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Tüm makaleler bilimsel katk›lar›, orjinallikleri
ve içerikleri aç›s›ndan bilimsel komite taraf›ndan de¤erlendirilirler. Yazarlar verilerinin do¤rulu¤undan sorumludurlar. Dergi gerekli gördü¤ü yerlerde dil ve yaz›m ile ilgili uygun düzeltmeleri yapma hakk›n› sakl› tutar. Makaleler
gerekli görüldü¤ünde revizyon yap›lmak üzere
sorumlu yazara geri gönderilebilir. Dergide
bas›lan yaz›lar derginin mal› haline gelir ve yaz›lar›n telif hakk› " (DÜFED)" ad›na al›n›r. Daha
önce herhangi bir dilde bas›lm›fl yaz›lar dergide
bas›lmak üzere de¤erlendirilmez. Yazarlar Dicle
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi'ne
gönderdikleri bir yaz›y› baflka bir dergiye
gönderemezler. Makaledeki yazarlar isim s›ras›
konusunda fikir birli¤ine sahip olmal›d›r.

Dergiye gönderilen di¤er makaleler afla¤›daki
özellikleri tafl›yan çal›flmalar olmal›d›r:
- Özgün bilimsel bulgular içeren araflt›rma
çal›flmalar›
- Uygulama örneklerini bilimsel bir yaklafl›mla
aktaran çal›flmalar
- Belirli bir konuda, önemli geliflmeleri kapsaml›
olarak de¤erlendiren derleme çal›flmalar›
Bu tür makalelerin, www.dufed.org Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi sayfas›na üye olup makalenin gönderilmesi gerekmektedir. Bu makaleler, baflka hiçbir yerde
yay›nlanamaz ve yay›n kurulunun izni olmaks›z›n bildiri olarak sunulamaz. Makalenin
tümü ya da bir bölümü kaynak gösterilmeden
hiçbir yerde kullan›lamaz. Makaledeki yazarlar
isim s›ras› konusunda ortak görüfl bildirmek
zorundad›rlar.

Dergiye gönderilen makaleler afla¤›daki özelliklerden birini tafl›mal›d›r:
• Özgün araflt›rmalarla ilgili çal›flmalar
• Uygulama örneklerini bilimsel bir yaklafl›mla anlatan çal›flmalar
• Belirli bir konuda, önemli geliflmeleri de¤erlendirip eksiklikleri ortaya koyan derleme çal›flmalar›

Dergi’de makalelerin yan› s›ra iki çeflit yaz›
olacakt›r:

Makaleler en fazla 12 sayfa olmal› ve makale
çift numaral› sayfada bitmelidir. Makaleler
DÜFED web sayfas›na üye olup gönderilmelidir. Dosya format› olarak sadece *.doc kullan›lmal›, *.txt, *.docx, *.pdf gibi formatlarda
gönderilmemelidir. Orijinal olarak haz›rlanm›fl makaleler % 20 oran›nda küçültülerek
bas›laca¤›ndan, flekil ve tablolar bu durum
göz önünde bulundurularak haz›rlanmal›d›r.
DÜFED dergisi siyah beyaz bas›ld›¤›ndan gönderilen makaledeki resim, foto¤raf, flekil ya
da grafikler renkli olmamal›d›r.

1. Teknik Notlar: Özel bir konuda özgün çal›flmalar›n h›zla duyurulmas› amac›na yönelik
k›sa makalelerdir. Teknik notlar; özet, abstract,
anahtar kelimeler, keywords bölümleri hariç
makale yaz›m kurallar›na uygun olmal› ve
yazar› taraf›ndan Dergi’ye gönderilmelidir.
2. Okuyucu mektuplar›: Yay›nlanan makalelerle ilgili elefltirileri içeren yaz›lard›r. Makaleler için yap›lan elefltiriler Yay›n Yönetmeni’ne
hitaben yaz›lmal›d›r. En çok iki sayfa olmal›,
özet, abstract, anahtar kelimeler, keywords
bölümleri hariç makale yaz›m kurallar›na uygun olmal› ve yazar› taraf›ndan Dergi’ye gönderilmelidir. Makalelerin hangi tarihe kadar
tart›flmaya aç›k oldu¤u makalelerde dip not
olarak belirtilmektedir, okuyucu mektuplar›
bu süre içerisinde dergiye ulaflt›r›lmal›d›r.

Makalenin haz›rlanmas› s›ras›nda yard›mc›
olmas› amac›yla, internet sitemizde “yazarlar
için” linkinin alt›nda yer alan DÜFED Dergisi
yaz›m kurallar›na göre haz›rlanm›fl
“dufed_ornek_makale” dosyas›n› bilgisayar›n›za indirmeniz ve makalenizi bu makaleyi
örnek alarak haz›rlaman›z, düzenlemelerde
kolayl›k sa¤layacakt›r.
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Derginin yaz›m dili Türkçe veya ‹ngilizce’dir.
Bütün bölümlerde Times New Roman yaz› karakteri kullan›lmal›d›r. Yaz› karakterinin büyüklü¤ü ve özellikleri afla¤›daki gibi olmal›d›r:
Makale Bafll›¤›
Alt, Üst ‹ndisler
Yazarlar
Bafll›klar
Yazar Adresleri
Alt Bafll›klar
Özet, Anahtar kelimeler
Kaynaklar
Ana Metin
fiekil ve Tablo ‹simleri

: 14, koyu
:8
: 12
: 12, koyu
: 10, italik
: 11, koyu
: 10, koyu
: 10
: 11
: 10

Makale Bafll›¤›
Makale bafll›¤› metnin içeri¤ini yans›tmal› ve
gereksiz uzatmalardan kaç›n›lmal›; Times New
Roman yaz› karakterinde 14 punto ile yaz›lmal›
ve sadece bafll›¤›n ilk harfi büyük olmal›d›r.
Sayfa içinde ortalanmal›d›r.
Yazar Ad›
Yazar ad›n›n ilk harfi ve soyad› büyük harf olmak üzere 12 punto olarak yaz›lmal›d›r. Yazar
ad›n›n alt›na 10 punto ve italik olarak adres
yaz›lmal›d›r. Sayfa içinde ortalanmal›d›r. Yaz›flmalar›n yap›laca¤› yazar›n ismi, telefon numaras›, elektronik posta adresi, yay›n›n 1.
sayfas›n›n alt›nda dip not olarak alttan 2 cm
yukar›da, 10 punto yaz›lmal›d›r.
Yazar Ad› S›ralamas›
Doktora tezlerinden oluflturulan makalelerde:
1. yazar ad› doktora tezini yapan ö¤rencinin,
2. yazar ad› tezin yürütücüsünün, 3. yazar ad›
varsa tezin yard›mc› yürütücüsünün ismi olmal›d›r. Di¤er makalelerde yazar ad› s›ras›
konusunda yazarlar fikir birli¤inde olmal›d›r.
Özet
Yay›n içerisinde ayn› düzende 200-225 kelime
aras›nda Türkçe “Özet” ve ‹ngilizce “Abstract”
olmal›d›r. E¤er makale ‹ngilizce yaz›lm›fl ise
Türkçe özet ilave edilmelidir. Ayr›ca özet bölümlerinin hemen alt›nda virgülle ayr›lm›fl
anahtar kelimeler verilmelidir.
Bölüm Bafll›klar›
Sayfa içinde sola yasl› olmal›d›r. E¤er alt bafll›k
var ise bölümü belirtir rakam›ndan sonra standart rakamlar (1.1, 2.1...) fleklinde gösterilmelidir.

fiekiller
Metin içinde yer alan flekiller metin s›n›rlar›n›
aflmayacak flekilde ortalanarak konulmal›d›r.
fiekiller mutlaka net ve okunakl› olmal›d›r.
fiekiller ya bir çizim program› ile çizilmifl olmal›
ya da taranm›fl ise en az 300dpi çözünürlükte
taranm›fl olmal›d›r. fiekil olarak gösterilen
grafik, resim ve metin kutular›nda yer alan
yaz› ve say›lar›n büyüklü¤ü makale içinde
Times New Roman karakteri ile yaz›lm›fl 10
punto boyutundaki bir yaz›n›n büyüklü¤ünden
az olmamal›d›r. fiekil no ve adlar› fleklin alt›nda
ortalanarak, tek aral›kl› ve Times New Roman
10 punto ile italik yaz›lmal› ve sadece ilk
kelimenin ilk harfi büyük olmal›d›r. fiekilden
önce, flekil ad›ndan önce ve sonra da birer
sat›r boflluk b›rak›lmal›d›r.
Resim ve Foto¤raflar
Resim ve foto¤raflar taranm›fl ise en az 300
dpi çözünürlükte taranm›fl olmal›, metin içinde
mutlaka at›fta bulunulmal›, flekillerle beraber
numaraland›r›lmal›d›r.
Çizelgeler ve Denklemler
Metin içerisinde yer alan çizelgeler afla¤›da
görüldü¤ü gibi metin s›n›rlar›n› aflmayacak
flekilde ortalanarak konulmal›d›r. çizelge no
ve adlar›, çizelgenin üstünde tek aral›k ve
Times New Roman 10 punto ile sadece ilk kelimenin ilk harf büyük olacak flekilde ortalanarak ve italik yaz›lmal›d›r. Çizelge ad› yaz›l›rken üstte ve altta birer sat›r, çizelgeden sonra
ise bir sat›r boflluk b›rak›lmal›d›r. Çizelgelere
çizelgeden önce mutlaka metin içerisinde
at›fta bulunulmal›d›r.
Çizelge sat›r ve sütunlar›ndaki rakam ve yaz›lar
Times New Roman 10 punto yaz›lmal›d›r.
Ancak zorunlu kal›nan durumlarda yaz› boyutu
yaz› s›n›rlar›n› geçmeyecek flekilde en az 8
puntoya kadar düflürülebilir. Çizelgedeki
parametre ve isimlerin yer ald›¤› ilk sat›r›n
hem alt› hem de üstü 1.5 punto kal›nl›kta
birer çizgi ile kapat›lmal›d›r. Daha sonraki
sat›rlarda herhangi bir yatay ve düfley çizgi
kullan›lmadan son sat›r›n alt›na bir çizgi daha
ilave edilerek çizelge s›n›rland›r›lmal›d›r.
Metin içerisine yaz›lacak denklemler, word yaz›m
program›ndaki equation editor ile sola dayal› olarak
yaz›lmal› ve eflitliklere sa¤a dayal› olarak parantez
içerisinde numara verilmelidir.

49

Table 1. Transfer hydrogenation of various simple ketones with iso-PrOH catalyzed by complexes 1-4.
Entry

Time

Substrate

Product

Conversion (0/0)[b] TOF(h-1)[c]

1
2
3
4

1
2
3
4

60 min
60 min
30 min
60 min

O

OH

98
97
98
96

98
97
196
96

5
6
7
8

1
2
3
4

60 min
60 min
30 min
60 min

O

OH

99
98
98
97

99
98
196
97

9
10
11
12

1
2
3
4

3h
3h
1.5 h
3h

97
97
98
97

32
32
65
32

13
14
15
16

1
2
3
4

6h
6h
3h
6h

98
96
97
97

16
16
32
16

[a]
[b]
[c]

Catalyst

O

OH

O

OH

Catalyst (0.005 mmol), substrate (0.5 mmol), iso-PrOH (5 mL), NaOH (0.025 mmol %), 82oC, the concentration
of simple ketones is 0.1 M,
Purity of compounds is checked by 1H NMR and GC (three independent catalytic experiments), yields are based
on alkyl ketone,
TOF = (mol product/mol Cat.) x h-1.

ve rapor ad›, cilt numaras› ve sayfa numaralar› s›ras›yla verilmelidir. Sadece dergi, kitap ya da sempozyum ad› italik olmal›d›r. Kaynaklarda, varsa cilt numaras› koyu renkte, say› numaras› normal karakter
ile yaz›lmal›d›r. Kaynaklar k›sm›nda yer alan ulusaluluslararas› makalelerin yer ald›¤› dergi adlar›
k›salt›lm›fl halleriyle de¤il, aç›k olarak yaz›lmal›d›r.
(örnek olarak dergi ad› Wat. Res. fleklinde de¤il
Water Resources fleklinde yaz›lmal›.)

(3)
V0: Bafllang›ç hacmi, VF: Doldurma hacmi, TC:
Çevrim süresi
Semboller
Makale çok say›da sembol içeriyor ya da makaledeki
sembollerin aç›klanmas› gerekiyorsa uluslararas›
standarda uygun olarak, semboller, kaynaklardan
önce, Times New Roman 10 punto ile ve italik
yaz›lmal›d›r.

Kaynak gösterimleri afla¤›daki örnekler gibi yap›lmal›d›r.
i)

Örnekler:
T
: Is› (°C)
µmak : Maksimum geliflme h›z› (d-1)
O : Oksijen konsantrasyonu (mg O1-1)
n
: Ölçme say›s›
u
: Yatay yönlü h›z bilefleni
v
: Dikey yönlü h›z bilefleni

Ulusal - Uluslararas› Makaleler
P. Guerrierro, P.A. Vigato, D. E., Fenton and
P. C., Hellier, Acta Chem. Scand., 46, 1025
(1992).

ii) Ulusal - Uluslararas› Bildiriler
P. Guerrierro, P.A. Vigato, D. E., Fenton and
P. C., Hellier, Flocculation and sedimentation
of high turbidity waters, Proceedings, 9th
Biennial Conference, International Association
on Water Quality, 1137–1143, Vancouver, (1992).

Kaynaklar

iii) Ulusal - Uluslararas› Kitap
P. Guerrierro, P.A. Vigato, D. E., Fenton and
P. C., Hellier, Flocculation and sedimentation,
295, Technomics Press, Lancaster PA. (1992).

Makalede de¤inilen kaynaklar, metin içerisinde verildi¤i s›raya göre köfleli parantez içinde numaraland›r›larak verilmelidir. Kaynaklarla ilgili bilgiler,
bütün yazarlar›n adlar›, bas›m tarihi, makale, patent
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- Kitap ‹çinde Bölüm
J. –C. G. Bunzli and G. R. Choppin, Lanthanide
Probes in Life. Chemical and Earth Sciences,
Elsevier, Amsterdam. (1989).
- Editörlük
P. Guerrierro, P.A. Vigato, D. E., Fenton and
P. C., Hellier, eds. (1998). Flocculation and
sedimentation, 295, Technomics Press,
Lancaster PA.
iv) Bas›lm›fl Bilimsel Rapor
P. Guerrierro, P.A. Vigato, D. E., Fenton and
P. C., Hellier, eds. (1998). The effect of velocity
gradient in flocculation, Technical Report,
NATO Science for Stability Programme, 150,
Brussels.
v) Mesleki Teknik Rapor
P. Guerrierro, P.A. Vigato, D. E., Fenton and
P. C., Hellier, eds. (1998). Flokülasyona h›z
gradyan› etkisi, Teknik Rapor 45, ‹TÜ
Gelifltirme Vakf›, ‹stanbul.

vii) Standartlar
TS825, (1998). Binalarda ›s› yal›t›m kurallar›,
Türk Standartlar›, Ankara.
viii) Güncel Yaz›
P. Guerrierro, P.A. Vigato, D. E., Fenton and
P. C., Hellier, (1998). Flokülasyona h›z gradyan›
etkisi, Bilim ve Teknik, 363, 8, 23–45
P. Guerrierro, P.A. Vigato, D. E., Fenton and
P. C., Hellier, (1998). Flokülasyona h›z gradyan›
etkisi, Milliyet Gazetesi, sf.2, 3, 24, 1998.
ix) Web adresleri
‹nternet’te yer alan kaynaklar, yukar›daki kaynaklardan farkl› olarak, bas›l› kaynaklar›n
A’dan Z’ye s›ralanmas› bittikten sonra 1 punto
kal›nl›kl› bir çizgi çekilerek, çizginin alt›ndan
itibaren, internet sitesinden yararlan›lan tarihle
beraber yaz›lmal›d›r.
P. Guerrierro, P.A. Vigato, D. E., Fenton and
P. C., Hellier, (1998). Flokülasyona h›z gradyan›
etkisi. http://www.server.com/projects/paper2.html,
(20.05.2004)

vi) Doktora, Y.Lisans Tezi
P. Guerrierro, P.A. Vigato, D. E., Fenton and
P. C., Hellier, (1998). Flokülasyona h›z gradyan›
etkisi, Doktora tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü,
‹stanbul.

51

