Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği Dergisi
Yazar Katkı Beyanı
Tarih:
Makale Başlığı:

Ulusal ve uluslararası indeksleme düzenlemeleri ile ilgili olarak “JARSS” dergisi, 2022 yılından itibaren “Yazar
Katkı Beyanı” içeren makaleleri yayınlayacaktır.
Lütfen talimatları izleyiniz ve “Yazar Katkı Beyanı”nı doldurunuz.
Yazarlık kriterlerine ilişkin ICMJE yönergelerine (http://www.icmje.org/recommendations/browse/rolesand-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html) dayalı olarak ve Yayın Etiği Komitesi
[COPE, (https://publicationethics.org/)], tarafından tavsiye edildiği gibi yapmanız gereken her bir yazarın
makaleye nasıl katkıda bulunduğunu netleştirmektir.
Bir yazarın adı birden çok kez görünebilir ve her yazar adı en az bir kez görünmelidir.
Tek yazarlar için aşağıdaki ifadeyi kullanınız:
Yazar, aşağıdakilerin sorumluluğunu kabul eder: çalışma fikri ve tasarımı, veri toplama, sonuçların analizi
ve yorumlanması ve makale hazırlama. Aşağıdaki rollere veya görevlere karşı bir kişinin adını atayan bir liste
oluşturmanız gerekir:
•

Çalışma fikri veya tasarımı

•

Veri toplama

•

Veri analizi ve yorumlama

•

Makalenin taslağının hazırlanması

•

Makalenin kritik revizyonu

•

Diğer (çalışma denetimi, fonlar, materyal, vb...)

•

Yayınlanacak versiyonun son onayı

Son aşama olarak tüm ortak yazarların adlarının yazılması gerektiğini unutmayınız. Katkı beyanını hazırladıktan
sonra, dergiye göndermeden önce tüm ortak yazarlar tarafından imzalandığından emin olunuz.
Örnek:
Yazarlar makaleye katkıyı aşağıdaki şekilde onaylarlar:
Çalışma fikri veya tasarımı: X. Yazar, Y. Yazar
Veri toplama: Y. Yazar
Sonuçların analizi ve yorumlanması: X. Yazar, Y. Yazar. Z. Yazar
Taslak çalışmayı hazırlama: Y. Yazar. Z. Yazar.
Tüm yazarlar (X, Y, Z) sonuçları gözden geçirdi ve makalenin son hâlini onayladı.
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Yazar (lar) 			

Çalışmanın fikri veya tasarımı 				

----------------------------------------------

Veri toplama 						

----------------------------------------------

Veri analizi ve yorumlama					

----------------------------------------------

Makalenin taslağının hazırlanması

			

----------------------------------------------

Makalenin kritik revizyonu					

----------------------------------------------

Diğer (çalışma denetimi, fonlar, materyal, vb...)		

----------------------------------------------

Tüm yazarlar sonuçları gözden geçirmiş ve makalenin son hâlini onaylamıştır.
Bu yazar katkı beyan formu, tüm yazarlar adına makalenin sorumlu yazarı tarafından imzalanmıştır.
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Tarih
-----------------

