JAREM DERGİSİ
YAZAR KATKI FORMU
1.

Journal of Academic Research in Medicine-JAREM’de incelemeye alınacak olan yazılarda “hayalet yazarlığı” önlemek ve
“yazarlık haklarına” saygı göstermek amacıyla Yazar Katkı Formu’nun sorumlu yazar tarafından doldurularak gönderilmesi
zorunludur. Bu uygulama ve aşağıda verilen kriterler Council of Science Editors (CSE) ve International Committee of
Medical Journal Editors (ICMJE) kılavuzları çerçevesinde oluşturulmuştur.

2. Yazarlık hakkı, aşağıdaki tabloda yazılı kriterlerden en az 3 tanesinde katkıda bulunmuş olmayı gerektirir.
3. İlk 3 maddede belirtilen koşulları tüm yazarlar tarafından mutlaka karşılanmalıdır.
4. Tüm yazarlar, yazının taslağı veya içerik açısından önemli katkı ve eleştirel inceleme yapmalıdır.
5. Yazının baskıdan önceki son versiyonunun onaylanması tüm yazarların sorumluluğundadır.
6. Yukarıda yazılı koşulları karşılamayan kişiler yazının son bölümünde “Teşekkür” başlığı altında belirtilmelidir.
YAZI NUMARASI : .............................................................................................................................................
MAKALE BAŞLIĞI : .............................................................................................................................................
KATKI TÜRÜ
FİKİR

AÇIKLAMA
Araştırma ve/veya makale için fikir ya da
hipotezin oluşturulması

TASARIM

Sonuçları ulaşmak için yöntemlerin planlanması
Proje ve makalenin organizasyonu ve seyrinin
gözetimi ve sorumluluğu

DENETLEME

KATKIDA BULUNANLAR

KAYNAKLAR

Proje için “hayati önem taşıyan” personel,
mekân, finansal kaynak, araç ve gereç
sağlanması
MALZEMELER
Biyolojik malzemeler, reaktifler ve sevk edilen
hastalar dır
VERİ TOPLAMA
Deneylerin yapılması, hastaların takibi, verilerin
VE/VEYA İŞLEME
düzenlenmesi ve bildirilmesi için sorumlul uk
almak
ANALİZ VE/VEYA YORUM Bulguların mantıklı açıklaması ve sunumu için
sorumluluk almak
LİTERATÜR TARAMASI
Gerekli olan bu fonksiyon için sorumluluk almak
YAZI YAZAN
Makalenin tümü veya asıl bölümün yaratılması
için sorumluluk almak
ELEŞTİREL İNCELEME
Makaleyi teslim etmeden önc e sadece imla ve dil
bilgisi açısından değil, aynı zamanda entelektüel
içerik açısından yeniden çalışma yapmak.
DİĞER
Yeni katkılar için

SORUMLU YAZAR
İMZA
TARİH

: …………………………………………………………………………………………………
: ………………………………………………
: ………………………………………………

Bu form sorumlu yazar tarafından imzalandıktan sonra aşağıdaki adrese gönderilmelidir.

AVES Yayıncılık Ltd. Şti
Adres : Büyükdere Cad. No: 105/9 34394 Mecidiyeköy, Şişli-İstanbul adresine posta veya kargo ile gönderilmelidir .
E-mail : info@avesyayincilik.com
Faks
: +90 212 217 22 92

