yazarlara açıklama
√ AKADEMİK GASTROENTEROLOJİ DERGİSİ’nde,
gastroenteroloji alan›ndaki özgün araşt›rmalar, olgu sunumlar›, özgün görüntüler yay›nlan›r.
√ Dergide derleme yaz› yay›nlanmayacakt›r.
√ Bütün yaz›lar YAYINLAMA ve İNCELEME KURULU’nun onay›ndan geçtikten sonra yay›nlan›r.
√ Dergide yay›nlanacak yaz› ve makaleler için dil TÜRKÇE’dir. Yabanc› dilde yaz›lar yay›nlanmayacakt›r.
√ Yaz›lar AKADEMİK GASTROENTEROLOJİ DERGİSİ, Türk Gastroenteroloji Vakf›, Gaziler Sokak, 22/1,
06620, Abidinpaşa, Ankara adresine 3 kopya gönderilmelidir. Ayr›ca yaz›n›n düzeltilmiş son şeklinin dijital ortamda PC’de Windows alt›nda Word program›yla yaz›larak “doc” dosyas› olacak şekilde (CD’ye) kaydedilmiş
bir kopyas›n›n gönderilmesi gerekmektedir. Postadaki
kay›plardan dergi sorumlu değildir.
√ Dergiye gönderilen yaz›lar›n daha önce başka bir
yerde yay›nlanmam›ş olmalar› gerekir. Daha önce kongrelerde tebliğ edilmiş ve özeti yay›nlanm›ş çal›şmalar,
bu özelliği belirtilmek üzere kabul edilebilir. Yay›n için
gönderilen yaz›lar›n geri al›nmas› istenirse yazar›n bir
dilekçe ile başvurmas› gerekir.
√ Yaz›lar gönderilirken kontrol listesi izlenecek ve
yay›n hakk›n›n devri sözleşmesi tüm yazarlarca imzalanacakt›r.
√ Dergi, “‹nsan” öğesinin içinde bulunduğu tüm çal›şmalarda Helsinki Deklerasyonu Prensipleri’ne uygunluk
(http://www.wma.net/e/policy/b3.htm) ilkesini kabul
eder. Bu tip çal›şmalar›n varl›ğ›nda yazarlar, makalenin
GEREÇ VE YÖNTEMLER bölümünde bu prensiplere uygun olarak çal›şmay› yapt›klar›n›, kurumlar›n›n etik kurullar›ndan ve çal›şmaya kat›lm›ş insanlardan “Bilgilendirilmiş olur” (informed consent) ald›klar›n› belirtmek
zorundad›r.

√ Çal›şmada “Hayvan” öğesi kullan›lm›ş ise yazarlar,
makalenin GEREÇ VE YÖNTEMLER bölümünde Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (www.
nap.edu/catalog/5140.html) prensipleri doşrultusunda
çal›şmalar›nda hayvan haklar›n› koruduklar›n› ve kurumlar›n›n etik kurullar›ndan onay ald›klar›n› belirtmek zorundad›r.
√ Olgu sunumlar›nda hastan›n kimliğinin ortaya ç›kmas›na bak›lmaks›z›n hastalardan “Bilgilendirilmiş olur”
(informed consent) al›nmal›d›r.
√ Eğer makalede direkt-indirekt ticari bağlant› veya
çal›şma için maddi destek veren kurum mevcut ise yazarlar; kullan›lan ticari ürün, ilaç, firma... ile ticari hiçbir
ilişkisininin olmad›ğ›n› ve varsa nas›l bir ilişkisinin olduğunu (konsültan, diğer anlaşmalar), editöre sunum sayfas›nda bildirmek zorundad›r.
√ Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarlar›n sorumluluğundad›r.
√ Gönderilen yaz›lar›n kontrol ve düzeltmeler için posta giderleri karş›l›ğ› olarak 75.00 TL, Türkiye ‹ş Bankas›,
Ankara Abidinpaşa şubesi (Şube Kodu: 4232) TGV Sağlık Malz. Ltd. Şti. 512442 Nolu TL hesab›na (IBAN: TR21
0006 4000 0014 2320 5124 42) yat›r›lacak ve dekontun kopyas› yaz›yla birlikte gönderilecektir.
√ Başl›k sayfas›nda k›saltma yap›lmadan Türkçe ve
‹ngilizce olarak yaz›lm›ş başl›klar yaz›lmal›d›r. Türkçe ve
‹ngilizce başl›klar›n alt›na, en fazla 4 kelimeden oluşan
k›sa başl›k yaz›lmal›d›r. Bu sayfada başl›k d›ş›nda şu bilgiler bulunmal›d›r. Yazarlar›n adlar› başl›ğ›n alt›na aç›k
olarak yaz›lmal›, soyadlar›n›n üzerine rakam yaz›larak
çal›şt›klar› kurumlar dipnot olarak belirtilmelidir. Yaz›şmalar için sorumlu yazar›n adresi, telefon ve faks numaras› ile E-posta adresi yaz›lmal›d›r.
√ Araşt›rma herhangi bir kuruluş taraf›ndan maddi destek görmüşse makalenin bağl›ğ›n›n son kelimesi üzerine
y›ld›z (*) konularak ayn› sayfada dipnot olarak belirtilir.

