Literatür Eczacılık Bilimleri Dergisi

YAZARLARA

MAKALE GÖNDERMEK İÇİN

bir ilişkisinin olmadığını ve varsa nasıl bir ilişkinin olduğunu (konsültan, diğer

adresindeki “Online Makale İşlemleri” butonunu tıklayınız (Yalnızca bu yolla

 Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

Türkiye Klinikleri dergilerine makale göndermek için; www.turkiyeklinikleri.com

gönderilen makaleler işleme alınmaktadır.). Makalelerinizle ilgili tüm işlemleri
de bu adresten takip edebilirsiniz.

GENEL BİLGİLER

anlaşmalar) editöre sunum sayfasında bildirmek zorundadır.

YAZIM DİLİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME
Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Türkçe makalelerde Türk Dil Kurumunun Türkçe Sözlüğü veya www.tdk.gov.tr

Literatür Eczacılık Bilimleri Dergisi’nde belirli bir alan hakkında, bilgi sahibi ya-

adresi esas alınmalıdır.

bilimsel makaleler değerlendirilmektedir.

manı tarafından değerlendirilmeli ve uzman onayı editöre sunum sayfasında

zarların güncel literatürden de faydalanarak hazırladıkları “derleme” türündeki
Yazarların editör tarafından davet edildiği çalışmalar “davetli derleme” kategorisinde değerlendirilmektedir.

İngilizce makaleler ve İngilizce özetler, dergiye gönderilmeden önce dil uzözellikle belirtilmelidir. Makaleyi İngilizce yönünden değerlendiren yazarlardan

biri değil ise bu kişinin ismi makalenin sonunda bulunan TEŞEKKÜR (Ack-

Yayımlanmak için gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayım-

nowledgement) bölümünde belirtilmelidir.

Eğer makalede daha önce yayımlanmış; alıntı yazı, tablo, resim vb. mevcut ise

içeriğine dokunmadan redaksiyon komitemiz tarafından düzeltilmektedir.

lanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir.
makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu

makalede belirtmek zorundadır. Bilimsel toplantılarda sunulan özetler ve dok-

tora tezinden üretilen çalışmalar, makalede belirtilmesi koşulu ile kabul edil-

Ayrıca; gönderilmiş olan makalelerdeki yazım ve dil bilgisi hataları, makalenin
 Makalelerin yazım ve dil bilgisi kurallarına uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

mektedir.

YAYIN HAKKI

içi/yurt dışı iki danışmanın incelemesinden geçip, gerek görüldüğü takdirde is-

yayın hakkı dergiyi yayımlayan kuruma aittir. Yazılardaki düşünce ve öneriler

Dergiye gönderilen makale biçimsel esaslara uygun ise editör ve en az yurt

tenen değişiklikler yazarlarca yapıldıktan sonra yayımlanmaktadır.

Makale işleme alındıktan sonra, yayın hakları devir formunda belirtilmiş olan
yazar isimleri ve sıralaması esas alınmaktadır. Bu aşamadan sonra;

1976 Copyright Act’e göre, yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü

tümüyle yazarların sorumluluğundadır. Makale yazarlarına, yazıları karşılığında herhangi bir ücret ödenmemektedir.

Yazarlar, www.turkiyeklinikleri.com/yayin_haklari.pdf internet adresinden ula-

 Makaleye hiçbir aşamada, yayın hakları devir formunda imzası bulunan ya-

şacakları “Yayın Hakları Devir Formu”nu doldurup, online olarak, www.turki-

Dergi; yayımladığı makalelerde, konu ile ilgili en yüksek etik ve bilimsel stan-

bölümden makale ile birlikte göndermelidirler.

Editör ve yayınevi, reklam amacıyla verilen ticari ürünlerin özellikleri ve açık-

YAZIM KURALLARI

mektedir.

metin “Times New Roman” yazı karakteri ile 12 puntoda ve çift satır ara-

zarlar dışında yazar ismi eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez.

dartlarda olması ve ticari kaygılarda olmaması şartını gözetmektedir.

lamaları konusunda hiçbir garanti vermemekte ve sorumluluk kabul etme-

YAYIN KURALLARI

yeklinikleri.com adresinde yer alan “Online Makale İşlemleri?” butonundaki

Makaleler; PC uyumlu bilgisayarda, Microsoft Word programı ile hazırlanmalı,
lıklı olarak yazılmalıdır.

Editöre Sunum Sayfası: Gönderilen makalenin kategorisi, daha önce başka

BİLİMSEL SORUMLULUK

bir dergiye gönderilmemiş olduğu, varsa çalışmayı maddi olarak destekleyen

kısı olmalıdır. Yazar olarak belirlenen isim aşağıdaki özelliklerin tamamına

dir.

-Makaledeki çalışmayı planlamalı veya yapmalı,

yadları, ORCID numaraları (https://orcid.org/register), akademik unvanları, ku-

Bütün yazarların, gönderilen makalede akademik-bilimsel olarak doğrudan katsahip olmalıdır:

-Makaleyi yazmalı veya revize etmeli,
-Son hâlini kabul etmelidir.

kişi ve kuruluşlar ve varsa bu kuruluşların yazarlarla olan ilişkileri belirtilmeliKapak Sayfası: Makalenin başlığı (Türkçe ve İngilizce), tüm yazarların ad-so-

rumları,iletişim için iş telefonu veya GSM, e-posta ve yazışma adresleri

belirtilmelidir. Makale daha önce tebliğ olarak sunulmuş ise tebliğ yeri ve tarihi

 Makalelerin bilimsel kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

belirtilmelidir.

ETİK SORUMLULUK

referanslar hariç 5.000 kelimeyle sınırlandırılmalıdır.

Eğer makalede direkt-indirekt ticari bağlantı veya çalışma için maddi destek

veren kurum mevcut ise yazarlar; kullanılan ticari ürün, ilaç, firma ile ticari hiç-

Ana Metin: Giriş bölümü, diğer alt başlıklar ve sonuç bölümlerini içermeli ve
Özetler: Alt başlık içermemeli ve 250 kelimeyle sınırlandırılmalıdır. Türkçe ve

İngilizce şekilde hazırlanarak, makale metni içerisine yerleştirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: İngilizce anahtar kelimeler “Medical Subject Headings

(MESH)”e uygun olarak verilmelidir. Türkçe anahtar kelimeler ise Türkiye Bilim

Terimleri (TBT)’ne uygun olarak verilmelidir (Bkz: www.bilimterimleri.com).

Kısaltmalar: Kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilmeli ve tüm metin

boyunca o kısaltma kullanılmalıdır. Uluslararası kullanılan kısaltmalar için “Bilimsel Yazım Kuralları”1 kaynağına başvurulmalıdır.
Şekil, resim, tablo ve grafikler:

 Şekil, resim, tablo ve grafiklerin metin içinde geçtiği yerler ilgili cümlenin so-

nunda belirtilmelidir. Şekil, resim, tablo ve grafiklerin açıklamaları kaynaklar listesinden sonra, metindeki sıraya uygun olarak makale sonuna

eklenmelidir.

 Şekil, resim/fotoğraflar ayrı birer .jpg veya .gif dosyası olarak (piksel boyutu
yaklaşık 500x400, 8 cm eninde ve 300 çözünürlükte taranarak) sisteme ek-

lenmelidir.

 Daha önce basılmış şekil, resim, tablo ve grafik kullanılmış ise yazılı izin

alınmalıdır ve bu izin açıklama olarak şekil, resim, tablo ve grafik açıklamasında belirtilmelidir.

 Resimler/fotoğraflar renkli, ayrıntıları görülecek derecede kontrast ve net
olmalıdır.

Kaynaklar:

 Atıf yapılan referansların sayısı 75’i geçmemelidir.

 Kaynaklar makalede geçiş sırasına göre numaralandırılmalı ve metinde

cümle sonunda noktalama işaretlerinden hemen sonra “Üst Birim” olarak
belirtilmelidir.

 Kaynaklar İngilizce yazılmalıdır. Orijinal basımı Türkçe olan kaynaklarda
ise kaynak başlığı [ ] içinde ve İngilizce yazılmalıdır.

 Makalede bulunan yazar sayısı altı veya daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli,

Kaynakların yazımı için örnekler (Noktalama işaretlerine lütfen dikkat ediniz):

 Makale kaynakları için; Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin baş harf(ler)i,
makale ismi, dergi ismi, yıl, cilt, sayı ve sayfa no.su belirtilmelidir.

Örnek; Arıcı C, Oğuz V. [Surgical treatment options according to inferior

oblique hyperfunction in superior oblique palsy]. Turkiye Klinikleri J Med

Sci. 2011;31(5):1160-6.

 Kitap kaynakları için; Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin baş harf(ler)i,

bölüm başlığı, editörün(lerin) ismi, kitap ismi, kaçıncı baskı olduğu, şehir,

yayınevi, yıl ve sayfa aralığı belirtilmelidir.

Yabancı dilde yayımlanan kitaplar için örnek; Underwood LE, Van Wyk JJ.

Normal and aberrant growth. In: Wilson JD, Foster DW, eds. Wiliams’ Textbook of Endocrinology. 1th ed. Philadelphia: WB Saunders; 1992. p.1079138.

Türkçe kitaplar için örnek; Tür A. [Emergency airway management and en-

dotracheal intubation]. Şahinoğlu AH, editör. Yoğun Bakım Sorunları ve Te-

davileri. 2. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2003. p.9-16.

 Yazar ve editörün aynı olduğu kitap kaynakları için: Yazar(lar)ın/editörün
soyad(lar)ı ve isim(ler)inin baş harf(ler)i, bölüm başlığı, kitap ismi, kaçıncı

baskı olduğu, şehir, yayınevi, yıl ve sayfa aralığı belirtilmelidir.

Yabancı dilde yayımlanan kitaplar için örnek; Solcia E, Capella C, Kloppel

G. Tumors of the exocrine pancreas. Tumors of the Pancreas 2nd ed. Washington: Armed Forces Institute of Pathology; 1997. p.145-210.

Türkçe kitaplar için örnek; Eken A. [Cosmeceutical ingredients: drugs to

cosmetics products]. Kozmesötik Etken Maddeler. 1. Baskı. Ankara: Türkiye

Klinikleri; 2006. p.1-7.

 Online yayınlar için DOI tek kabul edilebilir online referanstır.
İletişim:
Adres

: Türkiye Klinikleri

 Kaynak yazımı için kullanılan format Index Medicus’ta belirtilen şekilde ol-

Tel

: +90 312 286 56 56

Kongre bildirileri, kişisel deneyimler, basılmamış yayınlar, tezler ve internet

E-posta : yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

yedi veya daha fazla ise ilk altı isim yazılıp “et al” eklenmelidir.

malıdır (Bkz: www.icmje.org).

adresleri kaynak olarak gösterilemez.

1
Scientific Style and Format: The CBE Manuel for Authors, Editors, and Publishers. 6th ed. New
York: Cambridge University Press; 1994.
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