Türkiye Ormancılar Derneği (TOD)
Kitap Hazırlama ve Yazım Kuralları
A-Kitabın Hazırlanması
Türkiye Ormancılar Derneği’nde basılması için Bilim Kurulu’na gönderilecek kitaplaraşağıdaki
kurallara göre hazırlanmalıdır. Bu kurallar kitabın basımında kullanılacak son format olmayıp, kitabın
tasarımına göre değişikler gösterebilecektir. Buradaki amaç eserin ön düzenlemesini sağlamak ve
hakemlerin değerlendirmesini kolaylaştırmaktır.
Kitap TOD derneğine sunulmadan önce kitap taslağı aşağıdaki bölümleri içermelidir:
1) Dış kapak
2) Dış kapak arkasında yer alan Kolofon bilgisi
3) Önsöz (Bu başlık Önsöz ve Teşekkür şeklinde de verilebilir!)
4) Türkçe ve İngilizce özet
5) İçindekiler
6) Ana bölüm/Bölümler
7) Kaynaklar
8) Dizin (zorunlu değildir!)
9) Ekler (varsa!)
10) Arka kapak
1)Dış kapak:
1a) Kitabın tam adı ve varsa alt başlığı
1b) Kitabın editörü ve/veya yazarları
1c) Fotoğraf, resim, şekil veya grafik eklenebilir.
1d) Türkiye Ormancılar Derneği’nin (TOD) Türkçe ve İngilizce adı
1e) Türkiye Ormancılar Derneği’nin logosu
Örnek:

TURBALIKLAR
(CANLI DOĞA TARİHİ MÜZELERİ)

Alper Hüseyin ÇOLAK (Editör)
Turhan GÜNAY
HansJoosten
Gert Michael STEINER

Türkiye Ormancılar Derneği
(TheForesters’Association ofTurkey)

2)Dış kapak arkasında yer alan Kolofon bilgisi
Kitap kolofon bilgisinde aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

Turbalıklar
(Canlı Doğa Tarihi Müzeleri)
2016, İstanbul

Yazarlar
Prof.Dr. Alper Hüseyin ÇOLAK (Editör)
İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Silvikültür Anabilim Dalı
34473 Bahçeköy-İstanbul-Türkiye
E-posta: alpere@istanbul.edu.tr
Turhan GÜNAY
Prof.Dr. HansJOOSTEN
Prof.Dr. Gert Michael STEINER

Ön kapak fotoğrafı: Drosera anglicaHuds., Estonya (JaanusPAAL)
Arka kapak fotoğrafı: Yeniçağa Gölü turbalığı, Bolu (Ali İhsan
GÜLCÜ)

Grafik ve tasarım: Emre KARADUMAN
Renk ayrımı: Saydam Grafik (Emre KARADUMAN ve Nihat YALÇIN)
Yayınlayan:Türkiye Ormancılar Derneği
Tuna

Caddesi

No:

5/8

E-posta:ormancilarder@ttmail.com

Kızılay-Ankara

TOD Yayın No: 32

Baskı: Tor Ofset San. ve Tic. Ltd. Şti.,Akçaburgaz Mah., 4.Bölge,
9.Cadde, 116 Sokak No:2, Esenyurt-İstanbul

ISBN: 978-605-393-115-7

© Bütün hakları saklıdır. Türkiye Ormancılar Derneği’nden ve
yazarlarından yazılı izni olmaksızın kitabın tümünün ya da bir
kısmının elektronik, mekanik veya fotokopi yoluyla basımı, yayımı,
çoğaltımı ve dağıtımı yapılamaz. Bilimsel kurallar çerçevesinde
kaynak gösterilmek suretiyle atıf yapılabilir.

3) Önsöz (Bu başlık Önsöz ve Teşekkür şeklinde de verilebilir!)
Kitap veya hazırlanışı hakkında çok kısa bilgiler, eseri destekleyen kurum ve kişilere teşekkür
içermelidir.
4) Türkçe ve İngilizce özet
Kitabın bütününü temsil edebilecek bir düzeyde kısa bir Türkçe ve İngilizce özet yazılmalıdır.
5) İçindekiler
Kitabın bütünü hakkında bilgi verecek ana ve alt başlıkları, sayfa numaralarını gösteren bir liste
hazırlanmalıdır.
6) Ana Bölüm/ Bölümler
Kitabınana ve alt bölümlerinden oluşur.
7) Kaynaklar:
 Makale içinde kaynak gösterme aşağıdaki şekiller yapılır:
Tek kaynak için:
…kimyasal yapısına bağlıdır (Bozkurt, 1992).
Bozkurt (1992)’a göre ormanlar…

Birden fazla kaynak için:
…kaması kullanılmalıdır (Tavşanoğlu, 1973; Özçelik, 1984).
Tavşanoğlu (1973) ve Özçelik (1984)’in bulgularına göre kama kulanımı…
Müşterek yayınlar için:
…korunması gerektiği ortaya konulmuştur (Kurtoğlu ve Koç,1997).
Ormanların faydalarını Kurtoğlu ve Koç (1997) şu şekilde açıklamaktadırlar…
Yazarı belli olmayanlar için:
…korunmalıdır (Anonim,1998).

Anonim (1998)’e göre Türkiye’deki toplam orman alanı …
İkiden fazla yazarı olan kaynaklar(Ancak, kaynak listesinde bütün yazarlar açık olarak gösterilir):
…olduğu ortaya konmuştur (Aykut ve Ark.,1997).
Aykut ve Ark.(1997)’nın verilerine göre Kayın…


Kaynaklar bölümde kaynakları gösterimi (Kaynaklar, kaynak listesinde mutlaka alfabetik sıraya
göre verilmelidir):
Aykut, T., Acar, H.H., Şentürk, N. 1997. Artvin Yöresinde bölmeden Çıkarmada kullanılan Koller
K. 300. Urus M III ve Gantner Tipi Hava Hatlarının Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırmaİstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. Seri A. Cilt 42. Sayı 2. Yıl 1997. Syf. 29- 58, İstanbul.
Bozkurt,

Y.

1992.

Belgrat

Ormanında

Suni

Olarak

yetiştirilmiş

Douglas

Göknarının

(PsedotsugamenziesiiFranco) Bazı Anatomik Özellikleri. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi
Dergisi. Seri A. Cilt 42. Sayı 1. Syf. 31- 39, İstanbul.
Geray, U., Bekiroğlu, S. 2001. Ormancılık Yatırım Kararlarında Kullanılabilecek Faiz Oranının
Tahmin Edilmesinde Yeni Bir Yaklaşım. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. Seri A.
Cilt 52. Sayı 1, İstanbul.
Ürgenç, S. 1986. Ağaçlandırma Tekniği İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayın No:3314/
375, İstanbul.
İnternetten alınmış kaynakların mutlaka yazarının, yayın yerinin ve erişim tarihinin belirtilmiş ve
aşağıdaki şekilde verilmiş olması gerekir.
Anonim. 2003. FR. Wood Network. High Fire PerformanceWoodProducts. ( http// www.
Fireretard. com/ flame. html).Erişim tarihi: 25.12.2015.
Manion.

P.D.

2003.ForestandShadeTreePathology.

SunyCollege

EnvironmentalScienceandForestry. (http.// syllabus.syr.edu / ESF). Erişim tarihi: 25.12.2015.
8) Dizin (zorunlu değildir!)
9) Ekler (varsa!)
Eklere numara verilmeli ve metinlerle bağlantısı kurulmalıdır.
10)Arka kapak
Arka kapak üç ana kısımdan oluşur:
a) Üst kısımda bir veya iki paragrafta kitabın önemi vurgulanarak okuyucuya kitap hakkında bilgi
verilir. Fotoğraf, resim, şekil veya grafik eklenebilir.
b) TOD aşağıda açıklanmış olan kısa tarihçesi verilir.
c) ISBN numarası yazılır.

Dünyadaki en steril doğal ortam neresidir? Dünyanın en büyük karbon depoları yalnızca
okyanuslar ve ormanlar mıdır? Bugün kullandığımız kömür ve linyitin kaynağı nedir?
Peki zamanın adeta durduğu bir ortam söz konusu olabilir mi? Bu ve bunun gibi birçok
sorunun cevabı, dünyadaki diğer yaşam ortamlarından önemli fiziksel ve kimyasal
farklılıklar gösteren “turbalıklar”ın sürprizlerle dolu dünyasında gizlenmektedir.
Turbalıklar eski çağlardan bu yana birçok farklı kültür tarafından korkulan, kaçınılması
gereken, lanetli ve yararsız bataklık alanlar olarak görülmüş olmalarının yanı sıra,
insanoğlu bu alanlardan yakacak elde etme, tarım, ormancılık, hortikültür, vb. çok çeşitli
şekillerde yararlanmasını da bilmiştir. Bataklık ve benzeri sulak alan koşullarında yetişen

of

bitkilerin ölü artıklarının üst üste katmanlar halinde binlerce yıl boyunca yığılmasıyla
oluşan bir organik toprak olan turba, tam da bu oluşum sürecinden dolayı çatısız,
duvarsız ve hiç çalışanı olmayan birer “doğa ve kültür tarihi müzesi” olan turbalıkları
oluşturmaktadır. Turbalıklar doğaya ve insana ilişkin pek çok bilgiyi bünyesinde
saklayarak adeta geçmişe, bugüne ve hatta yarınlara ışık tutmaktadır. Üstelik turbalıklar
dünya kara alanının yalnızca %3’ünü kaplamalarına rağmen, yüksek karbon depolama
kapasiteleri nedeniyle küresel iklim değişikliği sürecinin önemli bir bileşeni ve hatta
“iklim soğutucuları” olarak kabul edilmektedirler. Ülkemizde ise adeta “denizde bir
katre” olarak tanımlanabilecek miktarda bulunan turbalıklar, sulak alan ekosistemleri
içinde kendine özgü bir biyolojik çeşitliğin yanı sıra çok çeşitli ekolojik fonksiyonları
barındıran peyzajlar durumundadır.
Bu kitapta turbalık oluşumları, fiziksel ve kimyasal özellikleri, dünyadaki ve ülkemizdeki
dağılımları, korunması ve restorasyonu gibi konuların yanında, bu alanların doğa ve
insanlık tarihindeki yeri ile kullanım alanlarına detaylı olarak yer verilerek, eserin adeta
bir “müze rehberi” olarak okunması düşünülmüştür...
Türkiye Ormancılar Derneği, 26 Aralık 1924 tarihinde, Orman Yüksek Mühendisi ve
Gazeteci Abdulkadir SORGUN, Orman Yüksek Mühendisi Dr. Tevfik Ali ÇINAR ve
Orman Yüksek Mühendisi Asaf IRMAK tarafından “Orman Mekteb-i Alisi Mezunları
Cemiyeti” adıyla İstanbul’da kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en eski sivil
toplum örgütlerinden biridir. Türk Mühendis ve Mimar OdalarıBirliğinin (TMMOB)
kurulmasında öncülük etmiş köklü kurumlardandır. Bakanlar Kurulu Kararı ile 1951
tarihinde kamu yararına çalışan dernek statüsünü almıştır. Türkiye Ormancılar Derneği,
1924 yılından bu yana yaptıkları ile ülkemizde orman, çevre ve doğa sevgisinin
yayılmasını, kökleşmesini, kamuoyunun bilinçlendirilmesini, ormancılık bilim ve
tekniğinin ilerlemesini sağlamayı, ormancılık sorunlarının yurt, ulus gereksinimleri ve
kamu yararı gözetilerek bilimsel ilkelere göre çözümünü amaçlamaktadır.
ISBN: 978-605-393-115-7
İngilizce basılacak olan kitaplarda ise arka kapakta TOD tarihçesi bölümüne aşağıdaki metin Türkçe
metin yerine eklenir:
TheForesters’ Association of Turkeywasestablished on December 26th, 1924 withthe
name of “Forest Academy GraduatesSociety” by Abdulkadir SORGUN –
JournalistandForestEngineerMSc-, Dr. Tevfik Ali ÇINAR -ForestEngineerMSc- andAsaf
IRMAK -ForestEngineerMSc-. It is one of theoldestNGOs in thehistory of Republic of
Turkey. It is amongestablishedinstitutionswhich had ledtheestablishment of Union of
Chambers of TurkishEngineersandArchitects (TMMOB). It had gainedthestatus of
associationworkingforthebenefit of public in 1951 bythedecision of Council of Ministers.
TheForesters’ Association of Turkeyintendstoensurethespread of loveforforest,
environmentandnaturethroughitsoperations since 1924 andto be established,
toraisetheawareness of public, toensuretheimprovement of scienceandtechnique of
forestry,
andtoresolvetheproblems
of
forestry
as
perscientificprinciplesbyobservingtherequirements of countryandnationandthebenefit of
public.
ISBN: 978-605-393-115-7

B)YAZIM KURALLARI
Yazım Biçimi:
1)Ana Metin:
 Microsoft Office XP Word’de Times New Roman yazı tipi gibi kolay okunabilen bir yazı tipi
seçilmelidir.



Metin yazıları kolaylıkla okunabilecek bir yazı tipi boyutunda olmalıdır (Örneğin Times New
Roman 11 punto gibi).



Ana başlıklar koyu olarak yazılmalıdır.



Latince isimler italik olarak yazılmalıdır (Örneğin Rhododenronponticum L.).

2)Şekil, Resim, Fotoğraf ve Tablolar:
 Şekil yazıları şeklin altına veya yan kısımlarına yazılmalıdır. Eğer Şekil başka bir eserden
alıntı yapılmışsa mutlaka kaynak gösterilmedir.


Fotoğraf ve resimlerde mutlaka fotoğrafçının ya da resmi yapanın adı yazılmalıdır. Yazı
Fotoğrafın üst, alt veya yan kısımlarına yazılabilir.



Tablo/Çizelge yazıları Tablonun üst veya yan kısımlarına yazılmalıdır. Eğer
Tablo/Çizelgebaşka bir eserden alıntı yapılmışsa mutlaka kaynak gösterilmedir.

3)Satır aralığı: Okunmayı güçleştirmeyecek bir satır aralığı kullanılabilir.
C) KİTABIN BOYUTLARI
Kitabın boyutu kitabın içeriği ve kullanım amaçları ile uygun olmalıdır. Boyut konusunda TOD Bilim
Kurulu değişikliklerde bulunabilir.
D)KİTABIN TESLİMİ
Yukarıdaki kurallara uygun olarak hazırlanan kitap, pdf formatında TODMerkez Yönetim kuruluna
elden teslim edilir ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilir.

Türkiye Ormancılar Derneği tarafından yayınlanması gereken kitap ve vb. eserlerin hazırlanması ve
basımı esnasında uyulması düşünülen standartlar hakkında, Derneğimiz Bilim Kurulu tarafından
hazırlanan ‘’ESER DEĞERLENDİRME FORMU ‘’ ile
KURALLARI’’ TOD Yönetim Kurulunun 15 Mart 2016

‘’KİTAP HAZIRLAMA VE YAZIM
tarih ve 20 / 1 sayılı Kararı ile uygun

görülerek uygulanmasına karar verilmiştir.
TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU

