
 

Anonymous. 1981. Coffee drinking and cancer of the panceras (Editorial). Br. Med. J., 283:628. 

 

Dergi eki için örnek:  
 

Frumin A. M., Nussbaum J., Esposito M. 1979. Functinal asplenia: demonstration of splenic 

activity by bone marrow scan (Abstract). Blood, 54(Suppl 1): 26. 

 

Kitap için örnek: 
 

Eisen H. N. 1974. Immunology: an Introduction to Molecular and Cellular Principles of the 

Immun Response. 5th ed. New York: Harper and Row, 406. 

 

Kitap bölümü için örnek:  
 

Weinstein L., Swarts M.N. 1974. Pathogenic properties of invading microorganisms. In: 

Sodeman WA Jr, Sodeman WA, eds. Pathologic Physiol ogy: Mechanism of Disease. Phidelphia: 

WB Saunders, 457-472. 

 

Đnternet sayfası adresi için örnek:  
 Eğer yazarı bilinmiyorsa Anonim olarak geçmektedir.  

Anonim 2010. Erişim adresi: http://loopamp.eiken.co.jp/e/lamp/principle.html,  Erişim tarihi 

15.02.2010. 

 

Tez için örnek: 
Korkmaz A. 2009. Sıçan böbreğinde iskemi reperfüzyon hasarına karşı flavonoid 

uygulamasının etkilerinin incelenmesi.  Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 

Doktora Tezi.  

 

Kongre tebligleri için örnek:  
Susan Z., Kontur A. High media for accumulation in Campylobacters. International 

Campylobacter Symposium. Italy, Rome. 18-21 September 2008. Oral Presentation. 

 

Tablolar ve  Şekiller:  
Her görsel (tablo, şekil, grafik, fotoğraf) metin içerisinde ilgili yere konulmuş olmalıdır. 
Tablolar alt ve üst çizgiler ve gerektiğinde ara sütun çizgileri içermelidir. Tablolar, "Tablo 1." 
şeklinde numaralandırılmalı ve tablo başlığı tablo üst çizgisinin üstüne yazılmalıdır. Şekil, 
grafik ve fotografların başlıkları genellenerek Şekil adı altında toplanmalı ve Şekillerin altına 
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yazılmalıdır. Fotoğraflar "jpeg. veya tiff." formatında olmalıdır. Baskı kalitesinin artırılması 
için gerekli olduğu durumlarda fotoğrafların taranmış halleri talep edilebilir. Yeniden 
gönderilecek fotograflar yüksek çözünürlükte olacak şekilde düzenlenerek dergi e-posta 
adresine en geç 2 gün içerisinde gönderilmelidir.  
Şekil ve tabloların başlıkları ve sayıları koyu olarak yazılmalıdır.  
Örnek: 

 
Şekil 1. Dünyada endemik bitkilerin fiyatlandırması, (Coldu, 2010) 

 

 

 
 
5. Her yazar Çıkar Çatışması Beyanı’nı doldurmalıdır. 

 

6. Sorumlu yazar tarafından Yayın Hakkı Devir Formu hazırlanarak tüm yazarlara 

imzalatılmalıdır.  

 

7. Yukarıda bildirilen yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan makaleler, çıkar çatışması 

beyanı ve yayın hakkı devir formu ile birlikte aşağıdaki adrese gönderilmelidir. 

E-posta adresi: journal.nfrl@ugrl.gov.tr   

 

8. Yukarıda bildirilen yazım kurallarına göre uygun olarak hazırlanmamış ve formları eksik 

makaleler hakem görüşü için gönderilmez. 

Tablo 8.4. Ekonomik durum göstergesi (Csedege, 2010) 

 


