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Ve 10. satırlarının aşağıdaki gibi olması
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YAYIM KOŞULLARI
1. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi (Ankara Ecz.Fak.Derg. - J.Fac.Pharm. Ankara)
yılda 4 kez yayınlanır.
2. Dergiye Eczacılığın her alanında daha önce hiç bir yerde yayınlanmamış, ingilizce veya Türkçe
olarak hazırlanmış makaleler kabul edilir.
3. Yayın Komisyonuna gelen makaleler en az 2 danışmana gönderilir.
4. Makaleler yayına kabul ediliş sırasına göre yayınlanır.
5. Danışmanlar tarafından önerilen düzeltmelerin yapılması için yazar/ yazarlara geri gönderilen
makaleler, düzeltilip yayınlanmak üzere 3 ay içinde tekrar yayın kuruluna gönderilmezse, yeni
başvuru olarak işlem görür.
6. Yazar/yazarlara dergi yayınlandıktan sonra 20 ayrı baskı ücretsiz olarak gönderilir.
7. Dergimize aşağıdaki makale türleri kabul edilir :
a) Araştırma makalesi: Türkçe veya ingilizce hazırlanmış, şekiller ve tablolar dahil tamamı en
çok 20 A4 kağıdı sayfası olan, orjinal araştırmaların bulgu ve sonuçlarını açıklayan
makalelerdir.
b) Derleme : Türkçe veya ingilizce hazırlanmış, şekil ve tablolar dahil tamamı en çok 25 A4
kağıdı sayfası olan, yeterli sayıda bilimsel makale taranarak, o güne kadarki gelişmeleri
özetleyerek ortaya koyan ve sonuçlarını yorumlayarak değerlendiren makalelerdir.
c) Önbilgiler: Devam etmekte olan bir çalışmanın bulgularını zaman kaybetmeden duyurmak
için Türkçe veya ingilizce yazılan en çok 5 A4 kağıdı sayfası olan makalelerdir.

YAZIM KURALLARI
1- Dergimize gönderilecek metinler, biri orijinal olmak üzere 3 kopya halinde A4 normunda (21 x
29.7 cm) beyaz kağıda yazılmış olarak teslim edilmelidir.
2- Bütün tablo ve şekiller basılması istenilen büyüklükte metin içindeki yerlerine yerleştirilmiş
olarak beyaz kağıt üzerinde teslim edilmelidir.
3- Metinler A4 normundaki kağıdın bir yüzüne sayfanın sağ tarafından 2 cm. , sol ve üst
kenarlarından 3 er cm ve alttan 4 cm boşluk bırakılarak (ilk sayfada yukarıdan 5 cm) 1.5 satır
aralıkla yazılmalıdır. Basıma kabul edilen makaleler doğrudan basım (offset) şeklinde
yayınlanacağı için metinlerle birlikte "microsoft word" programı ile "Times New Roman",
"Arial" veya "Optik" fontlarından birisi kullanılarak 11 punto ile yazılmış biçimde 3.5 inçlik bir
diskete kaydedilmiş olarak teslim edilmelidir. Dergi yayınlandıktan sonra disket yazar/yazarlara
iade edilecektir.
4- Sayfa numaraları sayfaların arkasına kurşun kalem ile yazılmalıdır.
5- Yazar adı (küçük harf) ve soyadı (büyük harf) koyu olarak başlığın altına üç satır aralık
verildikten sonra altına ünvan belirtmeden yazılmalıdır. Birden çok yazar varsa yanyana üç
boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Yazarların soyadları üzerine konulacak * işaretiyle hemen
isimlerin altındaki satıra kurum adları ve posta adresleri açıkca yazılmalıdır.
6- 3 kopya olarak teslim edilecek metinlerin her birinin başına eklenecek ayrı bir sayfaya yayın adı,
yazar/yazarların adları ve yazışma yapılacak yazarın açık adresi, telefon ve faks numaraları,
varsa e-mail adresi belirtilmelidir.
7- Tablolar üstlerine, şekiller (formül, grafik, şema, spektrum, kromatogram, fotoğraf v.b.) de
altlarına arabik rakamlarla (1. , 2. , 3., 4
) numaralandırılmalıdır. "Tablo", "Şekil" sözcükleri
ile bunlara ait numaralar koyu yazılmalı ve puntolar bölüm başlıklarında kullanılan punto ile
aynı veya daha küçük olmalıdır.
8- Açıklamalar Tabloların üstüne ve Şekillerin altına birer satır aralıkla ve bunların genişliğini
aşmayacak şekilde yazılmalıdır, istenirse okunabilir olmak koşulu ile daha küçük punto ile de
yazılabilir.
9- Tablo ve Şekiller metin içine yerleştirilirken metin ile aralarında net ayırımı sağlayacak kadar
boşluk bırakılmalıdır.

10- Paragraf başları 5 boşluk içeriden başlamalıdır.
11- Makalelerin bölümleri Başlık, Özet, Anahtar kelimeler, Giriş, Materyal - Yöntem, Sonuç Tartışma ve Kaynaklar sırasına uygun olarak hazırlanmalıdır. Derleme makalelerinde Materyal
- Yöntem bölümü bulunmayabilir. Bu bölümler birbirlerinden 2 satır aralık ile ayrılmalıdır. Bu
bölümleri ifade eden başlıklar 11 punto ile koyu olarak büyük harflerle ve sayfanın solundan
başlanarak yazılmalıdır. Bölüm başlukları ile metin arasında ayrıca aralık bırakılmamalıdır.
a) Başlık : Türkçe ve İngilizce olarak büyük harf ve 12 punto ile başlık koyu ve ikinci başlık
beyaz olarak yazılmalıdır. Başlık metine uygun, kısa, çalışmayı tanıtıcı ve açık ifadeli
olmalıdır.
b) Özet : Türkçe
ve İngilizce (Abstract) olarak makalelerin başında 200 er kelimeyi
geçmeyecek şekilde 10 punto ile, italik olarak ve çerçeve içinde yazılmalıdır. Yabancı dilde
yazılmış makalelerde mutlaka Türkçe özet bulunmalıdır.
c) Anahtar kelimeler: En fazla 5 sözcükden oluşmalı ve özetlerin hemen altına
ilgili dilde olarak yazılmalıdır.
d) Giriş : Araştırmanın amacı ve konuyla ilgili çalışmaların yer aldığı bölüm
olmalıdır.
e) Materyal ve Yöntem : Kullanılan materyal belirtilerek, uygulanan yöntem
hakkında gerekli bilgiler açıkça ifade edilmelidir.
f) Sonuç ve Tartışma : Bulguların verilerek değerlendirildiği bölümdür.
g) Teşekkür : Varsa araştırmayı destekleyen kuruluşa ve katkısı olan kişilere kaynaklardan
önce yer alan bu bölümde kısaca teşekkür edilebilir.
h) Kaynaklar : Metinde, geçiş sırasına göre parantez içinde (1, 2, 3,..) numaralandırılmalı ve
metin sonunda bu numaralara göre sıralanmalıdır. Kaynaklar aşağıdaki örneklere uygun
olarak yazılmalıdır.
i) Makale için : Yazarın soyadı, adının baş harfleri, makalenin tam başlığı (tırnakiçinde)
derginin adı (italik olarak ve varsa uluslararası kısaltmalara uygun olarak), cilt no koyu,
varsa sayı no (parantez içinde), başlangıç ve bitiş sayfa no, yıl (parantez içinde ) olarak
yazılmalıdır. Birden fazla yazar varsa hepsi yazılmalıdır.
örnek :
Moncada, S., Palmer, R.M.J. and Higgs, E.A. "Biosynthesis of nitric
oxide from L-arginine. A pathway for the regulation of cell function and
communication" Biochem. Pharmacol, 38 , 1709 - 1715 (1989)
i i ) Kitap için : Yazarın soyadı, adının baş harfleri (koyu), kitabın adı, cilt no
(varsa), kitabevi, yayınlandığı şehir, sayfa no, basıldığı yıl (parantez içinde)
yazılmalıdır.
örnek :
Franke, R., Theoretical Drug Design Methods, Elsevier, Amsterdam,
p.130 (1984)
i i i ) Editörlü kitap için : Yazarın soyadı, adının baş harfleri (koyu), bölümün
başlığı (tırnak içinde), editör/editörlerin soyadı, adının baş harfleri,
(Ed./Eds.) ibaresi, kitabın adı (italik olarak), varsa cilt no, kitabevi,
yayınlandığı şehir, sayfa no, basıldığı yıl (parantez içinde) yazılmalıdır.
örnek :
Weinberg, E.D., " Antifungal Agents " in Burger's Medicinal
Chemistry II, Wolff, M.E., Smith, S.E ( Eds.), John Wilwy and Sons,
New York, 531 (1979)
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submitted to the journal should not be published previously as a whole or in part and not be
submitted elsewhere. Manuscrips should be written in Turkish or in a foreign language
(English, French or German).
3. All manuscripts will be submitted to a review process by the editors and by qualified at least
2 outside reviewers.
4. Manuscripts are published in the order of final acceptance after review and revision.
5. If a manuscript returned to the authors for revision is not received back to the editor within
3 months it will be treated as a new article.
6. Authors will receive 20 offprints free of charge.
7. Manuscripts with the following charactheristics are accepted:
a) Research article: Articles written in English or Turkish in scientific format
presenting original research. Articles should be printed on A4 size papers not
exceeding 20 pages (including tables and figures)
b) Review: An updated comprehensive review of scientific works on a particular
subject. Articles written in English or Turkish should be printed on A4 size papers
not exceeding 25 pages (including tables and figures).
c) Rapid communication: Rapid announcement of the results of a continuing
research written in English or Turkish, no longer than 5, A4 size pages.

ORGANIZATION and STYLE of MANUSCRIPTS
1. Original and three copies of the manuscript should be sent to the editor. Manuscripts should
be typed on A4 size papers marked in 15 x 21.5 cm area.
2. All tables and figures shold be inserted in the text, not exceeding text margins.
3. Manuscripts should be typed with 1.5 line spacing with a margin of 3 cm on left-hand and
right-hand sides, 4 cm on the top (1.5 cm on the first page) and bottom. Since articles will
be printed by offset print technique, authors are requested to submit their manuscripts in 3.5
inche diskettes styled "Microsoft Word" files. Font styles should be "Times New Roman"
or "Arial" or "Optic" fonts" with 11 pt font sizes. Diskettes will be returned to authors
following publication.
4. Page numbers must be placed on back of the page with pencil.
5. Author names (first name with small letters, surname with capital letters, no qualification)
should be written allowing 3 line space from the title of article. Having more than one
authors the names should be separated with 3 free space. By using asterixes, the institution
and marking addresses of authors must be indicate on the next line.
6. Title page of the manuscript should include title, authors' names and full mailing addresses.
Corresponding author should be indicate his/her marking address, a fax, telephone numbers
and if available e-mail address.
7. All tables and figures must be cited in the text consecutively. Every table must have a
descriptive title at the top and should be numbered with Arabic numerals. Figures
(chemical formulas, graphics, photographs, chromatographs, spectra etc) should also be
numbered with Arabic numerals. Descriptive titles should be printed with maximum 11 pt
font size.
8. An appropriate heading of tables and figures should be used for each and typed at the top
of the table, at the bottom of the figure with one line space. Headings should not exceed the
lenght of table and figure.
9. Between text and figures/tables must be adequate space to distinquish each of them.

10. In each paragraph, indentation must be done (5 letter space).
11. Manuscripts should be organise as follows: Title page, abstract, key words, introduction,
material-method, results-discussion, references. Each section must be separated with 2 line
spaces. The section titles must be written with bold capital letters at 11 pt font size. No line
spaces between section headings and text
a) Title: It should be written in Turkish and English. Font size must be 12 pt as a
bold. The title must be appropriate to the text.
b) Abstract: It should be written in Turkish and English no longer than 200 words, 10
pt, Italic. Abstract should write in a border. Manuscripts written a foreign language
must include Turkish abstract.
c) Key words: Up to 5 key words should be provided at the end of the abstract.
d) Introduction: It should contain a clear statement of the aim and novelty of the
study.
e) Materials and methods: It should be described in sufficient detail to allow other
works to dublicate the study.
f) Results anf Discussion: The results must be clearly and concisely described with
the help of appropriate illustrative material. The discussion should deal with the
interpretation of the results.
g) Acknowledgements: If necessary, this section should be given at the end of the
text, before references.
h) References: They should be numbered with Arabic numerals consecutevily in the
order in which they first appear in the paper (Ex: 1, 2, ....). Cited publications
should be listed in numerical order at the end of the paper. If there is more than one
author, all the names of the authors should be written. Examples are given below,
i) Article:
Moncada, S., Palmer, R.M.J., and Higgs, E.A. "Biosynthesis of nitric
oxide from L-arginine. A pathway for the regulation of cell function and
communication" Biochem.Pharmacol, 38, 1709-1715 (1989).
ii) Book:
-Franke, R., Theoretical Drug Design Methods, Elsevier, Amsterdam,
p.l30(1984).
-Weinberg, E.D., "Antifungal Agents" in Burger's Medicinal
Chemistry II, Wolff, M.E., Smith, S.E. (Eds.), John Wilwy and Sons,
New York, 531 (1979).
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