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BAHÇE Yayın İlkeleri
BAHÇE dergisinde, tarım bilimleri alanında Türkçe ve İngilizce makaleler yayınlanır. Özgün nitelikli
araştırma sonuçlarını içeren makaleler yanında sınırlı sayıda derleme ve çevirilere de yer verilir. Dergi
yılda iki kez olmak üzere Mart ve Kasım aylarında yayınlanır.
Dergiye gönderilen makaleler başka yerde yayınlanmamış ve yayın hakkı devredilmemiş olmalıdır.
Çalışmaların bilimsel etik alanındaki her türlü sorumluluğu yazar/larına aittir. Yayın hakkı Bahçe
dergisine aittir. Yazar/lara telif hakkı ödenmez. Yayınlanan makalelerin 5’er adet ayrı basımı yazarlara
gönderilir.
Hazırlanan makale “Makale Gönderme ve Telif Hakkı Devir Sözleşmesi” ile birlikte Atatürk Bahçe
Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Bahçe Yayın Kurulu’na posta ile ya da
yalova.arastirma@tarim.gov.tr adresine elektronik olarak gönderilir.
Makaleler Yayın Kurulu tarafından incelenerek iki adet hakeme gönderilir. Hakem önerileri ve yazarın
cevap hakkı dikkate alınarak Yayın Kurulu tarafından kabul veya ret kararı alınır. İhtilaflı durumlarda
Dergi Danışma Kurulu üyelerinin kararı bağlayıcıdır. Gerekli olması durumunda üçüncü bir hakemden
görüş alınır. Hakem ya da Yayın Kurulu tarafından önerilen değişiklik ve düzeltmeler sorumlu yazara
iletilir. Makale üzerinde bu değişiklik ve düzeltmeler dışında sonradan ekleme ya da çıkarma
yapılamaz.
BAHÇE Yazım Kuralları
Sayfa düzeni ve yazı karakteri: Makaleler A4 ebadındaki kağıda, her taraftan 2.5 cm boşluk
bırakılacak şekilde, 11 punto büyüklüğünde, tek satır aralığı ve Times New Roman karakteri ile
Windows uyumlu işlemcide yazılmalıdır. Şekil ve Çizelgeler dahil toplam sayfa sayısının 15’i
geçmemesine özen gösterilmelidir. Paragrafların ilk satırı 0.5 cm içeriden başlamalı, paragraflar arası
boşluk bırakılmamalıdır. Makale tek sütun halinde düzenlenmelidir.
Makale metni sırasıyla; başlık, yazar isim ve adresleri, öz, anahtar kelimeler, İngilizce başlık, abstract,
key words, metin, teşekkür (gerekli ise) ve kaynaklar bölümünden oluşmalıdır.
Makale Başlığı: Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı 10 punto olacak şekilde yazılmalıdır.
Yazar isim(ler)i: Başlığın altına bir boşluk bırakılarak yazar(lar)ın isim ve soyisimleri yazılmalı,
yazar(lar)ın ünvanı ve adresi yazar isimlerinin altında bir boşluk bırakılarak verilmelidir. Yazar isim ve
adresleri 10 punto ile yazılmalıdır. Sorumlu yazara ait eposta adresi ilk sayfada dipnot olarak
verilmelidir.
Öz ve Anahtar Kelimeler: Türkçe öz, yazar(lar)ın isim ve adresinin altında 200 kelimeyi geçmeyecek
şekilde olmalı, anahtar kelimeler verilmelidir. Ardından makalenin İngilizce başlığı ve abstract 200
kelimeyi geçmeyecek şekilde verilmeli, hemen altına key words yazılmalıdır. Anahtar kelimelerin
seçiminde Agris-Caris sınıflandırmasından faydalanılması tavsiye edilir. Anahtar kelimelerin 7’yi
geçmemesine özen gösterilmelidir.
Metin: Yazı genel olarak a) Giriş, b) Materyal ve Metot, c) Bulgular, d) Tartışma, e) Sonuç/lar,
f)Kaynaklar bölümlerinden meydana gelmelidir, c ve d maddeleri "Bulgular ve Tartışma" başlığı
altında tek bölümde incelenebilir. Derleme makaleler, materyal, metot ve bulgular başlıkları dikkate
alınmadan diğer kurallara uyumlu olarak yazılır.
Makalenin metin bölümünde bulunan ana başlıklar koyu ve büyük harfle, ikinci derece başlıklar koyu,
italik ve küçük harfle, üçüncü derece başlıklar normal tümce düzeninde ve italik olarak verilir. Ana
başlıklar üstten iki alttan tek satır boşlukla, ikincil başlıklar alt ve üstten tek satır boşlukla, üçüncül
başlıklar boşluksuz satır olarak yer almalıdır. Paragraflar 0.5 cm içeriden başlamalıdır.
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GİRİŞ: Bu bölümde sorunun ne olduğu ortaya konulacak ve sorunun, çalışmanın başındaki durumu
belirtilecektir. Sadece konuya uygun ve gerekli olan literatür bilgileri aktarılacaktır. Sonunda
araştırmanın amacı yazılacaktır.
MATERYAL VE METOT: Kullanılan materyal ve uygulanan metot kısa ve öz bir şekilde açıkça
anlatılmalıdır. Materyal ve metot ayrı alt başlıklar halinde verilmelidir.
BULGULAR: Araştırma bulguları sunuşunda, metin yazısı, çizelge ve şekiller birbirlerini tamamlayıcı
olmalıdır.
Şekiller ve Çizelgeler: Makalede yer alan şekil, grafik, fotoğraf vb. “şekil”; sayısal değerler ise “çizelge”
olarak belirtilmeli ve metin içinde atıfta bulunulmalıdır. Açıklama yazıları şekillerin altında, çizelgelerin
üstünde verilmelidir. Açıklamalar Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır. Ayrıca çizelge ve şekil
içerisinde kullanılan ifadelerin İngilizce karşılıkları da yazılmalıdır. Şekil ve Çizelgeler mümkün olduğu
kadar birleştirilerek ve özetlenerek verilmelidir. Ortalamalar arasındaki farklılığın önemi için yapılan
test ve seviyesi Çizelge altında verilmelidir. Çizelgelerde dip not koyarken alfabenin son harfinden
başlanmalıdır. Şekiller baskı tekniğinin gereği olarak Microsoft Office programında düzenlenmelidir.
Fotoğraflar baskıya uygun olarak seçilmelidir. Şekil ve Çizelge örnekleri aşağıda verilmiştir.
Çizelge 2. 2001 yılında Çanakkale yöresinde yetiştirilen trabzon hurması meyvelerinin olgunlaşma sürecinde kimyasal
yapılarındaki değişimlerz.
Table 2. Changes of chemical composition during maturation of persimmon fruits grown in Çanakkale in 2001z.
MES (kg)
Fruit firmness

SÇKM (%)
Soluble solids

L-ascorbik
Tanen (mg l-1) Pektin(mg100g-1) T.Şeker (mg 100g-1)
Acid (mg 100g-1) Tannin
Pectin
Total Sugar

1. Hasat
4.30 b
23.84 a
21.85 ab
20.59 a
1.02
1stHarvest
2. Hasat
4.61 a
23.65 a
22.69 ab
20.01 a
1.17
2stHarvest
3. Hasat
3.74 c
22.65 ab
23.74 a
17.45 b
1.26
3stHarvest
4. Hasat
3.51 c
22.75 ab
20.14 b
17.22 b
1.46
4stHarvest
5. Hasat
3.38 c
22.46 b
7.89 c
16.90 b
1.19
5stHarvest
LSD 0.05
0.28
0.37
2.00
0.89
Ö.D. N.S.
Z Aynı sütunda farklı harflerle ifade edilen ortalamalar arasında %5 düzeyinde farklılık vardır (LSD)
Z Mean separation within columns by LSD mutiple test at, 0.05 level
Ö.D.: Önemli değil
N.S.: Nonsignificant

22.04 d
26.15 b
27.90 a
23.74 c
23.93 c
1.46

Bitki Boyu (cm)
Plant Height (cm)

325a*
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*: %5 ihtimal seviyesinde önemlidir.
*: Significant at the 5% level of significance

Şekil 1. Boğma uygulamasının bitki boyu (cm) üzerine etkisi.
Figure 1. The effect of wedging plant height (cm).
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Birimler: Makalelerde SI (Systeme International d’Units) ölçü birimleri kullanılacaktır. Ondalık
ayırmalarda virgül yerine nokta kullanılmalıdır. Birimlerde “/” yerine üstel ifade kullanılmalıdır (örn:
mg/l yerine mg l-1). Binlik sayı gösterimlerinde noktalama işareti yerine boşluk kullanılmalıdır.
TARTIŞMA: Bu bölümde sonuçlar irdelenerek, daha önce yapılan çalışmalarla karşılaştırılarak aradaki
farkın bir genellemesi yapılmalıdır. Girişte belirtilen amaç ile sonuç arasında bir bağlantı kurularak,
sorunun açık kalan yanları literatür ışığında tartışılmalıdır.
SONUÇ/LAR: Bu bölümde çalışma sonucunda elde edilen bulgular, bilime/uygulamaya katkı
yönünden değerlendirilerek öneriler şeklinde ifade edilmelidir.
KAYNAKLAR: Çalışmada faydalanılan kaynaklar yazarların soyadlarına göre sıraya konularak
numaralanmalıdır. Yazar isimleri gerek metin içerisinde ve gerekse kaynaklar listesinde baş harfi
büyük diğer kısmı küçük harflerle yazılmalıdır. Metin içerisinde kaynaklar belirtilirken kaynağın sadece
numarası genellikle cümle sonuna ve köşeli parantez içine konulmalı, cümle başında ise yazarın
isimden sonra kaynak numarası verilmelidir. (Örneğin: "Satsuma'da yüzde meyve suları miktarı
bölgelere göre değişmektedir [2]. Meyve ağırlığı yönünden bölgeler arasında fark yoktur [3, 5, 1].
Kibar ve Uslu [10] yaptıkları çalışmada... gibi). Eserde faydalanılmayan kaynaklar bu bölümde
gösterilmez.
Kaynak verilişine ait bazı örnekler aşağıda gösterilmiştir.
Kitap:
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