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Açıklama/Description
Fen ve Mühendislik Bilimleri alanlarında özgün araştırma
makaleleri (orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan,
bilime ve teknolojiye katkı sağlayan çalışmalar) Türkçe dilde Fırat
Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Fen Bilimleri Dergilerinde,
İngilizce olarak da “Turkish Journal of Science and Technology”
dergisinde (uluslararası danışma kurullu ve hakemli) yayımlanır.
Yazıların telif hakkı devri (copyright), dergi internet sayfasında
sunulan form doldurulup imzalanmak suretiyle editörlüğe sunulur.
Her yazı, konusu ile ilgili 3 (üç) hakeme gönderilerek şekil ve içerik
bakımından incelettirilir. Hakem görüşlerinde belirtilen eksikler
tamamlandıktan sonra dergide yayınlanabilecek nitelikteki
makaleler, yazarlar tarafından son baskı formatında editöre iade
edilir. Dergide baskı taslağı (draft) haliyle makale içinde
bulunabilecek hataların sorumluluğu yazarlara aittir.

eserin başlığı aynı dilden yazılmalıdır. Özetlerin sonunda
anahtar kelimeler yer almalıdır.

Yazışma
Adresi/Corresponding
adress:
Fırat
Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Editörlüğü,
Fırat Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü 23119- Elazığ.
e-mail: fenbilim@firat.edu.tr
Tel: 0424 2122707, Fax: 0424 2369955

Kaynaklarda literatürün verilmesi;

İLK SUNUŞ FORMATI /Submission of Manuscript
Metin; sayfanın tek yüzüne, bilgisayar ile Office 2000 veya daha üst
bir yazı programı kullanılarak çift aralıklı, kenarlarda yeterli boşluk
(25 mm) bırakılarak, Times New Roman karakteri ve 12 punto
kullanılarak A4 (210x297mm) formunda beyaz kağıda yazılmalıdır.
Eserler, kaynaklar ve şekiller dahil 15 sayfayı geçmemelidir (baskı
formatında max. 10 sayfa). Şekil, grafik, resim ve formüller orijinal
veya temiz ve net bir şekilde bilgisayardan baskıya hazır halde
üretilmiş olmalıdır. İlk sunuş formatında, üst bilgi ve alt bilgi
kısmına hiç bir şekilde yazı yazılmamalı yalnızca alt bilgi kısmında
belgeye sayfa numarası verilmelidir. Belge içinde hiçbir şekilde
otomatik numaralandırma kullanılmamalıdır. Yazılar, biri orijinal
ikisi fotokopi olmak üzere 3 nüsha olarak word formatında
sunulmalıdır. Her başvuru bir kapak yazısı (iletişimde bulunulacak
yazar bilgileri belirtilerek) ile yapılmalıdır. Çalışma herhangi bir
kurumun desteği ile gerçekleşmiş ise, çalışmayı destekleyen
kurumun adı ilk sayfa altına dipnot şeklinde yazılmalıdır.
1. Eserin bölümleri/Divisions: Şu sıraya uygun olmalıdır:
Başlık, Özet, Anahtar kelimeler, Title, Abstract, Keyword; 1.
Giriş, 2. Materyal ve Metot, 3. Sonuçlar 4. Tartışma, 5. Teşekkür
(Gerekiyor ise),
6. Kaynaklar (basılmamış eserlere atıf
verilmemelidir).
2. Kapak Sayfası/First Page: Başlıklar çalışmayı ve çalışmanın
amacını tanımlayıcı şekilde kısa ve açık olmalıdır. (Türkçe
Başlık Ortalı 12 Punto, İngilizce Başlık Ortalı 11 Punto
Olarak Verdana Fontu ile Kalın (Bold) Kelimelerin ilk
Harfleri Büyük Olarak Yazılmalıdır. (Semboller ve
kısaltmalar için küçük harfler kullanılabilir). Başlığın altına,
eserin yazar yada yazarlarının adı–soyadı ile posta ve sorumlu
yazarın e-mail adresleri yazılmalıdır.
3. Özet/Abstract: Özet 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde
Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. İngilizce özetin başına

4. Metin/Text: Genel olarak Giriş, Materyal ve Yöntem,
Bulgular ve Sonuca ilişkin kısımları kapsar. Tüm başlıklar
Bold, kelimelerin ilk harfleri büyük yazılmalıdır.
5. Semboller/Symbols: Metin içinde kullanılan sembollerin
tamamı bu başlık altında verilir. Gerektiğinde “Yunan
Harfleri”, “Alt İndis” gibi alt başlıklar kullanılabilir.
6. Kaynaklar/References: Metinde parantez içerisindeki
[1], [2] vb. rakamlarla numaralandırılmalı (Örnek 1:
Bölücek ve diğ. [1] tarafından ……, Örnek 2: Çakır ve
Aşkın [5] Baskil dolayları …… Örnek 3: ……taksonomide
kullanılmaktadır [6, 8-12]) ve metin sonunda da eser içinde
veriliş numara ve sırasına göre yazılmalıdır.

Makaleler
Örnek 1: Yang, C.M., Chang I.F., Lin, S.J. and Chou, C.H.
(2004). Effects of three allelopathic phenolics on
chlorophyll accumulation of rice (Oryza sativa) seedlings:
II. Stimulation of consumption-orientation. Bot. Bull. Acad.
Sin., 45: 119-125.
Örnek 2: Turan, M. (1996). Şiran (Gümüşhane) doğu
yöresinin tektonik özellikleri. Karadeniz Teknik Üniversitesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü 30. Yıl Sempozyumu, (16-20 Ekim
1995) Bildirileri, S. Korkmaz ve M. Akçay (Editörler),
Trabzon, 275-292.
Kitaplar
Örnek 3: Tatar, Y. (1995). Jeolojik Harita Bilgisi. Fırat
Üniversitesi Yayınları, No: 43, Elazığ, 297s.
Kitaptan bir bölüm
Örnek 4: Sarıtaş, S., Davies, T.J. (1987). “Reduction of
Oxide Inclusions During Pre-Forging Heat Treatments” in
Powder Metallurgy for Full Density Products, New
Perspectives in Powder Metallurgy, Cilt 8, (Ed) Kulkarni,
K.M., Metal Powder Industries Federation, Princeton, NJ,
A.B.D, 417-430.
Tezler
Örnek 5: Bilhan, Ö. (2005).Labirent savakların hidrolik
karakteristiklerinin deneysel olarak incelenmesi. Yüksek
Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 64s.
7. Tablo ve Şekiller/Tables and Figures: Tablo içermeyen
bütün görüntüler (fotoğraf, çizim, diyagram, grafik, harita
vs.) şekil olarak isimlendirilmelidir. Her bir Tablo ve Şekil
metin içindeki sıralanmasına göre numaralandırılmalıdır.
Tablo başlıkları tablonun üstüne, şekil başlıkları şeklin altına
konulmalıdır. Tablo başlıkları tablonun üst satırında tablo
içerisine yerleştirilmelidir ve Tablo yazısının yerleştirildiği
bu kısımdaki tablo çizgileri çıktıda görünmez yapılmalıdır.
Şekillerde asla el yazısı kullanılmamalı ve Tablolardaki
yazılar hiç bir zaman 8 puntodan küçük olmamalıdır.
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Açıklama
Hakem değerlendirmesinden sonra yayına kabul edilen makaleler, yazarları tarafından baskı formatında
yeniden düzenlenerek, 1 adet basılmış orijinal kopya ve bir cd ile editörlüğe gönderilir. Makalelerin
basımı sırasında editörlüğün formatla ilgili uygulamaları dışında hiç bir dizgi işlemi yapılmayacaktır.
Makaleler Office 2000 veya üstü ile yazılmalıdır. Metin, Times New Roman Türkçe karakteri ve tek satır
aralığı kullanılmalıdır.
Makale başlığından Keywords‟ un sonuna kadar olan kısım tek sütun halinde düzenlenmelidir. Giriş‟ten
itibaren makale 7,68 cm genişliğindeki çift sütun halinde yerleştirilmelidir (sütunlar arası boşluk 0,64
cm). Sayfa düzenlemede, üst 35, sol ve sağ 25 mm ve alt 30 mm olmalıdır. Üstbilgi ve altbilgi 2,5 cm
olmalıdır. Üstbilgi, tek ve çift sayfalarda farklı ve ilk sayfada farklı seçenekleri işaretlenmelidir.
Üstbilgiler 8 punto Times New Roman fontunda olmalıdır.
Makale başlığı Verdana fontuyla 12 punto, sadece baş harfleri büyük olacak şekilde, ortalı ve koyu
(bold) olarak yazılmalı ve Türkçe başlıktan önce ve sonra 18 nk (paragraf‟tan) bırakılmalıdır.
Yazar adları Times New Roman fontu ile ortalı, koyu ve 11 punto olarak yazılmalıdır. Yazar adları ile
adres arasında boşluk olmamalıdır.
Adresler Times New Roman fontu ile ortalı ve 10 punto olarak yazılmalı. Sadece sorumlu yazarın
e-posta adresi, adres satırlarının alt kısmına yine aynı font ve punto ile yazılmalıdır.
(Geliş/Received: **.**.200*; Kabul/Accepted: **.**.200*) satırından önce 6 nk ve sonra 12 nk
bırakılmalıdır. Adresin hemen alt satırında boşluk bırakmadan 10 punto ile e-posta adresi
yazılmalıdır.
Özet‟ten sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır. “Özet” 10 punto, koyu olarak yazılmalı, baş harfi
büyük ve ilk satırın başında yazılmalıdır. Özet metni 10 punto, tek paragraf olacak ve ilk satırda
girinti yapılmayacak şekilde yazılmalıdır.
Özet metninden sonra, 6 nk boşluk bırakıldıktan sonra 9 punto ile yazılmalı. En az 3 ve en çok 6
tane anahtar kelime baş harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Anahtar kelimelerden sonra 12
nk boşluk olmalıdır.
Sadece baş harfleri büyük, ortalı ve koyu olarak Verdana fontu ile 11 punto olarak yazılmalıdır.
Keywords‟den önce 6 nk bırakılmalıdır.
“İngilizce başlıktan sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır. “Abstract” 10 punto, koyu olarak yazılmalı,
baş harfi büyük ve ilk satırın başında yazılmalıdır. Abstract metni 10 punto, tek paragraf olacak ve
ilk satırda girinti yapılmayacak şekilde yazılmalıdır.
Abstract metninden sonra 6 nk boşluk bırakıldıktan sonra 9 punto ile yazılmalı. En az 3 ve en çok
6 tane anahtar kelime baş harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır.
Başlıklar numaralandırılmalı, 1. derece başlıklarda tüm kelimelerin baş harfleri büyük, diğerlerinde
ise sadece ilk kelimenin baş harfi büyük olmalı ve koyu olarak yazılmalıdır. Başlıklardan önce ve
sonra bir boşluk bırakılmalı. Başlıklar sola dayalı olmalıdır.
Metin, Keywords „den sonra 12 nk boşluk bırakılarak tek satır aralıklı 11 punto ile yazılmalıdır.
Paragraf girintisi 0.7 cm olmalı ve paragraflar arası boşluk bırakılmamalıdır.

Kontrol

Lütfen sayfa
yapısı ve
düzenine
dikkat ediniz.

Lütfen
paragraf
girintisine
dikkat ediniz.

Her bir Tablo ve Şekil metin içindeki sıralanmasına göre numaralandırılmalıdır. Tablo başlıkları
Tablonun üst satırında Tablo içerisine yerleştirilmeli ve bu çizgiler görünmez yapılmalı, Tablo ile
arasında boşluk bırakılmamalı ve 10 punto ile ortalı yazılmalıdır. “Tablo 1.” koyu yazılmalı,
açıklaması sadece ilk kelimenin baş harfi büyük olmalı ve bold olmamalıdır. Tablo içerisindeki
yazılar 9 punto olmalıdır. Eğer gerekirse 8 punto da olabilir.
Şekillerin altına 10 punto ortalı olmalıdır. “Şekil 1.” koyu yazılmalıdır. Şekil açıklamasından
sonra bir boşluk bırakılmalıdır. Şekil yazısı koyu yazılmamalıdır.

Lütfen
kaynakların
Örnek:
yazım
Kaynaklar
1. Narusawa, U. (1999). The second law analysis of mixed convection in rectangular duct.
kurallarına
Heat Mass Transfer, 35, 499-506.
dikkat ediniz.
Not: Makale çift sütuna dönüştürüldüğünde; özellikle sayfa numaraları ve alt ve üstbilgi verildiği zaman makalede tablolar, şekiller vb.
değişmekte, karışıklık olabilmektedir. Çift sütun olmayacak kısımların üst satır sonu Ekle →Kesme→Sürekli seçilerek ayarlanabilir.
Bu işlemi Şekil ve Tablodan önceki satırın sonunda, Şekil ve Tablodan sonraki satırın başında da yapmak gerekir. Kesme işlemini
Kaynaklar yazısından önceki cümlenin sonuna ve Kaynakların sonuna da yapmak gerekmektedir. Dosya→Sayfa yapısı→Düzen‟den
altbilgi ve üstbilgi 2,5 cm seçilmeli, tek ve çift sayfalarda farklı ve ilk sayfada farklı seçenekleri işaretlenmelidir.
İlk sunum ile aynı olmalı ve 10 punto ile yazılmalıdır. Lütfen bir önceki sayfaya bakınız.

Makale dizgisinin doğruluğunu kontrol için, Ekle‟den sayfa numaraları vererek her sayfaya doğru olarak numara verilip verilmediği
kontrol edilmelidir. Aynı şekilde Görünüm‟den ilk sayfada, tek sayfalarda ve çift sayfalara üstbilgi verip doğruluğu web sitemizdeki
örnekte yazılanlar yazılarak kontrol edilmelidir.

