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TÜRK FARMAKOPE DERGİSİ
YAZIM KURALLARI

1. Türk Farmakope Dergisi, Türkiye İlaç ve Tıbbi
Cihaz Kurumu’nun yılda dört defa 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. Hazırlanan çalışmalar dergiye iletilmeden önce
uygun intihal yazılım programları ile sorumlu
yazar tarafından kontrol edilerek makale benzerlik
raporu oluşturulmalı ve başvuru ile birlikte
sunulmalıdır. Çalışmaların ön değerlendirmeye
alınması için çalışmanın tamamında (kaynakça
hariç) benzerlik oranı %20'den az olmalıdır.

5. 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.

6. 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.

7. Yazı dili Türkçe’dir. 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.

8. Yazar/Yazarlar, yazı hazırlama aşamasında
Türk Farmakope Dergisi`nin önceki
sayılarından ilgili makalelere atıfta bulunmalıdır.

9. Hazırlama talebinde bulunulan milli
monografların, beraberinde monograf
hazırlamada yürütülen çalışmaları ve elde edilen
bilimsel değerleri içeren araştırma makaleleri
ile dergiye birlikte başvurusu beklenmektedir.

10. Yayımlanması için gönderilen yazılarda
tüm yazarların imzalı onayını gösteren
“Telif Hakkı Devri” formu doldurularak
Turkfarmakopedergisi@titck.gov.tr adresine
çevrimiçi olarak gönderilmelidir.

11. 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.

12. Yazılar, kenarlardan 3’er cm boşluk kalacak şekilde
ve sayfaya yaslanarak, 11 birim büyüklüğünde,
“Arial” karakteri ile 1.5 satır aralıklı, paragraflar
arası 6 nk aralık bırakılarak “Microsoft Word”
programı ile yazılıp Turkfarmakopedergisi@titck.
gov.tr adresine çevrimiçi olarak gönderilmelidir.
Gönderilen yazılar, yayına kabul edilsin veya
edilmesin iade edilmez.
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13. Gönderilen yazılar, birinci sayfadan itibaren sağ
üst köşede sayfa numarası verilerek, aşağıda
belirtilen bölümler halinde hazırlanmalıdır.

a. Başlık sayfası: Sırasıyla yazının başlığı büyük
yazı karakterinde ve kırmızı olacak şekilde
sola hizalı yazılmalıdır. Alt satırda Yazarların
isimleri (meslek unvanı kullanılmadan) yan yana
sıralanarak yazarların soyadından sonra üst
simge ile numaralandırma yapılmalıdır (1, 2, 3
vb.). Sorumlu yazar, soyadından sonra “*” simgesi
ile belirtilmelidir. Alt satırlarda sıra ile yazarlara ait
çalışmanın yürütüldüğü yer (anabilim dalı, kurum,
üniversite vb.), cadde/sokak adı, posta kodu,
ilçe-şehir bilgileri yer almalıdır. Sadece sorumlu
yazarın elmek adresi adres satırının altında
verilmelidir. Yazı daha önce bir kongrede sunuldu
ise kongre ismi, yeri ve tarihi sorumlu yazarın
elmek adresinden önceki satırda belirtilmelidir.

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,
içerik ve bilgisayar programlarına uygun,
çalışmanın özü, özeti ile uyumlu ve en fazla
beş adet anahtar kelime verilmelidir. 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” karakterinde, 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
kullanılmalıdır.

f. Kaynakça: Kişisel görüşmeler veya
yayınlanmamış veriler, kaynak olarak
gösterilemez. Çok gerekli ise, metin içinde
bahsedilebilir. Dergilerin isimleri, Index
Medicus’da belirtilen şekilde kısaltılmalıdır. Metin
içindeki kaynak göstermelerde numaralandırma
sistemi geçerlidir. Kaynak numaraları ile ilgili
cümle sonunda köşeli parantez kullanılarak [1],
[3], [5] vb. rakamlarla numaralandırma yapılmalı
ve metin sonunda “Kaynakça” kısmında
metin içerisinden kullanılma sırasına uygun
olarak numaralandırılmalıdır. Metin içinde atıf
yapılan her kaynağa Kaynakçada yer verilmeli,
Kaynakçada yer verilen her kaynağa da metin
içinde atıf yapılmalıdır. Kaynak sayısı 100 adedi
geçmemelidir.

Kaynakların yazımı için örnekler:

Makale için:

Tekdemir O, Özsoy Y. Veteriner alanda
kullanılan modifiye salımlı dozaj şekilleri. Türk
Farmakope Dergisi. 2020; 5(2): 25-36.
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Yazar sayısı altının üzerinde olan makaleler için, 
ilk altı yazarın isimleri belirtilir ve altıncı  yazardan 
sonra "ve ark. (et al.)" ifadesi eklenir.

Kitaptan bir bölüm için:

Yesilada E. Evidence-Based Evaluation of 
Turkish Folk Remedies for Wound Healing 
Potential. In Mukherjee PK. (ed.). Traditional 
Medicine and Globalization- The Future of 
Ancient Systems of Medicine Maven Publishers, 
2014: 698 pp. Chapter 20. pp.31-45 [ISBN 978-
819-26-2430-3].

Şenel S, Vural İ. Farmasötik Su. In: Zırh Gürsoy 
A (ed). Farmasötik Teknoloji. 2inci baskı. 
İstanbul: Aktif Matbaa ve Reklam Hizmetleri 
San. Tic. Ltd. Şti, 2012: 137-146. [ISBN 975-
97725-1-5].

Tek yazarlı bir kitaptan alınan bölüm için:

Rollas S. İlaçların Metabolizması 
(Biyotransformasyon). İstanbul: Marmara 
Üniversitesi Yayınları, 1992: 72-79.

Kongre bildirileri için:

Gecim M, Beceren A, Aydemir S, Sardas S. 
Evaluation of incision wound healing activity of 
Scorzonera veratrifolia in Wistar albino rats. 
53rd Congress of the European Societies of 
Toxicology (EUROTOX), 10-13 September 
2017, Bratislava, Slovakia. Abs. Book, 280.

Basılmış tez için:

Özdemirhan ME. Agomelatinin sıvı 
kromatografi yöntemi kullanılarak tabletlerden 
analizi. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu 
Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 
Eskişehir, 2013.

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.

14. Tablolar: Makale içinde geçiş sırasına göre 
Arabik rakamlar ile numaralanmalı, tabloların her 
biri ayrı bir sayfaya ve başlıkları tablo üzerinde 
olacak şekilde yazılmalıdır. Tablo açıklamalarının 
yazımında da “blok” sistemi korunmalı; 
açıklamaların bir satırdan daha uzun olması 
halinde, ikinci ve diğer satırlar, açıklamanın satır 
başı hizasından başlamalıdır. Tablo içeriği “Arial” 
karakterinde 8-10 punto ile yazılmalıdır. Tablo 
içinde üst indisle (* veya rakam) belirtilenler, 
tablonun hemen altında 9 punto ile açıklanmalıdır. 
Tablo başlıklarında “Tablo 1.” kısmı kalın olarak, 
diğer kısımları normal tonda, sola dayalı ve küçük 
harflerle yazılmalıdır. Metin içinde tabloların 
geçtiği yer, en uygun yerde parantez içinde 
belirtilmelidir. Bir sayfadan daha büyük olan 
tablolar, metin içinde bulunmak zorunda ise bir 
sayfa boyutlarında (uygun bir yerden) 
bölünmelidir. Tablonun devamı bir sonraki 
sayfada aynı tablo numarasıyla ve aynı başlıkla 
verilmeli ancak tablo numarasından sonra 
parantez içinde “Devam” ibaresi yazılmalıdır.

15. Şekil, resim ve fotoğraflar: Makale içinde geçiş 
sırasına göre, Arabik rakamlar ile 
numaralandırılmalı, şekil ve resimlerin yerleri, 
metin içinde en uygun yerde parantez içinde 
belirtilmelidir. Şekil başlıklarında “Şekil 1.” Kısmı 
kalın olarak, diğer kısımlar normal tonda ve 
küçük harflerle sola dayalı yazılmalıdır. Şekil, 
resim ve fotoğraflar en az 600 dpi grafik 
çözünürlükte olmalı ve jpg, tiff, gif vb. formatta 
bulunmalıdır.

16. Eşitlik yazımı: Metin içindeki eşitlikler Eş.1, Eş.2 
şeklinde verilmelidir. Eşitlik numaralandırmaları 
eşitliğin devamı satır sonunda parantez 
içerisinde sıralı olarak verilmelidir.

17. Metin içinde geçen küsuratlı sayıların yazımında 
Türk Farmakopesi yazım şablonuna uygun 
olarak nokta “.” işareti kullanılmalıdır.

18. Türk Farmakope Dergisi'nin kısaltması "TFD", 
İngilizce adı "Turkish Pharmacopoeia Journal" 
ve İngilizce kısaltması "TPJ" şeklindedir.




