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ARANA~ ŞARTLAR

c i.~.D~rg~de Veteriner hekimliğini ilgilendiren orijin<Üçalışma:.
lar, obserVasyonIar, revüler, bilimsel eserlere caittariıtma yazıları, ~ri.
son yabancı literatür özetleri ile Fakültcye ait haberler yiı.yınlanır.

, 2"': Orijinal çalışmaia~: Müsbet veya menfi bir sonuca va:~anve
yeter derecede kişisel araştırma ve deneylere dayanan ve hiçbir yerde
yayınlarınlarnış olan yazılardır. Yazıların metin, resim, kroki, şekil
ve cetvellerle birlikte tutarı 20 daktilo sayfasınıgeçemez.

3 - Observasyon: Klinik ve laboratuvarlarda yurdumuzda en-
der ,olarak görülen ve hiçbir yerdeyayınlanmarnış olaylarkabuledilir.
Bu tip yazıların tutarı lOdak~ilo sayfasını geçemez. Revü, bilimsel
eserleri tanıtma ve, özetler 5 sayfayı. geç,emez.

4 - Türkçeye çevrilen özetin herbiri bir daktilo sayfasını geçe~
mez.

5 - Türkçede yayınlanan orijinal yazıların Almanca, İngilizce,
Fransızcaveya İtalyanca bir özetini~, yabancı diıi~~den birinde ya,:
yınıanan orijinal yazıların da Ti;irkçe bir öz~tinin bulunması, şarttır:

6 ,\, Dergi-de çıkan orijinal yazılar ve observasyçmlar için yaza~
rınaSO adet ayrı baskı verilir.

7 - Dcrgiye yazılar, ıpakina il~ yazılmış aslı ile karbon kağıdı
'bir Örneği bulunİmık üzere iki nüshagönderilir. Yazılar iki makina
satırı açıklık bırakılarak seyrek satırla' yazılmalıdır.Daktilo edilen
,yazı 21 x 30 santimetrelik standart kağıda sol ve ü~t tarafta üçer san-
timlik ,sağ .ve altta da ikişer santimlik boşluk bırakılaTak yazılır.

8 "7'. Yazılar Yayın KO!1,1isyonutarafından incelenir ve yukarıda-
ki -şartlara uygungörülürse yayınlanır.' c '

9 - Öğretim yardımcılarının yazıları, yanında, çaJıştıkla.rı öğre~
tim üyelerinin tetkik ve teklifi ile basılabilir. Dergiye fakülte dışından
'gelen' yazılar, 'konusu ile ilgili kürsünün mutalaası a:lıİıani.k,'yayın
komisyonukararı ile basılabilir. Başka, yerde tümü veya özeti yayın'"
)anmış, olan yazılar dergide. yayınlanmaz., "

10 -.-:Yazının baş ctarafınaçalışmanın yapıldığı Fakülte,'Kürsü,
.En~tit\.i,ve Kliniğin ve yöneticilerinin adı yazılır. Yazarın adı baş-
lığın alt ve ortasına konmalı, yazarlar birden fazla ;ise yanyanaya~
zıltnalıdır: '
. Yazarın akademik 'titr.i ve adresi adın sonuna konulacak bir yıl~

dız işareti ilcbirinci sayfanın aıtında not' ha1inde bildirilir.



ı ı - Yazıların şu şekilde tertiplenmesi şarttır.:

a) Özet: Yapılan deneylerde varılan sonuçlar belirtilir. Türkçe
ve bir yabancı dilde olmalıdır. Yazı başhğımn aynen tercümesi de
özetin üzerine konmalıdır. Yabancı dildeki özetin uzun olması tercih
edilir.

b) Giriş: O konuda başkaları tarafından yapılmış daha önceki
yayınları ,ihtiva eder ve üç sayfayı geçmez.

c) Materyal ve Metod: Deneylerde kullamlan materyal. ve
metodların tarifleridir.

d) Sonuçlar; Varılan sonuçları kapsar

e) Tartışına; Elde olunan sonuçların değeri tartışılacak ve or-
taya çıkan yeni problemlere işaret edilecektir.

f) Literatür ; Yazıda adı geçen yazarların ve orijinal yazıların
ad, tarih ve yayın yerlerinden ibarettir. Buda şu şekilde tertiplene-
cektir:

Yazarın ön adları soyadından sonra yazılmalıdır. Aynı yazarın
birçok yazısı metinde geçiyorsa eskiden yeniye doğru sıralanmalıdır.
Metinde konusunda bahsedilmeyen literatüre yer verilmez Kısalt-
malar milletlerarası kabulolunan şekle göre yapılır. Literatür aşağı-
daki örneklere uygun verilmelidir.

ı-Mackin, C. C. (1929): The Musculature of the Bronchip
Lungs. Physiol, Rew., 9, 1-60.

2 - Koch, P., Fischer, H., Schuınann, H. (1957): Erbtaho-
logie der Landwirtschaftlichen Haustiere. Verlag Paul Parey, Berlin

g) Resiınıer: Metin içinde geçen orijinal resimlerdir. Resimler
net ve yarım ton parlak kağıttan olacaktır. Resimlerin altları Türkçe
ve yabancı dillerden biri ile ifade edilmelidir.

h) Tablolar aym kağıtta ve sıra numaraları alıp kısa başlığı
taşıyarak ilişik olarak verilir. Metinde yeri işaretlenir.

i) Dergiye gönderilecek yazılarda imla ve terminoloji yönünden
aşağıdaki noktalar yerine getirilmiş olmalıdır. Bilimsel terimlerin la-
tinceleri Kullamlmalı ve bunların orijinal yazılışı tercih edilmelidir.
Veteriner hekimliği çeşitli sinonimleri bulunan hastalık isimleri ve
terimlerde tercihen latinceleri alınmalıdır. Gündelik hekimlik dili-
mize yerleşmiş kelimeler türkçede telaffuz edildiği gibi yazılmalıdır.
İsim ve sıfat terkipleri türk dili kurallarına uydurulmalıdır. İtalik
yazılması istenen kelimelerin altı yazar tarafından, çizilmelidir.
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