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Genel
Tarım Bilimleri Dergisi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından yayımlanan, açık
erişime sahip, hakemli, uluslararası bir dergidir. Tarım Bilimleri Dergisi, tarım bilimleri
alanında ve yazım dili İngilizce olan özgün araştırma makaleleri yayınlar. Sonuçları önceden
bilinen ve yenilik getirmeyen araştırma makaleleri, taksonomi ile sadece durum tespitine
dayanan ve yöresel çalışmalar ile veri ve anket analizine dayanan çalışmalar derginin kapsamı
dışındadır. Basılacak makalelerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olması ve yayın
haklarının verilmemiş olması gerekir. Dergide yayımlanacak makalelerin her türlü sorumluluğu
yazarına/yazarlarına aittir.
Yayımlanması için gönderilen eser, yayın ilkeleri doğrultusunda Başeditör tarafından ön
incelemeye alınır. Başeditör, dergide yayınlanabilecek nitelikte bulmadığı makaleleri
editörlere/hakemlere göndermeden yazara/yazarlara iade kararı verme hakkına sahiptir. Ayrıca
yazım kurallarına uymayan veya anlatım dili yetersiz olan makaleler, düzeltilmek üzere
yazara/yazarlara iade edilir. Değerlendirmeye alınan makaleler, incelenmek üzere en az 2
hakeme gönderilir. Hakem değerlendirmesinden geçen makalelere ait düzeltmeler, düzeltmeler
listesiyle birlikte en fazla 30 gün içerisinde sisteme yüklenerek gönderilmelidir. Bu süreden
sonraki gönderimler kabul edilmez. Yazarlara makaleleri hakkındaki editör ve hakem görüşleri
ve önerileri 8 hafta içerisinde bildirilir. Başeditör, hakem raporlarını ve/veya istenilen
düzeltmelerin yeterli olup olmamasını dikkate alarak makalenin yayımlanıp
yayımlanmamasına yönelik nihai karar vericidir.
Tarım Bilimleri Dergisinde yayımlanan makalelerin telif ve yayım hakkı, Tarım Bilimleri
Dergisine aittir. Makalede isimleri yer alan tüm yazarlar, yayım haklarını Tarım Bilimleri
Dergisine verdiklerine dair Makale Gönderme ve Telif Hakkı Devir Sözleşmesini
imzalamalıdır. Makalenin yayımlanması kabul edildikten sonra makale metninde, yazarlarında
ve yazarların sıralamasında değişiklik yapılamaz. Makale sunum ya da işlem ücreti
alınmamakla birlikte, yayıma kabul edilen makaleler için, sorumlu yazar Ankara Üniversitesi
adına açılmış banka hesabına 400 TL yatırmalıdır. Makaleden sorumlu yazara banka hesap
numarası, makalenin basıma kabul edilmesinden sonra bildirilir.
Makale Yükleme
Hazırlanan makaleler; sadece makaleden sorumlu yazar (makalenin yayım başlangıcından
basım sonrasındaki her türlü yazışmalarda sorumluluğu bulunan) tarafından Tarım Bilimleri
Dergisi web sayfasındaki çevrimiçi Makale Gönderme ve Değerlendirme Sistemi
kullanılarak elektronik ortama yüklenmelidir. Makale yükleme bölümünün “Başvuruyu
Yükle” bölümünde pdf formatındaki makale dosyasına ilave olarak “Ek Dosyalar” bölümüne
aşağıdaki dosyaların da yüklenmesi gerekir.
 Makalenin pdf ve Word (2003 veya daha üst versiyonları) formatındaki dosyası.
Sisteme yüklenen makalenin hem pdf formatında ve hem de Word formatında iletişim,
ad-soyad, kurum gibi yazarları tanıtıcı bilgiler bulunmamalıdır.
 Tüm yazarlar tarafından imzalanmış ve pdf formatında taranmış olan “Makale
Gönderme ve Telif Hakkı Devir Sözleşmesi”. Yayıma kabul edilmesi durumunda bu
formların aslı da posta ile editöre gönderilmelidir.

 Yazar Makale Kontrol Listesi (pdf formatında),
 Yazarların ad-soyad, kurum ve iletişim bilgilerini içeren Word dosyası,
 Gerekiyorsa Etik Kurul Raporu eklenmelidir.
Derginin Kapsamı
Tarım Bilimleri Dergisi, tarım bilimleri alanında yapılan özgün araştırmaları ve yeni bulguları
içeren makaleleri yayımlar. Sonuçları önceden bilinen ve yenilik getirmeyen araştırma
makaleleri, taksonomi ile sadece durum tespitine dayanan ve yöresel çalışmalar ile veri ve anket
analizine dayana çalışmalar derginin kapsamı dışındadır. Derleme makaleler, yayın
komisyonunun çağrısı üzerine hazırlanmışsa normal inceleme ve değerlendirme sürecinden
geçirilerek yayınlanır.
Makale Hazırlama
Makaleler, A4 boyutundaki kâğıdın tek yüzüne 12 punto Times New Roman yazı tipinde ve
çift satır aralıklı yazılmalıdır. Sayfanın sağında, solunda, altında ve üstünde 3’er cm boşluk
bırakılmalıdır. Makalenin her sayfası ve satırları numaralandırılmalıdır. Yazar ad(lar)ı açık
olarak yazılmalı ve herhangi bir akademik unvan belirtilmemelidir. Editörler kurulu, anlatım
dili yeterli olmayan makaleleri değerlendirme dışı tutabilir. Yazar(lar)ın makale göndermeden
önce eseri dil yönünden bir dil bilimciye incelettirmesi tavsiye olunur. Sıralama olarak,
İngilizce özet ve peşinden Türkçe özet verilir. Bu durum şekil ve çizelge başlıkları için de
geçerlidir. Makale; Türkçe Başlık, Türkçe Özet, Anahtar Kelimeler, İngilizce Başlık, İngilizce
Özet, Keywords, 1.Giriş, 2.Materyal ve Yöntem, 3.Bulgular ve Tartışma, 4.Sonuçlar, Teşekkür
(varsa), Kısaltmalar ve/veya Semboller (varsa), Kaynaklar bölümleri ile Şekil ve Çizelgelerden
oluşmalıdır. Bölüm adları koyu yazılmalıdır. Makale, “Kaynaklar” bölümü dâhil 16 sayfayı
geçmemelidir. Yazar(lar), bu kısımların oluşturulmasında derginin web sayfasındaki Makale
Hazırlama Şablonunu kullanmalıdır.
Başlık: Kısa ve açıklayıcı olmalı, 14 punto ve koyu, kelimelerin ilk harfi büyük olmalı,
ortalanarak yazılmalı ve 15 kelimeyi geçmemelidir. İngilizce başlık Türkçe başlığı tam olarak
karşılamalı, 13 punto ve koyu yazılmalıdır.
Özet ve Anahtar Kelimeler: Türkçe ve İngilizce özetlerin her biri 300 kelimeyi geçmemelidir.
Türkçe ve İngilizce özetlerde sırasıyla “Özet” ve “Abstract” kelimeleri kullanılmalıdır. Özet,
çalışmanın amacını, nasıl yapıldığını, sonuçları ve sonuçlar üzerine yazar(lar)ın yaptığı
değerlendirmeleri içermelidir. Özetlerin 1 satır altına, her anahtar kelimenin ilk harfi büyük
diğerleri küçük harflerle, mümkünse başlıkta kullanılmayan, çalışmayı en iyi biçimde
tanımlayacak ve aralarında noktalı virgül (;) olacak şekilde en fazla 6 anahtar kelime
yazılmalıdır.
1. Giriş: Bu bölümde; çalışma konusu, gerekçesi, konu ile doğrudan ilgili önceki çalışmalar ve
çalışmanın amacı verilir.
2. Materyal ve Yöntem: Kullanılan materyal ve yöntem aynı başlıkta verilmelidir. Alt başlık
verilecekse bölüm numarası ile birlikte numaralandırılmalı (2.1. gibi) ve italik yazılmalıdır.
Yeni veya değiştirilmiş yöntemler, aynı konuda çalışanlara araştırmayı tekrarlama olanağı
verecek nitelikte açıklanmalıdır.

3. Bulgular ve Tartışma: Elde edilen bulgular verilmeli, gerekirse çizelge, şekil ve grafiklerle
desteklenerek bulgular açıklanmalıdır. Elde edilen bulgular tekrardan kaçınılması amacıyla ya
çizelge ya da grafik olarak verilmelidir. İstatistikî olarak önemli bulunan faktörler, uygulanan
istatistik analiz tekniğine uygun karşılaştırma yöntemi ile yorumlanarak ilgili istatistikler
üzerinde harflendirme yapılmalıdır. İstatistiki analiz yönteminin doğru seçilmediği ve/ya
analizin gereği gibi yapılmadığı durumlarda Başeditör makaleyi değerlendirme dışında
tutabilir. Bulgular tartışılmalı ancak gereksiz tekrarlardan kaçınılmalıdır. Bulguların başka
araştırmalarla benzerlik ve farklılıkları verilmeli, nedenleri açıklanmalıdır.
4. Sonuçlar: Elde edilen sonuçlar, bilime ve uygulamaya katkısıyla birlikte kısa ve öz olarak
verilmelidir. Giriş ile Bulgular ve Tartışma bölümünde verilen ifadeler bu kısımda aynı şekilde
tekrar edilmemelidir.
Teşekkür: Gerekli ise mümkün olduğunca kısa olmalı ve yapılan katkı ifade edilerek
verilmelidir.
Kısaltmalar ve/veya Semboller: Makalede kısaltmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.
Semboller Makale Hazırlama Şablonunda belirtildiği gibi verilmelidir. Kısaltma ve semboller
metin içinde ilk kez kullanıldığı yerde açıklanmalıdır. Uluslararası geçerliliği olan ve yerleşik
kısaltmalar tercih edilmelidir. Kısaltmalar makalenin başlığında kullanılmamalıdır. Semboller
SI sistemine göre verilmelidir.
Kaynaklar: Eserde yararlanılan kaynaklara ilişkin atıf metin içinde “(Yazarın soyadı yıl)”
yöntemine göre yapılmalıdır. Örnek: (Doymaz 2003), (Basunia & Abe 2001). Yazara atıf
yapılırsa sadece yayının yılı parantez içine alınmalıdır. Örnek: Doymaz (2003)’e göre ya da
Basunia & Abe (2001). Üç ya da daha fazla yazar için makale içindeki atıfta “et al”
kullanılmalıdır. Örnek: (Lawrence et al 2001) veya Lawrence et al (2001)’e göre. Aynı yazarın
aynı yıl içinde 1’den fazla yayını varsa, yıldan sonra küçük harfler verilmelidir. Örnek:
(Akpınar et al 2003a). Aynı yazarın birden fazla yayınına atıf yapılacaksa yıldan sonra noktalı
virgül (;) işareti ile ayırt edilmelidir. Örnek: (Akpınar 2007; 2009; 2013). Birden fazla atıf
yapılırsa atıflar arasında noktalı virgül (;) kullanılmalı ve eskiden yeniye doğru yıl sırasına göre
verilmelidir. Örnek: (Perl et al 1987; Bailly et al 1996; Copeland & McDonald 2001; Goel &
Sheoran 2003). Eğer bilginin, kaynağın belirli bir sayfasından ya da sayfalarından alındığı
belirtilmek istenirse (Hardeman & Jochemsen 2012, s 657-674; Naess 1991, s 34) biçiminde
gösterilmelidir. Kaynaklarda Anonim ya da Anonymous şeklinde gösterim yapılmamalıdır.
Kaynaklar bölümünde metin içinde atıfı yapılan tüm kaynaklar alfabetik olarak (yazarların
soyadlarına göre) ve orijinal dilinde verilir. Aynı yazara birden çok atıf yapılıyorsa önce tek
isim, sonra iki isim ve sonra da üç ve daha fazla yazarlı kaynak sırasına göre hepsi kendi içinde
eskiden yeniye yıl sırasına göre verilmelidir. İki veya daha fazla yazarlı eserlerin bildiriminde
son yazardan önce “&” kullanılmalıdır. Örnek: Lawrence K C, Funk D B & Windham W R
(2001). Dergi isimleri kısaltma yapılmadan tam adı ile ve italik yazılmalıdır. Kongre
kitaplarında Türkçe ya da yabancı dilde özeti yayınlanmış çalışmalara atıf yapılamaz.
Makaledeki yanlış atıf ve kaynak gösterimlerine ait sorumluluk yazar(lar)a aittir. Kaynaklar
bölümündeki her bir kaynağın sonuna nokta (.) konmamalıdır.
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Şekiller ve Çizelgeler: Şekil, grafik, fotoğraf ve benzerleri “Şekil”, sayısal değerler ise
“Çizelge” olarak belirtilmelidir. Tüm şekil ve çizelgeler makalenin sonuna yerleştirilmelidir.
Şekil ve çizelgelerin boyu tek sayfa düzeninde en fazla 16x20 cm ve çift sütun düzeninde ise
genişliği en fazla 8 cm olmalıdır. Şekil ve çizelgelerin boyutu baskıda çıkabilecek çözünürlükte
olmalıdır. Araştırma sonuçlarını destekleyici nitelikteki resimler 600 dpi çözünürlüğünde ”jpg”
formatında olmalıdır. Renkli resimler yerine gri ya da siyah tonlu resimler tercih edilmelidir.
Çizelgelerde düşey çizgi kullanılmamalı ve makale hazırlama şablonunda belirtildiği gibi
hazırlanmalıdır. Her çizelge ve şekle metin içerisinde atıf yapılmalıdır. Tüm çizelge ve şekiller
makale boyunca sırayla sadece Table 1 ve Figure 1 kısmı koyu olacak şekilde
numaralandırılmalıdır. Çizelge ve şekil başlıkları kısa ve öz olmalıdır. Şekil ve çizelge başlık
yazıları 9.5 punto, şekil ve çizelgelerin içindeki yazılar 9 punto, çizelge altı yazılar 8 punto
Times New Roman yazı karakterinde olmalıdır. Şekillerde yatay ve düşey kılavuz çizgiler ve
rakamlar bulunmamalıdır. Ancak istatistiksel karşılaştırmalar yapılıyorsa küçük harfler
bulunabilir. Çizelge ve şekillerde kısaltmalar kullanılmış ise hemen altına bu kısaltmalar
açıklanmalıdır. Şekil ve çizelge başlıkları ile çizelge altı yazılarının sonuna nokta (.)
konmamalıdır.
Birimler: Tüm makalelerde SI (Systeme International d’Units) ölçüm birimleri kullanılmalıdır.
Ondalık kesir olarak nokta kullanılmalıdır (1,25 yerine 1.25 gibi). Birimlerde “/”
kullanılmamalı ve birimler arasında bir boşluk verilmelidir (m/s yerine m s-1, J/s yerine J s-1, kg
m/s2 yerine kg m s-2 gibi). Sayı ile sembol arasında bir boşluk bırakılmalıdır (4 kg N ha-1, 3 kg
m-1 s-2, 20 N m, 1000 s-1, 100 kPa, 22 °C ve % 29 gibi). Bu kuralın istisnaları düzlemsel açılar
için kullanılan derece, dakika ve saniye sembolleridir (°, ′ ve ″). Bunlar sayıdan hemen sonra
konmalıdır (10°, 45’, 60” gibi). Litrenin kısaltması “l” değil “L” olarak belirtilmelidir. Cümle
sonunda değillerse sembollerin sonuna nokta konulmamalıdır (kg. değil kg).
Formüller ve Eşitlikler: Formüller numaralandırılmalı ve formül numarası formülün yanına
sağa dayalı olarak parantez içinde gösterilmelidir. Formüllerin yazılmasında Word programı
matematik işlemcisi kullanılmalı, ana karakterler 12 punto, değişkenler italik, rakamlar ve
matematiksel ifadeler düz olarak verilmelidir. Metin içerisinde atıf yapılacaksa “Eşitlik 1”
biçiminde verilmelidir (…ilişkin model, Eşitlik 1’ de verilmiştir).

