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Makale Yazım Kuralları / Instructions for Authors 
  
1. Yayınlanmak üzere gönderilen yazı orijinal, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olmalı veya işlem görüyor 

olmamalıdır. Yazılar internet ortamında gönderilmelidir. Yazı ile ilgili tüm sorumluluk yazar(lar)a aittir. 
1. The original and all reproductions of the manuscripts must be legible. Two copies of the manuscript should be mailed or 

submitted personally to the relevant field aditor. In the case of quotations all responsibility will be on the author(s) 
  
2. Yazar(lar) yazının telif haklarını dergi sahibine devrettiklerini bildiren bir telif sözleşmesi imzalar ve bunu posta ile dergi adresine 

gönderir. 
2. A Copyright Agreement will be signed among the author(s) and it was sent to address by postal service.  
  
3. Gönderilecek eserler, Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma dallarında olmalıdır. Eserler Türkçe veya İngilizce olarak sunulabilir. 
3. The manuscript submitted and written either in English or Turkish should be in Biological Diversity and Conservation 
  
4. Makale A-4 boyutundaki kağıda bilgisayar 1 aralıklı olarak yazılmalıdır. Sayfa kenar boşlukları 2 cm olmalıdır. Sayfaların üst sağ 

köşesine sayfa numarası konmalıdır. Font büyüklüğü 10 punto olmalıdır. 
4. Manuscripts should be printed on A4 papers with a minimum of 1 line spacing. Margins on the page should be 2cm. Page numbers 

must be placed in the upper right corner. Font size should be 10 pt. 
  
5. Makalenin ilk sayfasında yazının başlığı, yazarların adları ve adresleri, özet ve anahtar kelimeler bulunmalıdır. Yazı başlığı, özet 

ve anahtar kelimeler, hem Türkçe hem de İngilizce olarak yazılmalıdır. Yazışmaların yapılacağı yazar dipnot ile belirtilmeli ve 
kendisinin açık posta adresi ve elektronik posta adresi verilmelidir. 

5. First page of the manuscript should include title, authors’ names and institutions, an abstract, and keywords. Title, abstract, and 
keywords must be provided both in English and Turkish. Corresponding author should be indicated by a footnote and besides 
his/her full mailing address, and an e-mail address should also be provided. 

  
6. Özet 400 kelimeyi geçmeyecek şekilde İngilizce ve Türkçe yazılmalıdır. Makale Türkçe ise Türkçe özet adresten sonra bir satır 

boşluk bırakılarak yazılmalı; Türkçe özetten sonra bir satır boşluk bırakıldıktan sonra yabancı dildeki başlık ve özet verilerek 
yazılmalıdır. 

6. Abstract for a maximum of 400 words should be placed after the address of the author an one blank line. If the paper is in Turkish, 
the abstract should follow the addresses and a blank line. Then the key words (in Turkish “Anahtar Kelimeler”) may be placed 
after the Turkish abstract following a blank line. 

  
7. Anahtar kelimeler özetten sonra (5 kelime), yabancı dildeki özetten sonra ise o dildeki anahtar kelimeler bir satır boşluk 

bırakılarak italik olarak yazılmalıdır. 
7. The English title, abstract and key words should follow the Turkish key words with the same style. Key words (Anahtar Kelimeler) 

should be written italics with blank line and contain 5 words. 
  
8. Metin giriş bölümüyle başlamalı ve uygun bölümlere ayrılmalıdır. Bölümler, ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Bölüm 

başlıkları numaralarıyla birlikte sola dayalı olarak küçük harflerle (1. Giriş, 2. Materyal ve yöntem, 3. Bulgular, 4. Sonuçlar ve 
tartışma şeklinde) ve koyu renkli yazılmalıdır. Alt bölümler, her bölüm içinde bölüm numarası da kullanılarak "1.1", "1.2" 
şeklinde numaralandırılmalı ve sola dayalı olarak yazılmalıdır. Son bölümde Teşekkür (varsa), Kaynakça ve Ekler (varsa) yer 
almalıdır. 

8. The text should start with the Introduction, and be divided into appropriate sections. Sections must be numbered consecutively. 
Section headings must be written in lower case with their numbers (as, 1. Introduction, 2. Material and method, 3. Results, 4. 
Conclusions and discussion) and must be written left justified and bold. Subsections must be numbered as “1.1”, “1.2”, etc., 
using the section number and must be written left justified and lower case. The final section must be Acknowledgements, 
References and Appendices must follow this section. 

  
9. Şekiller, grafikler, fotoğraflar ve çizelgeler metin içerisinde ilgili yere yerleştirilmelidir.  
9. Figures , tables and illustrations should be inserted to the appropriate positions where they are mentioned in the text. 
  
10. Tüm çizimler, grafikler, fotoğraflar, vb. şekil olarak değerlendirilmeli ve ardışık olarak numaralanmalıdır (Şekil 1.). 
10. All drawings, graphics, photographs, etc. should be regarded as figures. Figures should be numbered consecutively (as Figure 

1.). 
  
11. Tablolar ardışık olarak "Tablo 1." şeklinde numaralandırılmalıdır. 
11. Tables should be numbered as "Table 1." consecutively 
  
12. Metin içinde diğer eserlere yapılan atıflar, yazar soyadı ve yıl kullanılarak "(Yazar, 2008)" veya "Yazar (2008)" şeklinde 

yapılmalıdır. İki yazarlı eserlerde iki yazarın soyadı da "(Yazar ve Yazar, 2008)" veya "Yazar ve Yazar (2008)" şeklinde 
kullanılmalıdır. Daha çok yazarlı eserler, yalnızca ilk yazarın soyadı verilerek "Yazar vd., 2008" şeklinde ve yine benzer biçimde 
yıl yazılarak kullanılmalıdır. Atıfta bulunulan eserler Kaynaklar bölümünde ilk yazarın soyadına göre alfabetik olarak 
sıralanmalıdır. Kaynaklar’da tüm yazarların soyadları ve diğer adlarının ilk harfleri yer almalıdır. (Yayımlanmamış çalışmalar 
Kaynakça’da yer alamaz.) Kaynaklar aşağıdaki örneklere uygun olarak yazılmalıdır: 

  
Yücel, E. 1998. Galanthus gracilis’in yeni bir yayılış alanı ve ekolojik özellikleri. Ekoloji (Çevre Dergisi). 8/29: 3-5. 
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Yücel, E., Ocak, A., Özkan, K., Soydam, S. 2006. Türkiye’de süs bitkileri olarak yetiştirilen ağaçlar ve çalılar. (Ed.) Zambak, E., III. 
Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, İzmir. 66-77. 

Yücel, E. 2002. Türkiye’de yetişen çiçekler ve yerörtücüler. Etam Matbaa, Eskişehir. 
  
12. Citations to other publications should be made in the text by using surname of the author and year as "(Author, 2008)" or 

"Author (2008)". For publications with two authors, surnames of both authors should be used as "(Author and Author, 2008)". 
Publications having more than two authors should be cited by giving only the surname of the first author as "Author et al., 
2008", and by typing the year in the aforementioned manner. Cited publications should be listed alphabetically in the References 
according to the surnames of the first authors. Surnames and initials of all authors must appear in the References. (Unpublished 
works should not be included in the References.). References should be written according to the following examples: 

  
Çelik, S., Özkan, K., Yücel, E. 2008. Morphological variation and plant nutrients effects of two taxonomically distant Centaurea 

species. Asian Journal of Chemistry. 20/4. 3171-3181. 
Yücel, E. 2000. Effects of different salt, nitrate and acid concentrations on the germination of Pinus sylvestris seeds, In (Ed.) 

Gözükırmızı, N., Proceedings of the 2nd Balkan Botanical Congress, Istanbul, Turkey. Volume II, 129-136. 
Richardson, D. M. 1998. Ecology and biogeoraphy of Pinus. Cambridge University Press, Cambridge, England. 
  
13. Yazar (lar) yayınlamak istedikleri makaleyi aşağıda EK:1 de örneği verilen tanımlayıcı bir üst yazıya ekleyerek “e-posta” ile 

göndermeleri gerekir. 
13. Author(s) should send a cover letter of manuscript which is wanted to publish by signing the cover letter in ADDITION: 1 by 

sending e-mail  
  
14. Yazarlar göndermiş oldukları makaleye hakemlik yapmak üzere, konunun uzmanı olan 5 hakem adı önerir (Adı, Adresi, e-posta 

adresi).  
14. Author(s) should send a list of 5 reviewers name for its manuscript (Name, Adres, e-mail).  
  
15. Bir yazının yayımlanmasına, editör ve yayın kurulu, hakemlerden gelecek raporları değerlendirerek karar verir. 
15. The final decision about the manuscript will be made by the editor and editorial board considering the views of the referees . 
 
16. Yazarlar makale gönderdikleri yıl (veya sonraki yıl) için dergiye (en az 1 yıllık) abone olmalıdır. Abone formu doldurularak 

makale önerisi ile birlikte gönderilmelidir. 
==================================================================================== 
 
 
 
 
EK: 1, Tanımlayıcı mektup örneği, Türkçe 
 
Sayın, Ersin Yücel 
 

“…..” başlıklı makale orijinal olup, “Biological Diversity and Conservation” adlı derginizde yayınlanmasını istiyorum.  
Makale daha önce hiç bir yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere işlem görmemektedir. 
 

Tarih 
Yazar Adı 

İmza 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
ADDITION: 1, Cover letter example, English 
 
Dear, Editor Ersin Yücel 

I would like to submit my manuscript titled “ ….. ” to be published in “Biological Diversity and Conservation” as an 
original research article. 

I confirm that above submission has not been published before and is not under consideration for publication elsewhere.  
  

Yours sincerely. 
 

Date 
Author Name 

Signatuıre 
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Hakem Değerlendirme Formu / Reviewer Evaluation Form 
Makale adı / Article Title:  
Makale No / Article No: 
Yazar(lar) / Author(s):  
 
Lütfen sizin için uygun olan seçeneği “X“ koyarak işaretleyiniz / Please indicate your answer with an “X“. 
 

1. Makale orijinal mi? / Is the article original? 
 Evet / Yes 
 Hayır / No 

2. Problem uygun şekilde belirlenmiş mi? / Is the problem properly stated? 
 Evet / Yes 
 Hayır / No 

3. Problem uygun şekilde ele alınmış mı veya çözülmüş mü? / Is the problem adequately treated or solved? 
 Evet / Yes 
 Değişiklikler veya ekler gerekli /Changes or additions required 
 Hayır / No 

4. Belgeleme / Documentation: 
Tablolar / Tables: 

 İyi / Good 
 Zor anlaşılır (Tablo no: ) / Unclear (Table no:   ) 
 Gereksiz (Tablo no: ) / Unnecessary (Table no:  ) 
 Doğru değil (Tablo no: ) / Incorrect (Table no:   ) 
 

Grafikler / Graphs: 
 İyi / Good 
 Zor anlaşılır (Şekil no: ) / Unclear (Figure no:   ) 
 Gereksiz (Şekil no: ) / Unnecessary (Figure no:  ) 
 Doğru değil (Şekil no: ) / Incorrect (Figure no:   ) 
 

Diğer çizimler / Other illustrations: 
 İyi / Good 
 Değişiklik gerekli (Şekil no: ) / Change needed (Figure no:   ) 
 Gereksiz (Şekil no: ) / Unnecessary (Figure no:  ) 
 Düşük kalitede (Şekil no: ) / Poor quality (Figure no:   ) 
 

İstatistikler / Statistics: 
 Uygun / Suitable 
 Uygun değil (Lütfen işaretleyin) / Unsuitable (Please remark) 

5. Sonuçların yorumu / Interpretation of results: 
 Doğru veya uygun / Correct or appropriate 
 Düzeltilmeli / Should be amended 
 Bulunamadı / Not found 

6. Literatür alıntısı / Literature cited: 
 Uygun / Appropriate 
 Çok geniş / Too broad 
 Tam değil (Lütfen işaretleyin) / Incomplete (Please remark) 

7. Dil ve üslup / Language and style: 
 İyi yazılmış / Well written 
 Daha kısa ve öz olmalı / Should be made more concise 
 Tekrar yazılmalı veya düzenlenmeli / Should be rewritten or edited 

8. Makale başlığı / Article title: 

http://www.biodicon.com/
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 Uygun / Appropriate 
 Çok uzun / Too long 
 Çok genel / Too general 

9. Özet / Abstract: 
 Uygun / Appropriate 
 Çok uzun / Too long 
 Çok genel / Too general 
 Makalenin içeriğini yansıtmıyor / Does not reflect the paper’s content 

10. Anahtar kelimeler / Key words: 
 Uygun / Appropriate 
 Uygun değil / Inappropriate 

11. Makale hakkında genel fikir / General opinion about the paper: 
 Yeni bulgular sağlıyor / Provides new findings 
 Yeni bulgular sağlıyor ama az etkili / Provides new findings but is of marginal interest 
 Önceki bulguların gerekli bilgisini sağlıyor / Provides needed confirmation of previous findings 
 Önceden bilinen çalışmaların tekrarı / Repeats already known work 

12. Öneriler / Recommendations: 
 Değiştirilmeden basılmalı / Should be published without changes 
 Değişikliklerden sonra basılmalı / Should be published after changes 
 Yeniden yazım veya düzeltme sonrasında bir karar için yeniden sunulmalı / Should be resubmitted for a 

decision after rewriting or editing 
 Basılmamalı / Should not be published 

13. Detaylı işaretlemeler (Lütfen eğer gerekliyse sayfaları ekleyin) / Detailed remarks (Please attach pages if 
necessary): 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Belirtmek istediğiniz diğer ayrıntılar (varsa) / Other details wanted to indicate (if existing) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hakemin adı / Name of reviewer:  
Adres / Address:  
Tel / Fax no:  
e-mail:  
 
(Hakem adı gizli tutulur / Reviewer name is kept secret) 
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Telif Hakkı Devir Formu/ The Copyright Agreement Form 
Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma/Biological Diversity and Conservation 

ISSN 1308-5301  Print; ISSN 1308-8084  Online 
Prof. Dr. Ersin YÜCEL,   P.K. 86, PTT Merkez, 26010 Eskişehir / Türkiye 

 
 
Derginin Adı / Journal Title: Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma/Biological Diversity and Conservation 
Makalenin Adı / Manuscript title: ………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………...……………………………… 
……………………………………………………………………………………...……………………………… 
……………………………………………………………………………………...……………………………… 
Yazarların Adı / Ful Names of All Authers: ……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………...……………………………… 
………………………………………………………..………………………….………………………………… 
Yazışmaların Yapılacağı Yazarın Adı ve Adresi / Name, Adres Of Corresponding Author: …………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………...………… 
………………………………………………………………………………………………………...…………… 
TC Kimlik No. / ID Number: ………………………….………… e-posta: ……………………………………… 
 
 
 
Yazar(lar) / The Author(s) warrant(s) that: 
Sunulan makalenin orijinal olduğunu; makalenin başka bir yerde basılmadığını veya basılmak için sunulmadığını; diğer 
şahıslara ait telif haklarını ihlal etmediğini taahüt eder. /  
The manuscript submitted is his own orijinale work; the manuscript has not been published and is not being submitted 
or considered for publication elsewhere; the manuscript do not infringre upon any existing copyright. 
 
“Telif Hakkı Devir Formu” tüm yazarlarca imzalanmalıdır. / This copyright form must be signed by all authors. 
 
TC Kimlik No. / ID Number:……………………….……………………………………..……..………………………… 
Adı Soyadı / Ful name:……………………….……………………….……..………………...…………………………… 
Tarih / Date: …………………………………….…………İmza / Signature……………………………………………... 
 
TC Kimlik No. / ID Number:……………………….……………………………………..……..………………………… 
Adı Soyadı / Ful name:……………………….……………………….……..………………...…………………………… 
Tarih / Date: …………………………………….…………İmza / Signature……………………………………………... 
 
TC Kimlik No. / ID Number:……………………….……………………………………..……..………………………… 
Adı Soyadı / Ful name:……………………….……………………….……..………………...…………………………… 
Tarih / Date: …………………………………….…………İmza / Signature……………………………………………... 
 
TC Kimlik No. / ID Number:……………………….……………………………………..……..………………………… 
Adı Soyadı / Ful name:……………………….……………………….……..………………...…………………………… 
Tarih / Date: …………………………………….…………İmza / Signature……………………………………………... 
 
TC Kimlik No. / ID Number:……………………….……………………………………..……..………………………… 
Adı Soyadı / Ful name:……………………….……………………….……..………………...…………………………… 
Tarih / Date: …………………………………….…………İmza / Signature……………………………………………... 
 
TC Kimlik No. / ID Number:……………………….……………………………………..……..………………………… 
Adı Soyadı / Ful name:……………………….……………………….……..………………...…………………………… 
Tarih / Date: …………………………………….…………İmza / Signature……………………………………………... 
 
TC Kimlik No. / ID Number:……………………….……………………………………..……..………………………… 
Adı Soyadı / Ful name:……………………….……………………….……..………………...…………………………… 
Tarih / Date: …………………………………….…………İmza / Signature……………………………………………... 
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ABONE FORMU  /  SUBSCRIPTION FORM 
 
 
Adı /   Name  : 
Soyadı /  Surname : 
Adres /  Address : 
Semt – İlçe /  City- State : 
Posta kodu /  Postal Code : 
İl /   Country : 
Telefon /  Telephone  : 
Faks /   Fax  : 
e-posta  /  e-mail  : 
 
Yurtiçi Abone Ücreti, Yıllık 3 Sayı 50 TL / Annual Subscirption Rate for Outside Turkey is 45 

EURO or 55 USD for 3 issues 
 
Abone olmak istiyorum (2011) / I would like to have an annual subscription (2011);    
Derginin önceki sayı/sayılarını göndermenizi istiyorum / Please send me the following journal 
of your journal ; 2008                                 2009                                        2010   
 
Abone olmayanlar için her bir sayı 25 TL’dir. / Each number is 20 EURO or 25 USD for non-

subscribers. 
 

Dergi isteğiniz ile ilgili ücreti “Ersin YÜCEL Posta Çeki Hesap No. 1810257” No’lu 
hesaba veya “AKBANK, Ersin Yücel, Şube Kodu.1100, IBAN: TR15 0004 6011 0088 8000 0059 
80” yatırdıktan sonra bu formu doldurarak “biodicon@gmail.com” adresine gönderiniz. Dergi 
adresinize posta ile ulaştırılacaktır. 

 
The payment of the article offering, please transfer total amount to the following bank 

account: “AKBANK, Ersin Yücel, IBAN: TR15 0004 6011 0088 8000 0059 80”. After that, this 
form is going to be sent the following address “biodicon@gmail.com”. The journal with cash on 
delivery will be sent your address.  
 
 
Tarih / Date: ….../……./    İmza / Signature: 

http://www.biodicon.com/
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