ÖNSÖZ / PREFACE

Marmara Eczacılık Dergisi

M

armara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin kuruluşundan bir süre sonra Prof. Dr. Cemil
Şenvar’ın dekanlığı döneminde bir fakülte dergisinin yayınlanmasına karar verilmiş, bir yayın
kurulu oluşturulmuş ve derginin editörlüğüne Prof. Dr Emre Dölen getirilmiştir. Derginin adı
“Marmara Üniversitesi Eczacılık Dergisi (Journal of Pharmacy of University of Marmara)” olarak belirlenmiş, yayın dilinin Türkçe ve İngilizce olması ve yılda iki sayı olarak yayınlanması kabul edilmiştir. Gerekli hazırlıklardan sonra 1985 yılında dergi yayın yaşamına başlamıştır. Yayına başlamadaki gecikmeler
nedeniyle 1985 yılına ilişkin birinci cildin iki sayısı toplu olarak yayınlanmış ve bundan sonra düzenli
olarak yılda iki sayı çıkartılmıştır.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından 4 – 7 Eylül 1994 tarihlerinde düzenlenen “First International Meeting on Pharmacy and Pharmaceutical Sciences” adlı uluslararası kongrenin özet kitabı (Abstract Book) derginin 10. cildinin suplementi olarak kabul edilmiştir. Derginin 1995 yılına ilişkin 11. cildi
iki sayı birleştirilerek özel sayı yapılmış ve bu kongrede sunulan bildirilerin bir bölümü burada yayınlanmıştır. Derginin yayınına 1997 yılına ilişkin 13. cildinin 2. sayısının yayınından sonra ara verilmiştir. Böylece dergi 1985 – 1997 yılları arasında hakemli bir dergi olarak 13 cilt ve 26 sayı yayınlanmıştır. Dergide
yayınlanan makaleler “Chemical Abstract” ve TÜBİTAK tarafından indekslenmiştir.
Dergimiz bu kez elektronik dergi olarak 14. cildi ile devam etmek üzere yeniden yayın hayatına başlamaktadır.

Marmara Pharmaceutical Journal
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short time after the foundation of Marmara University Faculty of Pharmacy, during the turn of
Prof. Dr. Cemil Şenvar as the Faculty Dean it was decided to publish a faculty journal; thereafter,
an editorial board was set and Prof. Dr Emre Dölen was assigned as the Editor. The name of the
journal was determined to be “Marmara Üniversitesi Eczacılık Dergisi (Journal of Pharmacy of University
of Marmara)”, while the language of publication was decided to be both Turkish and English and the
publication frequency was set as two times per year. After the preliminary studies, the journal was introduced to the biomedical literature.
The abstract book of the “First International Meeting on Pharmacy and Pharmaceutical Sciences” which
was organized by the Marmara University Faculty of Pharmacy at 4–7 September 1994 was published as
the supplement to the 10th volume. The two issues of the 11th volume (1995) were published together as
a special edition and some of the abstracts presented during the congress were published there. The publication of the journal was interrupted after the second issue of the 13th volume (1997). Thus, the journal
was published between 1985 – 1997 as a peer-reviewed scientific journal of a total of 26 issues in 13 volumes. The journal was indexed by the “Chemical Abstracts” and TÜBİTAK.
Today, our journal is restarting its publication life as an on-line journal beginning from the 14th volume.
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