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Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 
Yayım Koşulları 
 
1. Dergi, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin hakemli bilimsel yayın organı olup, dört ayda bir yayımlanır. Derginin 

kısaltılmış adı "Ankara Üniv Vet Fak Derg" dir. 
2. Dergide, tamamı ya da bir kısmı daha önce başka bir yerde yayımlanmamış orijinal bilimsel araştırmalar, derlemeler, gözlemler, 

kısa bilimsel çalışmalar ve akademik haberler yayımlanır. Derleme niteliğindeki çalışmalarda yazarın, o konuda ulusal ya da 
uluslararası düzeyde orijinal yayın ve araştırmalar yapmış olması koşulu aranır. 

3. Yazılar, çift aralıklı (5 mm) olarak, kenarlarda yeterli boşluk (30 mm) bırakılarak ve 12 pt kullanılarak, A4 (210 x 297 mm) 
formunda beyaz kağıda yazılıp 2 nüsha halinde sunulmalıdır. Yazıların tamamı, şekil ve tablolar dahil olmak üzere orijinal 
bilimsel araştırmalarda 15, derlemelerde 10, gözlemlerde 5 ve kısa bilimsel çalışmalarda 3 sayfayı geçmemelidir. 

4. Türkçe orijinal çalışmalar konu başlığı, yazar/yazarların adları, adresleri, Türkçe özet ve anahtar sözcükler, yabancı dilde başlık, 
yabancı dilde özet ve anahtar sözcükler, giriş, materyal ve metot, bulgular, tartışma ve sonuç, teşekkür ve kaynaklar sırası ile 
hazırlanmalıdır. Yabancı dilde orijinal çalışmalar konu başlığı, yazar/yazarların adları, adresleri, yabancı dilde özet ve anahtar 
sözcükler, Türkçe başlık, Türkçe özet ve anahtar sözcükler, giriş, ... ve devamı şeklinde hazırlanmalıdır. Kısa bilimsel 
çalışmalarda, giriş, materyal ve metot, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlemesi yapılmaz. 

 Konu başlığı, kısa ve açık olmalı ve küçük harflerle yazılmalıdır. Çalışmaya ilişkin açıklama dipnot işareti ile gösterilmelidir.  
 Yazar/yazarlar, ad ve soyadları ile belirtilmelidir; soyadları büyük harflerle yazılmalıdır. 
 Özet, tek paragraf halinde yabancı dilde 200-500 sözcük, Türkçe en çok 200 sözcük olmalıdır. 
 Türkçe ve yabancı dilde anahtar sözcükler, alfabetik sıralanmış olarak yazılmalıdır. 
 Giriş bölümünde, çalışma ile doğrudan ilgili kısa literatür bilgisi verildikten sonra, son paragrafta çalışmanın amacı 

vurgulanmalıdır. Bu bölüm 2 sayfayı geçmemelidir. 
 Materyal ve Metot, gereksiz ayrıntıya girilmeden, öz ve anlaşılır biçimde yazılmalıdır. 
 Bulgular bölümünde, veriler kısa bir şekilde açıklanmalıdır. Tablolarda verilen bulguların metinde tekrarlanmasından 

kaçınılmalıdır. 
 Materyal ve Metot ile Bulgular bölümlerinde, alt başlıklar önce kalın, sonra italik yazı tipiyle belirtilmelidir. Kalın alt başlık sol 

kenarda, italik alt başlık ise paragraf başında yer almalıdır. 
 Tablo ve şekil başlıkları, Türkçe ve yabancı dilde yazılmalıdır. 
 Kısaltmalar, semboller ve ölçüler: Yazarlar her bir bilimsel kısaltmanın açılımını metinde ilk geçtiği yerde açıklamalıdırlar. 

Latince cins ve tür isimleri italik yazı tipi ile yazılmalıdır. Tüm ölçüler SI (Systeme Internationale)’ye göre verilmelidir. 
 Tartışma ve Sonuç bölümünde, veriler literatür bilgilerinin ışığında tartışılmalı ve yorumlanmalıdır. 
 Kaynaklar bölümünde, bibliyografik bilgi alfabetik sıra ile verilmeli, çok yazarlı çalışmalarda yazar adlarının arasına sadece 

virgül konulmalıdır. Kaynaklar alfabetik ve kronolojik dizin dikkate alınarak sıralanmalı ve numaralandırılmalıdır. Kaynak 
yazımında yazar adları kalın, konu başlığı  italik yazı tipi ile yazılmalıdır. Dergi adlarının kısaltılmasında "Periodical Title 
Abbreviations: By Abbreviation"ın son baskısı esas alınmalıdır. Metin içerisinde kaynak, yazar soyadı yazılıp sıra numarası ile 
ya da sadece sıra numarası ile belirtilmelidir. Sıra numaraları paranteze alınmalıdır. Kaynak ikiden çok yazarlı ise, ilk yazarın 
soyadı yazılmalı, öteki yazarlar "ve ark." kısaltması ile belirtilmelidir. Metin içerisinde kaynak kullanımında, aynı konuyu 
bildiren 1’den çok kaynak varsa bunlar küçükten büyüğe doğru sıralanmalı ve sayıları da 5’i geçmemelidir. 

 Kaynak bilimsel çalışma ise: 
 Sandstedt K, Ursing  J (1991): Description of the Campylobacter upsaliensis previously known as CNW group. Syst Appl 

Microbiol, 14, 39-45. 
 Sandstedt K, Ursing J, Walder M (1983): Thermotolerant Campylobacter with no or weak catalase activity isolated from dogs. 

Curr Microbiol, 8, 209-213. 
 Kaynak kitap ise: 
 Falconer DS (1960): Introduction to Quantitative Genetics. Oliver and Boyd Ltd, Edinburgh.  
 Kaynak kitaptan bir bölüm ise: 
 Bahk J, Marth EH (1990): Listeriosis and Listeria monocytogenes. 248-256. In: DO Cliver (Ed), Foodborne Diseases. Academic 

Press, San Diego. 
 Yazışma adresi, çalışmanın sonunda yer almalıdır. Çok yazarlı çalışmalarda yazarlardan sadece birinin adı, yazışma adresi 

olarak belirtilmelidir. 
5. Dergide yayımlanmak üzere Yayın Alt Komitesi’ne gönderilen makaleler tüm yazarlar tarafından imzalanan “Yayın Hakkı 

Devri Sözleşmesi” ile birlikte gönderilir. Yayımlanması uygun görülen çalışmalar, Yayın Alt Komitesi’nin basıma ilişkin kararı 
ile istendiğinde yazarına/yazarlarına bildirilir. Yayımlanması uygun görülmeyen çalışmaların bir nüshası yazarına/yazarlarına 
iade edilir. 

6. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi’nde yayımlanacak olan, hayvan deneylerine dayalı bilimsel çalışmalarda "Etik 
Kurul Onayı Alınmıştır" ifadesi aranır.     
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Veterinary Journal of Ankara University 
Instruction to Authors 
 

1. The journal which is published three issues in a year, is the official journal of Faculty of Veterinary Medicine, Ankara 
University. The abbreviation of the journal is "Vet J Ankara Univ". 

2.  Original research articles, reviews, case reports and short communications on all aspects of veterinary science, which had not 
been previously published elsewhere in whole or in part, are published in the journal. In review articles, authors should have 
national or international research or publication on the subject. In animal experiments, authors will be required to certify that the 
study was conducted in a manner consistent with animal ethics. The content of paper is the author’s responsibility. 

3. Manuscripts should be typed on A4 paper with 12 pt, double spaced and with ample margins. Manuscripts including figures and 
tables should not be longer than 15 pages for original research articles, 10 pages for review articles, 5 pages for case reports and 
3 pages for short communications. Every page of manuscript should be numbered. Authors are urged to consult a recent issue of 
the journal and follow the style therein. 

4. Original research articles and case reports must be prepared in the following order: title, author(s), address(es), summary and 
key words, title, summary and key words in Turkish, introduction, materials and methods, results, discussion and conclusion, 
acknowledgement, references. In short communications, divisions except summaries should be omitted. 

 Title must be brief and explanatory, and written in small letters. Explanation(s) related to study should be written as footnotes. 
 Author(s) is written in full names. Use small letters for initials, and capitals for last name. Abbreviations are not allowed for 

addresses. Address of corresponding author and e-mail address must be also written at the end of manuscript. 
 Summary should not exceed 200 words in a single paragraph. Summary must include the basis of the study, a very brief method, 

findings and conclusion. Use of literature and detailed methods should be avoided. In short communications, summaries not 
exceeding 50 words should be included. Title and summary in Turkish will be supplied for foreigners by editorial board. 

 Key words up to six items must be given at the end of the summaries of both languages. Key words must be selected from 
indexes of accepted databases. 

 Introduction not exceeding two pages should include information that is directly related to study, and the aim of study in last 
paragraph. 

 Materials and Methods should be brief and explanatory, without extensive details. Classical methods may only be cited. 
Statistical analyses must be included if necessary. 

 Results should be brief and explanatory. Findings must be given either in text or in table; duplication of findings must be 
avoided. 

 Tables and figures must be given in separate sheets at the end of the manuscript. Vertical lines are not allowed in tables. Figures 
and prints must be of high quality. Color prints of high quality may be published. Legends of figures and prints must be brief 
and explanatory. 

 Abbreviations, symbols ant units: Authors are asked to explain each scientific abbreviation (except commons such as DNA) at 
its first occurrence in paper; for example, transmissible venereal tumor (TVT). Genus and species names in Latin should be 
italicised. All measurement specifications must follow the SI (Systeme Internationale) units.  

 Discussion and Conclusion must include the evaluation of findings in the light of other studies. The final conclusion of the study 
must be clearly defined. 

 References should be listed in alphabetical order by numbers. In the body of text, references are arranged alphabetically and 
numbered. Reference number with or without author’s last name must be given in the text. In the case of more than two authors, 
first author’s name is followed by "et al.". In a single sentence, references should not exceed five. The periodicals must be 
abbreviated according to "Periodical Title Abbreviations: By Abbreviation". Please note the examples of references given 
below.    

 For article: 
 Sandstedt K, Ursing  J (1991): Description of the Campylobacter upsaliensis previously known as CNW group. Syst Appl 

Microbiol, 14, 39-45. 
 Sandstedt K, Ursing J, Walder M (1983): Thermotolerant Campylobacter with no or weak catalase activity isolated from dogs. 

Curr Microbiol, 8, 209-213. 
 For book: 
 Falconer DS (1960): Introduction to Quantitative Genetics. Oliver and Boyd Ltd, Edinburgh.  
 For book chapter: 
 Bahk J, Marth EH (1990): Listeriosis and Listeria monocytogenes. 248-256. In: DO Cliver (Ed), Foodborne Diseases. Academic 

Press, San Diego. 
5. One original and one copy of manuscript for consideration, with a covering letter and Copyright Release should be submitted to: 
 "Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığı, Yayın Alt Komitesi, 06 110 Ankara, Türkiye" 
 All contributions are reviewed by two referees and may be subject to editorial revision. The editorial board accepts paper on the 

understanding that it fulfils the instructions and referee’s comments. After final acceptance, a soft copy of manuscript (in 
diskette or CD) exactly matching printed version should be submitted. File saved must be in the native format of a common 
wordprocessor program 
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