YAZIM KURALLARI
C. Ü. Fen Bilimleri Dergisi, Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nin yayın organıdır
ve fen bilimleri alanında yapılmış özgün araştırma makalelerini yayınlar.
Makaleler tercihen İngilizce olarak yazılmış olmalıdır.
Makaleler, dergide tıpkıbasım olarak basılacağından aşağıda belirtilen yazım kurallarına uygun
olmayan metinler yayınlanamayacaktır.
Makalenin tamamı, Times karakterli harfler kullanılarak, 1,5 ara ile A4 boyutundaki kağıdın tek
yüzüne her kenarından 3 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Sayfa numaraları, kağıdın arka sol
üst köşesinde kurşun kalemle yazılarak verilmelidir.
İlk sayfanın başından itibaren 3 aralık bırakıldıktan sonra makalenin adı ortalanarak , sözcüklerin
ilk harfi büyük olmak koşuluyla 13 punto harflerle koyu (bold) olarak yazılmalıdır. Başlıktan
sonra bir aralık bırakılır ve ortalanarak yazar ad(lar)ı ve yine bir aralık bırakılarak yazar
adres(ler)i yazılır. Eğer varsa e-mail adresleri de verilmelidir.
Özet, 10 punto harflerle yazılmalı ve 200 kelimeyi geçmemelidir. Anahtar kelimeler ise en fazla
5 tane olmalıdır. Eğer metin Türkçe olarak yazılıyorsa, Türkçe özet ve anahtar kelimelerden
hemen sonra makalenin adı, özeti ve anahtar kelimeleri İngilizce olarak bir kez daha
yazılmalıdır.
Makalede giriş, deneysel yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç gibi alt bölümler yapılabilir.
Bölüm başlıkları koyu (bold) olarak yazılmalıdır. Örneğin, Giriş, Deneysel Yöntem gibi.
Çalışma bir kuruluş tarafından desteklenmişse, Teşekkür başlığı altında kaynaklardan hemen
önce verilmelidir.
Şekil, fotoğraf ve çizelgeler numaralandırılıp, şekil ve fotoğraflar alt yazı ile çizelgeler ise üst
yazı ile verilmelidir. Şekil büyüklükleri, makalelerin baskıdan önce %30 küçültme yapılabileceği
göz önünde bulundurularak ayarlanmalıdır.
Metinde kaynaklar, köşeli parantez içinde numaralandırılıp gösterilmelidir. Örneğin, [1, 29].
Kaynaklar metin içindeki sıraya göre verilmelidir. Dergi adları uluslar arası kısaltmalara
uyularak, yazarın ön ad(lar)ının baş harfi ve soyadı, derginin adı, yayın yılı, cilt numarası ve
makalenin başlangıç ve bitiş sayfa numaraları belirtilmelidir. Kaynak bir kitap ise yazarın ön
adının baş harfleri ve soyadı, varsa editörü, kitabın adı, basım sayısı, yayınlayan ve yayınlandığı
yer, yayın yılı ve sayfa sayısı verilmelidir.
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Metinler, Laser yazıcılardan birisi kullanılarak çıkartılmalıdır ve şekil, çizelge ve kaynaklarla
birlikte en fazla 12 sayfa olmalıdır.
Gönderilen yazılar daha önce başka yerde yayınlanmış ve yayınlanmak üzere verilmiş
olmamalıdır. Yazıların tüm sorumluluğu yazarlara aittir.
Derginin kısa sürede basılması için yazarlardan günün koşullarına uygun bir katılım payı alınır.
Bu katılım payı makale yayın için kabul edildiğinde yazarına bildirilir.

