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EDITORIAL PREFACE

Sevgili Meslektaşlarım,

Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences isimli uluslararası dergimizin E-SCI’den SCI-E indeksleri arasında geçiş çalışmaları, son 2 
yıldır ivmelenerek devam etmiştir. Bu süreçte, Galenos ve diğer yayınevleri tarafından konuyla ilgili yapılan ulusal ve uluslararası editör to-
plantılarına ben ve editörler Prof. Dr. Samiye Yabanoğlu Çiftçi ve Prof. Dr. Pınar Erkekoğlu ile katıldık. SCI-E için doğru yolda olduğumuzu, 
ancak henüz yolu kolaylamadığımızı ifade etmeliyim. 2020 ve 2021 yıllarında altışar sayı çıkardığımız dergimizde, bu sayılarda en fazla 1 
editöre mektup veya kısa araştırma, en az 13 araştırma makalesi ve 1 derleme yayımladık. Ancak, kabul alan yazarları fazla bekletmemek 
için, 2022 yılında da planlanan 6 sayının dağılımında, 12 araştırma makalesi ve 2 derleme yayımlama kararı aldık. Her sayıda güncel 
konuları içeren ve eczacılık alanında merak uyandıran makaleleri yayınlamaya çalışıyoruz. Dergimizin sayılarında yayınlanacak, makalel-
er, kabul sırasına göre planlanmaktadır. Basılan makalelere atıfta bulunma ve indirme durumları internet sitemizde yayınlanmaktadır. 
Bunun dışında istatistik sekmesinde, kabul, ret ve değerlendirme süreçleri aday makale yazarları ile paylaşılmakta ve onlara yönlendirici 
olmayı hedeflemektedir. Dergimizde, etik izin belgesi olmayan hiçbir makale yayınlanmamaktadır.

Bu yazıyı okuduğunuz 6. sayımızda, yıl içerisinde hakem olmayı kabul ederek, teslim edilen makaleleri değerlendiren akademisyenlere 
teşekkür etmek istedim. Fazla makale teslimi, bir yılda her hakemin çok kez değerlendirmesi ihtiyacını oluşturmaktadır. Editörler ve 
Editörler Kurulu dahil tüm hakemlerimize sonsuz teşekkürler. 2020 ve 2021 yıllarında yazar olarak misafir olan ulusal ve uluslararası tüm 
yazarları da tebrik ederim.

Yeni yılınızı kutlar, sağlıklı ve başarılı bir yıl geçirmemizi dilerim.

Prof. Dr. Terken Baydar

Baş Editör

Dear Colleagues,

In the last two years, the transition from E-SCI to SCI-E for Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences’ has been achieved in a rapid 
way with an increasing acceleration. During this transition process, I as a Chief-Editor, and the Editors Prof. Samiye Yabanoğlu Çiftçi and 
Prof. Pınar Erkekoğlu have joined the national and international Editorial meetings which are held by Galenos and the other publishers. I 
must admit that we are on the right track for SCI-E, but not completed our journey yet. In the six volumes of 2020 and 2021, we published 
at most one letter to the editor or short research, at least 13 research articles, and a compilation paper. To avoid the accepted review 
papers waiting for too long to be published, we decided to publish 12 research articles and 2 compilations in 6 volumes during the year 
2022. In each volume of TJPS, we try to publish articles that contain current topics and create excitement in the field of pharmaceutical 
sciences for readers. The articles that will be published are planned according to acceptance order. Referee and download status of the 
manuscripts are posted on our journal’s web site. To guide the authors, the statistics tab of our journal website, acceptance, rejection, and 
assessment durations of the candidate articles are shared with the authors. No articles without the Ethical permission could be shared in 
our journal. We appreciate Turkish Pharmacists Association, who is continously supporting Turkish Journal of Pharmaceutical Science 
and made publishing possible.

In the sixth volume you are reading right now, I would like to thank to the academics who accepted to be referees and assessed the ar-
ticles. The increase in the number of articles causes the need for multiple assessment by a referee and hence, endless thanks to all our 
referees including the Editors and the Editorial board. Lastly, I would like to congratulate all the Turkish and international authors whose 
articles have been published in the year 2020 and 2021.

I wish you all a happy and successful new year.

Prof. Terken Baydar

Chief-Editor


