HARRAN TARIM ve GIDA BİLİMLERİ DERGİSİ

YAZIM KURALLARI
1. Makale, Microsoft Word programında, Calibri yazı karakterinde, 1.15 satır aralığında, 12
punto düz metin ve tek sütun olarak yazılmalıdır.
2. Kenar boşlukları; sol, sağ, alt ve üst- 3 cm bırakılarak, her satıra ardışık olarak satır numarası
verilerek hazırlanmalıdır.
3. Yazar(lar) makalenin ne türde bir yazı (Araştırma makalesi, derleme, teknik not vb.)
olduğunu belirtmelidir.
4. Türkçe başlık 14 punto (koyu ve ortalı) küçük harflerle (Başlığın sadece ilk kelimesinin baş
harfi büyük) ve düz yazılmalıdır. İngilizce başlık 12 punto ve ortalı yazılmalıdır.
5. Yazar isimleri Adı SOYADI kuralına göre Türkçe başlık sonrası 12 punto (koyu, ortalı ve
düz) ve bir boşluk bırakılarak yazılmalı, yazar isimlerinin sonuna adres için üst simge olarak
rakam, sorumlu yazarı belirtmek için ise * simgesi verilmelidir. Adres satırı yazar isimleri
sonrasında 1 boşluk bırakılarak 10 punto (normal, düz ve ortalı) yazılmalıdır.
6. Adres satırından sonra 1 boşluk bırakılarak yazarların ORCID numaraları yazılmalıdır. ORCID
satırının altına, sorumlu yazar e-posta adresi belirtilmelidir.
7. Metin genel olarak;
• Öz,
• Abstract,
• Giriş,
• Materyal ve Metot,
• Araştırma Bulguları ve Tartışma,
• Sonuçlar,
• Ekler
• Kaynaklar şeklinde olmalıdır.
8. Ana başlıkların yazımında koyu olarak kelimelerin sadece baş harfleri büyük yazılmalıdır.
İkincil ve üçüncül başlıklarda sadece ilk kelimenin baş harfi büyük, diğer kelimeler küçük,
koyu değil ve italik yazılmalıdır. Metin ana başlıkları, metin başlangıcı ve sonunda olmak
üzere 1’ er boşluk bırakılmalıdır. Alt başlıklardan önce 1 boşluk bırakılmalı, ancak,
sonrasında boşluk bırakılmamalıdır. Tüm başlıklar girinti verilmeden sola yaslı olarak
yazılmalıdır.
9. Metin içerisinde kaynak gösterimi (Yazar, yıl) esasına göre yapılmalıdır. Metin içerisinde
iki yazarlı bir kaynağın gösteriminde, metin Türkçe ise (İlk yazar soyadı ve ikinci yazar
soyadı, yıl) kuralı uygulanmalıdır. İkiden fazla yazarın bulunduğu kaynakların gösteriminde
(İlk yazarın soyadı ve ark., yıl) kuralı uygulanmalıdır.
Örneğin; (Mamay, 2020), (İkinci ve Bolat, 2018); (Söylemez ve ark., 2019),
10.
Makale İngilizce olarak yazılacaksa (İlk yazar and ikinci yazar, yıl) ve (İlk yazarın soyadı
et al., yıl) kuralı uygulanmalıdır.
Örneğin; (Söylemez, 2018), (Bolat and Mamay, 2015), (Mamay et al., 2010).
11.
Metin içerisinde birden fazla kaynağa aynı anda atıf yapılacak ise; kaynaklar
yayınlandıkları yıl dikkate alınarak kronolojik olarak sıralanmalıdır.
12.
ÖZ (ABSTRACT): Başlık sola yaslı olmalı, 10 punto, koyu, paragraf başında girinti
verilmemelidir. Türkçe ve İngilizce metin 300 kelimeyi aşmayacak şekilde, 10 punto ve 1
satır aralığında yazılmalıdır. Öz ile Anahtar Kelimeler ve Abstract ile Key Words arasında tek

satır boşluk (10 punto, düz) bırakılarak metnin hemen altında en fazla 5 adet Anahtar
Kelimeler (Key Words) yazılmalıdır. Key Words ile ana metin (Giriş) arasında iki satır boşluk
bırakılmalıdır.
13.
Makalelerde fotoğraf, grafik, çizim vb. “Şekil” olarak, Tablolar ise “Çizelge” olarak ifade
edilmelidir.
14.
Çizelge ve Şekiller ardışık olarak numaralandırılmalıdır (Şekil 1. veya Çizelge 1.). “Şekil”
ve “Çizelge” içerikleri 1 satır aralıklı ve 10 punto olarak hazırlanmalıdır.
15.
Çizelge başlıkları çizelgenin üstünde, şekil başlıkları ise şekillerin altında ilk harf büyük
olacak şekilde 1 satır aralıklı 10 punto olarak yazılmalıdır.
16.
Türkçe yazılmış makalelerde Şekil ve Çizelge başlıklarının İngilizceleri, Türkçe başlığın
hemen altında italik olarak yazılmalıdır. (Makale İngilizce olarak yazılmışsa, Şekil ve Çizelge
başlıklarının Türkçe karşılıkları yazılmayacaktır)
Şekil 1. Araştırma bahçesinde tespit edilen ortalama sıcaklık, ortalama nispi nem ve aylık yağış miktarı
ortalaması değerleri (2007-2011 yılları ortalaması)
Figure 1. The average temperature, average relative humidity and average monthly rainfall data detected in the
research garden (average of the years 2007-2011)
Çizelge 2. Şeftali çeşitlerinin 2007 - 2011 yılları arasındaki fenolojik gözlem sonuçları
Table 2. Phenological observation results of peach cultivars for between 2007 and 2011

Türkçe yazılmış makalelerde Çizelge ile Şekillerin içerisinde bulunan parametrelerin
İngilizce karşılıkları bu parametrelerin hemen altına italik olarak yazılmalıdır. (Makale İngilizce
olarak yazılmışsa, Şekil ve Çizelgelerin içerisinde belirtilen parametrelerin Türkçe karşılıkları
yazılmayacaktır.)
Çizelge 3. Denemede yer alan şeftali çeşitlerinin bazı pomolojik özellikleri
Table 3. Some pomological properties of peach varieties
Çeşitler
Meyve ağırlığı(g)
Meyve eni (mm)
Meyve boyu(mm)
Varieties
Fruit weight (g)
Fruit width (mm) Fruit length (mm)
Cardinal
78.19 f
50.73 d
48.48 c
Cresthaven
129.58 b
61.69 bc
59.56 b

Çekirdek ağırlığı (g)
Kernel weight (g)
5.06 d
8.31 bc

17. Makale metni ve Çizelge-Şekil içerisinde bildirilen ondalık rakamlar, nokta ile ayrılmalıdır.
(123.87; 0.987 vb.).
18. Çizelge-Şekillerden önce ve sonra bir satır boşluk bırakılmalıdır.
19. Makale yazımında “Uluslararası Birim Sistemi” (SI)’ye uyulmalıdır. Buna göre; g/l yerine g
l-1, mg/l yerine mg l-1 ya da ppm kullanılmalıdır. Yüzde ile belirtilen ifadeler açıklayıcı
olmalıdır. Örneğin; %3 yerine %3 (w/v), %3 (v/v), %3 (w/w) şeklinde belirtilmelidir.
20. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi Kaynaklar listesinin bildirişinde APA Formatını
kullanmaktadır. Buna göre kaynaklar listesi aşağıdaki kurallar çerçevesinde
hazırlanmalıdır.
1. DERGİ YAYINLARINA ATIF VERME
1.1. Tek yazarlı makale
Mamay, M. (2015). Nar yaprakbiti [Aphis punicae Passerini (Hemiptera: Aphididae)]’nin
Şanlıurfa ili nar bahçelerindeki bulaşıklık haritası. Türkiye Entomoloji Bülteni, 5(3), 159166.

1.2. İki yazarlı makale
Soylemez, S., & Pakyurek, A. Y. (2017). Responses of rootstocks to nutrient induced high EC
levels on yield and fruit quality of grafted tomato cultivars in greenhouse conditions.
Applied ecology and environmental research, 15(3), 759-770. DOI:
http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1503_759770
1.3. İkiden fazla yazarlı makale
Mamay, M., Ünlü, L., Yanık, E., Doğramacı, M., & İkinci, A. (2016). Efficacy of mating
disruption technique against carob moth, Apomyelois ceratoniae Zeller (Lepidoptera:
Pyralidae) in pomegranate orchards in Southeast Turkey (Şanlıurfa). International
Journal of Pest Management, 62(4), 295-299.
Ikinci, A., Mamay, M., Unlu, L., Bolat, I., & Ercisli, S. (2014). Determination of heat
requirements and effective heat summations of some pomegranate cultivars grown
in
Southern
Anatolia.
Erwerbs-Obstbau,
56(4),
131-138.
DOI:
https://doi.org/10.1007/s10341-014-0220-8
2. KİTAPLARI KAYNAK GÖSTERME
2.1. Kaynak kitap ise,
Mohsenin, N. N. (1970). Physical Properties of Plant and Animal Materials. New York:
Gordon and Breach Science Publishers.
2.2. Kaynak kitaptan bir bölüm ise,
Author, A. A. (Year). Chapter title. In E. E. Editor (Ed.), Title of book: And subtitle (pp.
pages). Place: Publisher.
2.3. Editörlü kitap
Yeşilyaprak, B. (Ed. ). (2003). Gelişim ve öğrenme psikolojisi. Ankara: Pegema Yayıncılık.
2.4. Yazarı bilinmeyen kaynakları veya internet kaynaklarını kaynak olarak gösterme;
Anonymous (2005). Tereyağı, diğer süt yağı esaslı sürülebilir ürünler ve sadeyağ tebliği. Türk
Gıda Kodeksi, Tebliğ No: 2005/19, Ankara.
FAO, (2015). Statistical data of FAO. Retrieved from:
http://faostat.fao.org/site/567/default.asp.
3. YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA TEZLERİNE ATIF VERME
Doktora ya da yüksek lisans tezlerine elektronik veri tabanlarından, kurumsal
arşivlerden ve kişisel web sayfalarından erişilebilir. Eğer bir teze ProQuest doktora ve yüksek
lisans tezleri veri tabanından ya da diğer bir kaynaktan erişildiyse, atıfta bu bilgi verilmelidir.
Bir veri tabanı servisinde mevcut olan bir doktora ya da yüksek lisans tezi için aşağıdaki
kaynak gösterme biçimi kullanılır:

3.1. Yayımlanmamış tez
Mamay, M. (2013). Determination of population development and infestation ratio of carob
moth [Apomyelois ceratoniae Zell. (Lepidoptera:Pyralidae) in pomegranate orchards
in Sanliurfa province and using mating disruption technique for its control
(Yayımlanmamış doktora tezi). Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Şanlıurfa.
Söylemez, S. (2014). Effects of nutrient induced salinity levels and rootstocks on plant
growing, yield and some fruit quality features at soilless grown grafted tomatoes
(Yayımlanmamış doktora tezi). Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Şanlıurfa.
3.2. Yayımlanmış tez
May, B. (2007). A survey of radial velocities in the zodiacal dust cloud. Bristol, UK: Canopus
Publishing.
4. SEMPOZYUM VE TOPLANTI BİLDİRİLERİNE ATIF VERME
Mamay, M. (2017). Population density of overwintering larvae of Carob Moth [Apomyelois
(=Ectomyelois) ceratoniae Zell. (Lepidoptera: Pyralidae)] in pomegranate orchards in
Southeastern Anatolia. SEAB 2017. Proceedings of the 3rd International Symposium on
EuroAsian Biodiversity, (pp. 235), 05-08 July 2017, Minsk, Belarus.
Ikinci, A. & Mamay, M. (2017). Effects of fruit thinning on morphological, physico-chemical
properties, bioactive compounds, antioxidant activity and pest & disease control in
pomegranate fruit (Punica granatum L.) International Conference on Agriculture,
Forest, Food Sciences and Technologies, (pp. 642), 15-17 May 2017, Cappadocia,
Turkey.
Sönmez, C., Mamay, M. & Söylemez, S. (2019). Determination of the effect of different
hydroponic culture and different NH4:NO3 ratio on the density of aphid [Aphis spp.
(Hemiptera: Aphididae)] population in greenhouse lettuce. 1st International Gobeklitepe
Agriculture Congress (IGAC-2019), (pp. 599-604), 25-27 November, Şanlıurfa,
Turkey.
Not: Yukarıda yer alan kaynak gösterimlerde bulamadığınız farklı materyal veya konu
başlıklarındaki kaynak bildirişleri için internetteki APA Kaynak Gösterimi ile ilgili
web sayfalarından ya da aşağıdaki linkteki bilgilerden yararlanabilirsiniz.

https://libguides.library.usyd.edu.au/ld.php?content_id=47913440
Şencan, İ., ve Doğan, G. (2017). Bilimsel yayınlarda kaynak gösterme, tablo ve şekil
oluşturma rehberi: APA 6 Kuralları. Türk Kütüphaneciliği Dergisi, Ankara.

https://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf

