ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ (ACU Orman
Fak Derg) YAYIM VE YAZIM ESASLARI
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi yılda iki sayı olarak
yayımlanır ve orman mühendisliği, peyzaj mimarlığı, orman endüstri
mühendisliği, doğa bilimleri ve fen bilimleri çalışma konularında ve ilgili tüm
alanlara ilişkin özgün araştırma makaleleri, derlemeler, teknik notlar ve
bilimsel haberler yayınlar. Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen her türlü
yazı Editör ön incelemesinden sonra “Hakem” inceleme ve
değerlendirmesinden geçirilir. Makalenin Dergi’ye sunulması daha önce
başka bir yerde yayımlanmadığı ve halen yayımlanması girişiminde
bulunulmadığı anlamına gelir. Makalenin bütünü; şekil, grafik, fotoğraf ve
tabloları içermek üzere “Times New Roman” yazı karakterinde, 12 punto, 1.5
satır aralığında ve iki yana yaslı yazılmalı ve 18 sayfayı geçmemelidir.
Sayfa yapısı olarak A4 kağıt boyutu kullanılmalı ve üstten ve soldan 3 cm,
alttan ve sağdan 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır. Makale metnine sayfa ve satır
numarası eklenmelidir. Makale dili Türkçe ya da İngilizce olmalıdır.
Kapak Sayfası: Makale başlığı (makale dilinde), yazarların tam adları
(unvansız olarak) ve çalıştıkları kurumlar ile sorumlu yazarın tüm iletişim
bilgilerini (açık adres, e-mektup ve telefon ve belgegeçer numaraları)
içermelidir. Makale başlığı (sayfanın ortasında yer almalı), ilk harfler büyük
olacak şekilde küçük harflerle ve koyu yazılmalıdır. Yazar isimleri küçük,
soyadları büyük harflerle (sayfanın ortasında) koyu yazılmalıdır. Yazar
kurumları, ilk harfler büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
Özet sayfası: Makale başlığı, özeti (en az 100, en fazla 250 kelime) ve anahtar
kelimeler (3-6 adet) makale dilinde verilmelidir. Aynı bilgiler diğer dilde de
(makale dili Türkçe ise İngilizce ya da tersi) verilmelidir. Özet, kısaca
araştırmanın gerekçesini, amaçlarını, yöntemini, bulguları ve önerileri
içermelidir.
Ana metin: Makale ana metni; Giriş; Materyal ve Yöntem; Bulgular (ve
Tartışma); (Tartışma ve) Sonuç; Kaynaklar bölümlerinden oluşur. Bütün ana
bölüm başlıları büyük harflerle ve koyu olacak şekilde, alt başlıklar ise sadece
ilk kelimenin ilk harfi büyük ve koyu yazılır. Başlıklar ve paragraf başı 0 cm
içeriden başlamalı, paragraflar arası boşluk bırakılmalıdır. Şekil ve tablolar
makale içinde uygun yerlere şekil ve tablo numarası verilerek yerleştirilmeli,
tablo başlıkları tablonun üst kısmında ve şekil başlıkları şeklin altında
verilmelidir. Şekil ve tablo başlıkları mümkün olduğunca kısa ve açıklayıcı
olmalıdır. Şekil resim ise yüksek çözünürlükte olmalı, grafik ise anlaşılması
kolay olacak şekilde düzenlenmelidir. Tablolarda sadece yatay çizgiler
kullanılmalıdır. Makaleye konu canlı tür ya da türlerinin yerel isimleri
kullanılıyorsa bunların bilimsel adları metinde ilk geçtikleri yerde
belirtilmelidir. Birimler için uluslar arası birimler sistemi kullanılmalı (The
International Systems of Units, SI) ve ondalık ifadeler nokta (.) ile
belirtilmelidir (örneğin, % 45.7 veya 0.221).
Kaynaklar: Makale içinde atıf yapılan tüm kaynaklar Kaynaklar bölümünde
alfabetik olarak listelenmelidir. Aynı şekilde Kaynaklar bölümündeki tüm
eserlere metin içinde atıf yapılmalıdır. Kaynaklar metin içinde yazarın soyadı
ve yayınlandığı tarihe göre verilmelidir (Örneğin: Kray ve Fisher 2008; Yılmaz
ve ark. 2005; Zigler 1983a ve 1983b). Atıf cümle içinde kullanılacaksa sadece
yılı paranteze alınmalıdır (Örneğin: ‘Steffenrem ve ark. (2007) Picea abies
odun özelliklerinin …’).
Kaynaklar aşağıdaki örneklerdeki gibi listelenmelidir:
Dergi makaleleri:
Pandey DK, Palni LMS (2005) Germination of Parthenium hysterophorus L.
seeds under the influence of light and germination promoting chemicals.
Seed Sci Technol 33:485-491
Kitaplar:
Ürgenç S (1988) Genel plantasyon ve ağaçlandırma tekniği. İstanbul
Üniversitesi, Orman Fakültesi Yayını, No: 444, İstanbul
Kitapta Bölüm:
Brown B, Aaron M (2001) The politics of nature. In: Smith J (ed) The rise of
modern genomics, 3rd edn. Wiley, New York, pp 230-257
Bildiriler:
Demeritt ME (1981) Fifty years of hybrid poplar research in the northeast. In:
Proceedings of 27th North-Eastern forest tree improvement Conference.
University of Vermont, Burlington, VT, pp 166–183
Tezler:
Kambur S 2009 Rhus coriaria L., Pyracantha coccinea M. Roemer ve
Cotoneaster nummularia Fisch.&Mey türlerinin tohum ve çimlenme
özelliklerinin belirlenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Artvin, 40 s
Diğer:
Robbins J, Evans M (2004) Growing media for container production in a
greenhouse or nurseries. Part I. Components and mixes. Agriculture and
Natural Resources. Division of Agriculture: University of Arkansas,
Fayetteville. http://www.uaex.edu/Other_Areas/publications/PDF/FSA6097.pdf. Accessed 1 Sept 2010

ARTVIN CORUH UNIVERSITY JOURNAL OF FORESTRY FACULTY AUTHOR
GUIDE
Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty publishes original
research articles, reviews, technical notes and scientific news in all aspects
of forestry, wood science, landscape architecture and related fields in two
issues per year. All manuscripts submitted to the Journal are subject to
independent referee evaluation. Submission of manuscript to the Journal
implies that it has not been published or is not being considered for
publication elsewhere. Manuscripts should be written in 12 pt “Times New
Roman” with 1.5 space between lines and not exceed 18 pages including all
text, tables and figures. A-4 size paper should be used with 3 cm top and left
margins and 2.5 cm bottom and right margins. All pages and lines must be
numbered consequently. Manuscipt language should be Turkish or English.
Manuscripts should contain following sections:
Title page: Title of the manuscript (in manuscript language), full names
(without titles) and affiliations of all authors should be given. Complete
contact information (mailing address, e-mail, and telephone and fax
numbers) of the corresponding author should be provided.
Abstract page: This page includes manuscript title, abstract (100-250 words)
and key words (maximum six words) in manuscript language. Same
information should be given in the other language below. The title of the
paper should be short, precise and written without any abbreviations.
Main text: Main text includes (i) introduction, (ii) material and methods,(iii)
results (and discussion), (iv) discussion (and conclusion), (v)
acknowledgements sections. Headings should be upper case and bold type.
Sub-headings sould be lower case and bold. Language should be as clear and
as concise as possible. Figures and tables should be numbered consequently
and be embedded in the text at appropriate places. Figure titles should be
placed below each figure and table titles should be placed on top of each
table. Table and figure captions should be self explanatory but concise.
Scientific names of subject organisms should be provided where they first
appear in the text if their common names are to be employed in the text.
International SI unit system should be followed and decimals should be
separated with ‘.’ not with ‘,’ (e.g., 45.7 % or 0.221).
References: All references listed at the end of the manuscript should be cited
in the text, or vice versa. References should be cited within text with author’s
last name and publication year in parenthesis (e.g. (Scotti 2011); if there are
two authors (Kraj and Sztorc 2009); if more than two authors (Çengel et al.
2011)). If more than one citations will be given in a parenthesis, they should
be ordered according to their publication dates from oldest to newest
separated with ‘;’. If used in a sentence only the publication year should be
in parenthesis (e.g., ‘According to Steffenrem et al. (2007) wood properties
of Picea abies …’).
References should be listed as shown below:
Journal articles:
Pandey DK, Palni LMS (2005) Germination of Parthenium hysterophorus L.
seeds under the influence of light and germination promoting chemicals.
Seed Sci Technol 33:485-491
Books:
Kozlowski TT, Kramer PJ, Pallardy SG (1991) The physiological ecology of
woody plants. Academic Press, New York
Book sections:
Brown B, Aaron M (2001) The politics of nature. In: Smith J (ed) The rise of
modern genomics, 3rd edn. Wiley, New York, pp 230-257
Papers in proceedings:
Demeritt ME (1981) Fifty years of hybrid poplar research in the northeast. In:
Proceedings of 27th North-Eastern forest tree improvement Conference.
University of Vermont, Burlington, VT, pp 166-183
Theses:
Greenway KJ (1995) Plant adaptations to light variability in the boreal
mixedwood. Ph.D. thesis, University of Alberta
Submission
All submissions must be made through Journal’s online submission system at
http://edergi.artvin.edu.tr/index.php/orman
Publication
Manuscripts are first evaluated by the editor. Manuscripts that are out of
Journal’s scope and do not meet scientific criteria with respect to content
and presentation are returned to authors without review. Editor assigns at
least two referrees for manuscripts with potential to be published in the
Journal. Editorial board can accept the manuscript as it stands or with
revisions according to referree suggestions, or rejects the manuscript for
publication. Revisions must be completed as soon as possible. The proofs are
sent to the corresponding author after acceptance and it should be checked
for printing mistakes and returned to the editor within 24 hours. A copyright
release form, signed by all authors, must be filed with the editor before the
proofs are sent.

