MAKALE KABUL KOŞULLARI VE YAZIM KURALLARI


















Dergide çevrebilimleri alanında yapılmış özgün araştırmalar ve derlemelerden (tarama yazıları)
oluşan "Denetimli Makaleler"in yanısıra "Araştırma Notları", "Konferans Notları", "Kitap
Tanıtımı"ve yabancı dilde yayımlanmış olan özgün araştırmaların "Çeviriler"i yayımlanır.
Dergide yayınlanacak eserler Türkçe ya da İngilizce olarak yazılabilir.
Dergiye gelen eserin basımı öncesinde hakem görüşleri alınır. Gönderilen makalenin dergide
yayınlanabilmesi için Editörler Kurulu tarafından hem bilimsel içerik, hem de şekil bakımından
uygun görülmesi ve hakemler tarafından kabul edilmesi gerekir. Yayınlanması uygun
bulunmayan eser yazarına/yazarlarına geri gönderilir.
Dergide yayınlanacak eserin daha önce hiçbir yayın organında yayınlanmamış ya da yayın
hakkının verilmemiş olması gerekir. Buna ilişkin yazılı bildirim, makale ile gönderilmelidir.
Eser, Microsoft Word programında, Times New Roman yazı karakterinde yazılarak,
https://dergipark.org.tr/aucevrebilim adresinden sisteme yüklenmelidir.
Makale Microsoft Word programının yeni versiyonunda, A4 normunda, sayfa kenar boşlukları
üst 3cm, sol 2,5cm, sağ 2,5cm, alt 4cm olarak ayarlanarak, 11 punto Times New Roman
karakteri ile, tek satır aralığı kullanarak ve iki yana yaslı olarak hazırlanmalı, paragraf arası
verilmemeli, paragraflarda ilk satır girintisi ise 1.25cm olarak yazılmalı, metin içerisinde tablo
ve şekiller dahil koyu karakterlere yer verilmemeli, şekil, çizelgeler ve Kaynaklar bölümü dahil
20 sayfayı geçmemelidir.
Eser başlığı baş harfleri büyük, ortalanarak koyu (bold) ve 14 punto, yazar adları 12 punto, Özet
ve Abstract iki yana yaslı 9 punto ile yazılmalıdır.
Yazar adı/adları açık olarak yazılmalı, ünvan kullanılmamalı, adres bilgileri 11 punto ve italik
olacak şekilde bir alt satırda yer almalıdır. Başlık ile yazar isimleri arasında 1,5 satır aralığı
bulunmalıdır. İki ya da daha fazla yazarlı makalelerde, yazarların soyadları üzerine rakam
konularak, adres bilgileri alt satırda ve tek satır boşluğu bırakılarak yer almalıdır.
Yapılan çalışma bir kurum/kuruluş tarafından desteklenmiş ya da doktora/yüksek lisans
tezinden hazırlanmış ise, başlığa yıldız koyularak ilk sayfanın altına dip not olarak verilmelidir.
Özgün araştırmalar; Özet, Abstract, Giriş, Materyal ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç,
Teşekkür (gerekirse), Kaynaklar şeklinde düzenlenmelidir. Derlemeler Giriş, uygun başlıklar
altında Ana Metin ve Sonuçlar olmak üzere üç bölümden oluşabilir, yayınlanmasında Ankara
Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisinin Yayın İlkeleri uygulanır. Özet, 200 kelimeyi aşmayacak
şekilde, çalışmanın amacını, nasıl yapıldığını, sonuçları ve sonuçlar üzerine yazar(lar)ın yaptığı
değerlendirmeleri içermeli ve en fazla 7 adet anahtar kelime kullanılmalıdır. Giriş, çalışmanın
önemini, amacını ve konu ile ilgili daha önce yapılmış temel araştırmaları kapsamalıdır.
Materyal ve Yöntem, çalışmanın tekrarına olanak verecek şekilde yeterli bilgi ve kaynakları
içermelidir. Bulgular, şekil ve çizelgelerde verilen bilgilerin tam olarak anlaşılmasını
sağlamalıdır. Tartışma bölümünde sonuçlar, önemi vurgulanarak daha önce yapılan çalışmalarla
karşılaştırılmalıdır. Sonuç bölümünde ise, bulgulardan ulaşılan son değerlendirmeler
verilmelidir.
Makaledeki şekil, harita ve fotoğrafların bilgisayar kayıtları, uygun çözünürlükte olmalı,
makalede metin içerisine yerleştirilmelidir. Çizelge başlıkları çizelgenin üstüne, çizelge kaynağı
ise altına verilmelidir. Çizelge ve şekil açıklamalarında sadece ilk kelimenin baş harfi büyük,
diğerleri küçük harflerle yazılmalıdır. Çizelge içerisindeki metinlerde de aynı kural geçerlidir.
Tüm tablolar “Çizelge”; tüm grafik, harita ve çizimler “Şekil” olarak adlandırılmalıdır. Şekil
adları şeklin altında verilmelidir. Tüm şekil ve çizelge adları 9 punto, Times New roman
karakterinde olmalı, numaralandırmalardan sonra nokta verilmelidir.
Metin içerisinde atıfta bulunulan kaynaklar, yazarın soyadı ve yayın yılı sıralamasıyla parantez
içerisinde verilecektir (Akpınar, 2000). Aynı yazarın aynı tarihli birkaç eseri varsa alıntılarda
yıldan sonra a,b,c... şeklinde numaralandırma yapılacaktır (Akpınar, 2002a). Birden fazla esere
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atıfda bulunuluyorsa referanslar alfabetik sıra ile verilmelidir (Avcıoğlu, 2002; Oğuz, 2004;
Uslu ve Kiper, 2005).
Sözlü görüşmeler ve yayınlanmamış eserlere (Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri hariç) ait
bildirimler, kaynak olarak kullanılmamalıdır.
Kaynaklar listesi ilk yazarın soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmeli ve Times New Roman
karakterinde 9 punto olarak yazılmalıdır. İki veya daha fazla yazarlı eserlerin bildiriminde son
yazardan önce “ve” bağlacı kullanılmadır.
Dergi:
Somuncu, M.2004.Dağcılık ve Dağ Turizmindeki İkilem: Ekonomik Yarar ve Ekolojik
Bedel. Coğrafi Bilimler Dergisi, 2 (1):1-22.
Kitap:
Keleş, R. 1996. Kentleşme Politikası. İmge Kitabevi Yayınları: 803, Ankara.
Kitabın bir bölümü:
Hamamcı, C. 1997. Çevrenin Uluslararası Boyutları. s: 395-412. Editör: R. Keleş. İnsan Çevre
Toplum. İmge Kitabevi, Ankara.
Bildiri kitabı:
Karadeniz, N., Özbek, H. ve Gül, S. 2000. Ülkemiz Koruma Alanlarında Yönetim Planı
Süreci. 2000’li Yıllarda Yaşadığımız Çevre ve Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu.
Bildiriler Kitabı: 177-184, 24-26 Mayıs 2000, Ankara.
Yazarı belirtilmeyen kurum yayınları:
Anonim 1997. Ulusal Çevre Eylem Planı: Arazi Kullanımı ve Kıyı Alanlarının Yönetimi.
Devlet Planlama Teşkilatı Yayını, Ankara.
İnternet sayfaları:
İnternet sayfasına atıfta metin içerisinde Anonim ya da Anonymous ve erişim tarihi olarak
verilmeli (Anonim, 2005), Kaynaklar bölümünde ise sayfa adresi de verilmelidir.
Anonymous 2007. Explore Europe’s changing landscape.
http://www.eea.europa.eu/highlights/ explore-europe2019s-changing-landscape.
Etik Kurul onayı gerektiren çalışmalarda, Etik Kurul onayına dair belge gönderilmesi ve
makalede de Etik Kurul onayı alındığının belirtilmesi gerekmektedir.
Basımına karar verilen eserde, ekleme ya da çıkarma yapılamaz.
Yayın süreci tamamlanan eserler geliş tarihi esas alınarak yayınlanır.
Bir yazarın, aynı sayıda ilk isim olarak 1 (bir), ikinci ve diğer isim sırasında 1 (bir) olmak üzere
toplam 2 (iki) eseri basılabilir.
Sayfa sınırını aştığı için seri makale olarak bölünmesi söz konusu olan araştırmaların başlıkları
ona göre düzenlenerek, zaman içinde sırayla basılmak üzere, değerlendirmeye bir arada
sunulmalıdır.
Yayınlanan eserin tüm sorumluluğu yazarına/yazarlarına aittir.
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The following types of papers are acccepted to be published in Ankara University Journal of
Environmental Sciences: research papers, review papers, technical notes, conference notes,
book reviews, and translations of research articles. Papers must be written either in Turkish or
English.
All submitted manuscripts are subjected to scientific and editorial review by the editorial board
and qualified ad hoc reviewers. Rejected manuscripts are sent back to the corresponding author.
The authors must certify with a written and signed statement that the manuscript has not been
published elsewhere.
The manuscript should be submitted via https://dergipark.org.tr/aucevrebilim
The paper size must be A4 with margins: top=3 cm., left= 2.5 cm., right= 2.5 cm., and bottom=
4 cm. The text has to be written in Times New Roman; font size 11 pt; and justifiedwith single
line spacing in Microsoft Word. Paragrapgh indentation should be 1 cm. and 6 pt clear line must
be left between paragraphs. Do not use bold characters within the text, figures and tables except
headings. The manuscript should not exceed 20 pages, including references.
The title of the paper must be written in 14 pt bold and centered. First letters of the title must be
capital. Full author names must be written in 12 pt. Abstract must be written in 9 pt italic.
Author names must be written without titles. Address information should be written in 11 pt.
Leave no space between author names and adress line. Authors with different affiliations and
addresses should use superscripts.
If the research has been supported by an institution or organization, or is a part of thesis, then a
footnote should be inserted at the end of the paper title.
Original research papers should be organized under following headings; abstract, introduction,
material and methodology, research findings, discussion, conclusions, if necessary
acknowledgements, and finally references. Review papers may contain three sections as;
introduction, main text with appropriate heading(s) and conclusion. All main and secondary
headings must be numbered in Arabic numerals. Abstract should be no more than 200 words
and must include the purpose of the study, methodology used, findings and a brief evaluation of
the findings. At most 7 key words should be given. Introduction part should include the
significance and purpose of the study, as well as a literature review of previous studies. Material
and methodology section should include sufficient information. Tables and figures should be
explained within the text clearly in research findings. Research findings should be discussed
and compared to previous studies in the Discussion section.
All figures, maps and photographs must be in high resolution for quality printing. They must be
placed within the text and separate copies should be sent. Table titles should be written above
the table and the reference should be written below the table with 9pt. Name of the figures
should be written below the figure with 9pt.
When referring within the text, author last name(s) and year of publication must be written
separated with a comma within brackets (Akpınar, 2000). For two authors, use “and” between
the last names, and for three authors use “et al.”. More than one reference from the same
author(s) in the same year must be identified by the letters "a", "b" etc., placed after the year of
publication (Akpınar, 2002a). Multiple references should be written in alphabetical order,
separated with a semicolon (Avcıoğlu, 2002; Oğuz, 2004; Uslu and Kiper, 2005).
Interviews and unpublished works (except postgraduate theses) should not be cited.
Reference list must be written in alphabetical order according to first author last name, in 9 pt.
For multiple authors, “and” should be used before the last author name. Indentation must be
“hanging” by 1.25 cm.
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Journal article:
Karadeniz, N., Somuncu, M. 2003. Approaches for Preservation of Mountainous Areas in
Turkey Case Study: Kaçkar Muntains (Turkey). Montagnes Méditerranénnes, 17, 8990.
Book:
Lynch, K. 1960. The Image of the City. The MIT Press: 194, USA.
Chapter of a book:
Somuncu, M. 2011. Sustainable Development in the Eastern Black Sea Mountains: Present State
and Pesperctives. Editor(s): Zhelezov,G., Sustainable Development in Mountain
Regions: Southeastern Europe, Springer, London-New York, 215-226.
Papers in conference proceedings:
Somuncu, M., İnaner, H., Çiçek, İ. 2004. An Example of Geological and Geomorphological
Heritage to be Protected: Gölcük Caldera (Isparta-Southwestern Turkey). Proceedings
of 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology , ThessalonikiGreece, Volume 1, 427-429.
If no author is available:
Anonymous 1997. National Environmental Action Plan. State Planning Organization, Ankara.
Web pages:
Web pages should be cited as Anonymous with year of access within the text (Anonymous,
2005), URL should be given in reference list.
Anonymous 2007. Explore Europe’s changing landscape.
http://www.eea.europa.eu/highlights/ explore-europe2019s-changing-landscape.
If ethical approval is necessary, author(s) must submit the approval of Ethical Board and state
that ethical approval has been obtained within the manuscript.
No adding and removal can be made after the acceptance of the manuscript for publishing.
Accepted manuscripts are published according to manuscript submit date after reviewing and
editing process is over.
No more than two papers of an author can be published in the same issue as long as he/she is
not the first author in one of the papers.
If manuscript is more than 20 pages, it can be submitted in two parts with appropriate titles to
be published in following issues.

Authors are responsible for the content of acceptedmanuscripts.
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