
TÜRK FARMAKOPE DERGİSİ 

YAYIM KURALLARI 

1. Türk Farmakope Dergisi, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun yılda en az üç kez yayımlanan 

bilimsel yayım organıdır. 

2. Türk Farmakope Dergisi, Türk Farmakopesi ve Dünya Farmakopeleri’nde yer alan Yöntemler, Etken 

maddeler, Bitmiş Ürünler, Tıbbi Cihazlar, Kozmetik Ürünler ve Eczacılık alanındaki gelişmeleri konu alan 

araştırma, derleme, teknik doküman editöre mektup türündeki yazıları yayımlar. 

3. Türk Farmakope Dergisi, Dergi Yayın Kurulunun yayım kurallarına uymayan yazıları yayımlamama, 

düzeltilmek üzere yazarına geri verme veya hakemlere inceletme yetkisi vardır. Yayın Kurulu, yazım 

kurallarına uygunluk sağlamak amacıyla, yayımlanması için gönderilen yazıların gözden geçirilip 

düzeltilmesini, kısaltılmasını veya yeniden düzenlenmesini isteyebilir. 

4. Yayımlanması amacıyla dergiye gönderilen yazılar, yayına kabul edilmeden önce yayın kurulu ve en 

az iki hakemin incelemesinden geçer. Yayın Kurulu gerek gördüğünde, bilimsel kurul dışındaki bilim 

insanlarının danışmanlığından yararlanabilir. 

5. Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış, 

yayımlanmak üzere eş zamanlı olarak başka bir dergiye gönderilmemiş olması gereklidir. Bilimsel 

Kongrelerde yapılan sunumlar, bu durum belirtilerek yayımlanabilir. 

6. Yazı dili Türkçedir. Yazılar Türk Dil Kurumu tarafından belirlenen dil bilgisi ve yazım kurallarına uygun 

olmalıdır. Türkçe yazılardaki terimler öz Türkçe veya Latince olmalı, gereksiz, sık ve yerleşik olmayan 

kısaltmalardan kaçınılmalı, kaynaklarda güncel kaynaklardan faydalanılmalıdır. 

7. Yayımlanması için gönderilen yazılarda tüm yazarların imzalı onayını gösteren “Telif Hakkı Devri” 

formu doldurularak Turkfarmakopedergisi@titck.gov.tr adresine çevrimiçi olarak gönderilir. 

8. Türk Farmakope Dergisi’nde yayıma kabul edilen ve yayımlanan tüm yazıların içerikleri, yazarların 

görüşlerini yansıtır, çalışmaların etik kurallara uygunluğu ve bilimsel içeriği yazarların 

sorumluluğundadır ve hiçbir şekilde Dergi ve Yayın Kurulu sorumlu değildir. Eğer makalede daha önce 

yayımlanmış; alıntı yazı, tablo, resim vs. mevcut ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından 

yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek zorundadır. 

9. Yazılar, kenarlardan 3’er cm boşluk kalacak şekilde ve sayfaya yaslayarak, 11 birim büyüklüğünde, 

“Arial” karakteri ile 1.5 satır aralıklı olarak “Microsoft Word” programı ile yazılıp 

Turkfarmakopedergisi@titck.gov.tr adreslerine çevrimiçi olarak gönderilir. Gönderilen yazılar, yayına 

kabul edilsin veya edilmesin iade edilmez. 

10. Gönderilen yazılar, birinci sayfadan itibaren sağ üst köşede sayfa numarası verilerek, aşağıda 

belirtilen bölümler halinde hazırlanır. 

a. Başlık sayfası: Sırasıyla yazının başlığı büyük yazı karakterinde ve kırmızı olacak şekilde sola hizalı 

yazılır. Alt satırda Yazarların isimleri (meslek unvanı kullanılmadan) yan yana sıralanarak yazarların 

soyadından sonra üst simge ile numaralandırma yapılır (1, 2, 3 vb.). Sorumlu yazar, soyadından sonra 

“*” simgesi ile belirtilir. Alt satırlarda sıra ile yazarlara ait çalışmanın yürütüldüğü yer (anabilim dalı, 

kurum, üniversite…vb.), cadde/sokak adı, posta kodu, ilçe-şehir yer alır. Sadece sorumlu yazarın elmek 

adresi kendi adres satırının altında verilir. Yazı daha önce bir kongrede sunuldu ise kongre ismi, yeri ve 

tarihi sorumlu yazarın elmek adresinden önceki satırda belirtilir.  



b. Türkçe özet ve anahtar kelimeler: Çalışmanın tamamının anlaşılmasını sağlayacak şekilde ve tek 

paragraf halinde, çalışmanın türü, amacı, gereç ve yöntemi, bulguları, tartışma ve sonuçları, 200 

kelimeyi geçmeden ve alt başlıklar kullanılmadan özetlenmelidir. Özet içinde, ölçümler dışında 

kısaltmalar kullanılmamalıdır. Özetin altındaki paragrafta, fihrist ve bilgisayar programlarına uygun, 

çalışmanın özü, özeti ile uyumlu ve en fazla beş adet anahtar kelime verilir. Anahtar kelimeler Türkiye 

Bilim Terimleri arasından (www.bilimterimleri.com) seçilmelidir. 

c. İngilizce başlık, özet ve anahtar kelimeler: Türkçe anahtar kelimelerden sonraki alt satıra Türkçe 

Makale Başlığıyla uyumlu İngilizce başlık büyük yazı karakterinde ve kırmızı olacak şekilde sola hizalı 

olarak verilmelidir. İngilizce özet (Abstract) Türkçe özette verilen metnin İngilizceye uyumlu şekilde 

çevrilmesiyle oluşturulmalıdır. Bu özet de 200 kelimeyi geçmemeli ve altındaki satırda “Index Medicus” 

veri tabanına uygun en fazla beş adet anahtar kelime ( Keywords) içermelidir. 

d. Makale ana başlıkları “Arial ” fontunda, koyu, 11 punto, sola hizalı olacak şekilde kırmızı renkli ve 

numaralı olarak eklenmelidir. Ana başlıkların tamamı, birinci alt başlıklarda bütün kelimelerin ilk harfi, 

ikinci alt başlıklarda yalnız birinci kelimenin ilk harfi büyük harflerle, ana başlıkta ve alt başlıktaki "ve", 

"ile" gibi bağlaçlar tamamen küçük harflerle yazılmalıdır. Birinci ve ikinci tüm alt başlıklar siyah ve koyu 

yazılmalıdır. Alt başlıklar ile bir önceki paragraf arasında bir satır boşluk olmalı, alt başlıkların altındaki 

paragraf ile arasında boş satır konmamalıdır. 

e. Teşekkür: Yazının hazırlanmasında dolaylı katkıları olanların katkılarını açıklayan ve onlara teşekkür 

ifade eden sade cümleler kullanılır. 

f. Kaynakça: Kişisel görüşmeler veya yayınlanmamış veriler, kaynak olarak gösterilemez. Çok gerekli ise, 

metin içinde bahsedilebilir. Dergilerin isimleri, Index Medicus’da belirtilen şekilde kısaltılır. Metin 

içindeki kaynak göstermelerde numaralandırma sistemi geçerlidir. Kaynak numaraları ile ilgili cümle 

sonuna köşeli parantez konularak [1], [3], [5] vb. rakamlarla numaralandırma yapılır ve metin sonunda 

“Kaynakça” kısmında metin içerisinden kullanılma sırasına uygun olarak numaralandırılır. Metin içinde 

gönderme yapılan her kaynağa “Kaynakça”da yer verilir, “Kaynakça”da yer verilen her kaynağa da 

metin içinde gönderme yapılır. 

Kaynakların yazımı için örnekler: 

Makale için: 

Sarıcı SÜ, Serdar MA, Korkmaz A, et al. Incidence, course, andprediction of hyperbilirubinemia in 

neartermandtermnewborns. Pediatrics 2004; 113: 775-780. 

Kitaptan bir bölüm için: 

Kissane JM. Development of the kidney and congenital malformations. In: Hepstinstall RH (ed). 

Pathology of the Kidney. 2nd ed. Vol 1. Boston: Littleand Brown Co, 1974: 69-109. 

Bayraktar Z. Diabetikretinopati epidemiyolojisi. In: Özkan Ş, Akar S (eds). Diabetik Retinopati. 2nci 

baskı. İstanbul: Dilek Ofset, 2000: 1-9. 

Tek yazarlı bir kitaptan alınan bölüm için: 

Praat RTC. The Genetics of Neurological Disorders. London: Oxford UniversityPress, 

1967: 173-174. 

Kongre bildirileri için: 

Sarıcı SÜ, Dabak O, Erdinç K, Okutan V, Lenk MK. İntravenözibuprofenin bildirilmemiş bir 



komplikasyonu: gastrointestinal kanama. 18. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 21-24 Nisan 2010, Bodrum. 

Kongre Özet Kitabı, 329-330. 

Basılmış tez için: 

Kurt, M., Eczacılık fakültelerinde farmakoekonomi eğitimi ve öğrencilerin farmakoekonomi ile ilgili bilgi 

düzeyleri, Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2012. 

Genel Ağ adresleri için: 

Webber, S. (2008, 10 Ekim). Information 

literacy in work place contexts. 22 Ekim 2008 

tarihinde http://information-literacy.blogspot.com/ 

adresinden erişildi. 

11. Tablolar: Makale içinde geçiş ̧sırasına göre Arabik rakamlar ile numaralanmalı, tabloların her biri 

ayrı bir sayfaya ve başlıkları tablo üzerinde olacak şekilde yazılır. Tablo açıklamalarının yazımında da 

“blok” sistemi korunmalı; açıklamaların bir satırdan daha uzun olması halinde, ikinci ve diğer satırlar, 

açıklamanın satır başı hizasından başlamalıdır. Tablo başlıklarında “Tablo 1.” kısmı kalın olarak, diğer 

kısımları normal tonda, sola dayalı ve küçük harflerle yazılır. Metin içinde tabloların geçtiği yer, en 

uygun yerde parantez içinde belirtilir. Bir sayfadan daha büyük olan tablolar, metin içinde bulunmak 

zorunda ise bir sayfa boyutlarında (uygun bir yerden) bölünür. Tablonun devamı bir sonraki sayfada 

aynı tablo numarası ile ve aynı başlıkla verilir ancak tablo numarasından sonra parantez içinde “Devam” 

ibaresi yazılır. 

12. Şekiller, resimler ve fotoğraflar: Makale içinde geçiş ̧ sırasına göre, Arabik rakamlar ile 

numaralandırılmalı, şekil ve resimlerin yerleri, metin içinde en uygun yerde parantez içinde belirtilir. 

Şekil başlıklarında “Şekil 1.” Kısmı kalın olarak, diğer kısımlar normal tonda ve küçük harflerle sola dayalı 

yazılır. Şekil, resim ve fotoğraflar en az 600 dpi grafik çözünürlükte olmalı ve jpg, tiff, gif vb. formatta 

bulunmalıdır. 

13. Eşitlik yazımı: Metin içerisindeki eşitlikler Eş.1, Eş.2 şeklinde verilmelidir. Eşitlik numaralandırmaları 

eşitliğin devamı satır sonunda parantez içerisinde sıralı olarak verilmelidir. 

 


