
Yayım Koşulları 

F ABAD Farmasötik Bilimler 
Dcrgisi'nde aşağıda sayılan özel
likleri taşıyan yazılar yayımlana

bilir : 

1. Orijinal Makaleler : 

Eczacılığın her dalında orijinal 
bir araştırmayı bulgu ve sonuçla
rıyla ortaya koyan makaleler (ta
mamı en çok 10 daktilo sayfası). 

2. Uygulamaya Dönük Yazı·· 

lar: 

Dünyadaki eczacılık uygulama
larından ülkemizde yapılabilir o
lanlarıyla ilgili açıklayıcı ve bilgi 
tazeleyici yazılar (tamamı en çok 
ıo daktilo sayfası). 

3. Tarama Yazıları 

Yeterli sayıda bilimsel m-ıka

leyi tarayarak bir konuyu bugün
ltü bilgi düzeyinde özetleyen ve bir 
değerlendirme yapan, bulguları e
leştiren yazılar (tamamı en çok 12 
daktilo sayfası). 

4. Kısa Bilgiler 

Yapılan bir araştırmanın ö-
nemli bulgularını açıklayan, yeni 
bir yöntem tarif eden yazılar. 

5. Ön Bilgiler : 

Devam etmekte olan bir çalış

manın bulgularını zaman kaybet
meden duyurmak için tamamı 200 
kelimeyi geçmeyen yazılar. 

6. Okuyucu Mektupları :. 

Çıkan makaleler hakkında tar
tışma veya önemli bir gözlemin 
bildirilmesi için yazılan, en çok 150 
keliıneden oluşan yazılar. 

7. Bilim Haberleri ; 

a) Eczacılık konusunda Tür
kiye'deki ve dünyadaki önemli bi· 
!imsel olaylara ilişkin yazılar. 

b) İlk defa uygulamaya ko· 
nulan araç ve gereçler. 

c) Eczacılıkla ilgili karış-re, 

konferans, simpozyum vb. hakkın

da kısa bilgi ve tutanaklar. 

d) Mevcut meslel\i müessesele
ri tanıtıcı yazılar. 

e) Eczacılıkta yararlı bilim 
kitaplarının tanıtılması. 

f) Yayımlanmaya yeni başla

yan bilimsel dergi vb. hakkında bil
giler. 

Yayıma gönderilecek yazıların 

hazırlanışında aşağıda belirtilen ku
rallara uyulmalıdır : 

ı. Metinler üç nüsha olarak A - 4 
normuna uygun (210X297 mm) 
kağıtlara iki satır aralıkla dak
tilo ile yazılmalı, sayfanın sçığ 

ve solundan iki santimetre ara
lık bırakılmalıdır. 

2. Yazarın isim ve soyadı, başlığın 
altına ünvan belirtilmeden ya
zılmalıdır. Birden çok yazar 
varsa, aralarına virgül konula-
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rak yanyana yazılmalıdır. Ya
zarların soyadlarının üzerine 
konulacak farklı sayıda yıldız i
şaretleriyle, ilk sayfanın altın

da kurum adları ve görev ün
vanları posta adresi olarak kul
lanılabilecek açıklıkta verilme
lidir. 

3. Üç nüsha halinde gönderilecek 
metinlerin herbirinin başına 

eklenecek bir sayfada yayının 

adı, yazarların adları ve ilişki 

kurulması istenilen yazarın ya
zışma adresi belirtilmelidir. 

4. Yazının bölümleri aşağıdaki sı

raya uygun olmalıdır : 

ÖZET : 200 kelimeyi geçme
yecek şekilde Türkçe ve bir yaban
Cı dilde (İngilizce, Almanca veya 
Fransızca) yazılmalıdır. Yabancı 
dilde özetin başına makalenin aynı 
dilde adı yazılmalıdır. 

GİRİŞ : Çalışmanın amacı ve 
konuyla ilgili diğer çalışmalar yer 
almalıdır. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

BULGULAR : İstatistik ku
rallara göre değerlendirilmelidir. 

TARTIŞMA 

SONUÇ 

KAYNAKLAR : Metinde pa
rantez içinde, geçiş sırasına göre 
numaralandırılmalı ve metinin so
nunda bu numaı:alar sıra ile be-
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lirtilmelidir. Kaynaklar şöyle dü
zenlenmelidir : 

Makale için : Yazarın soyadı, 

adının baş harfleri, makalenin tam 
başlığı (tırnak içinde), derginin adı 
(altı çizilerek ve varsa uluslararası 
kısaltmalara uygun olarak), cilt 
no, sayfa no (başlangıç ve bitiş), 

yıl. Birden fazla yazar adı varsa, 
hepsi yazılmalıdır. 

örnek : Manso, C., Vroble\.vski, 
F., «Glutathione Reductase Acti
vity in Blood and Body Fluids», 
J. Clin. Invest., 37, 214 - 218, 1958. 

Kitap için : Yazarın soyadı, 

adının ba~ harfleri, varsa bölüm 
başlığı (tırnak içinde), varsa edi
törün soyadı, adının baş harfleri, 
ced) ibaresi, kitabın adı (altı çizi
lerek), basıldığı yer, yayınevının 

adı, varsa cilt no, sayfa no, basıl

dığı yıl. 

Örnek : Henneman, E., «Orga
nization of the Spinal Cord», 
Mountcastıe, V.B., (ed), Medical 
Physiology, Saint Louis, The C.V. 
Mosby Company, Vol. 1, s. 637, 1974. 

5. Şekil ve grafikler çini mü~ 

rekkebi ile aydınger kağıdına ya da 
beyaz kuşe kağıda çizilmelidir. Re
simler parlak fotoğraf kağıdına, si
yah - beyaz ve net basılmış olmalı
dır. Şekil, grafik ve fotoğrafların 

arkasında yazar adı, makale başlı

ğı ve şekil numarası yazılıp ayrı 

bir zarf içinde yazıy_a eklenmeli
dir. Şekil altı yazılar, metin dışın
da ayrı bir kağıda yazılmalıdır. 




