AMAÇ VE KAPSAM
Remisyon Güncel Onkoloji Dergisi Bilimsel T›p Yay›nevi’nin süreli yay›n› olarak Mart, Haziran, Eylül ve Aral›k aylar›nda olmak üzere y›lda 4 say› yay›mlanmaktad›r. Remisyon Güncel Onkoloji Dergisi’nin yay›n dili Türkçe’dir. Dergide derlemeler ile
Görüﬂler ve Düﬂünceler baﬂl›¤› alt›nda öncelikle dergide daha önce yay›mlanan bir yaz›ya katk›da bulunmak veya eleﬂtirmek
amac›yla kaleme al›nan yaz›lar yay›mlanmaktad›r.
Remisyon Güncel Onkoloji Dergisi’nin amac› onkoloji alan›nda konusunun uzman› bilim adamlar›m›z taraf›ndan, kendi
görüﬂ ve tecrübelerini de aktard›klar› yaz›lar ile bilgi al›ﬂveriﬂine katk›da bulunmak, tart›ﬂmaya aç›k konularda farkl› görüﬂlere yer vererek konular›n farkl› boyutlar› ile ele al›nabildi¤i bir platform oluﬂturmakt›r.
Derginin hedef okuyucu kitlesi baﬂta onkoloji dal›nda çal›ﬂan uzman ve asistan doktorlar olmak üzere t›bb›n di¤er branﬂlar›nda çal›ﬂan ve onkoloji ile ilgilenen tüm hekimlerdir.
Abone ‹ﬂlemleri
Remisyon Güncel Onkoloji Dergisi, derginin kurul üyeleri ve kütüphanelere ücretsiz olarak ulaﬂt›r›lmaktad›r. Dergi ayr›ca,
dergiye y›ll›k abone olan hekimlere düzenli olarak ulaﬂt›r›lmaktad›r.
1 y›ll›k abone ücreti (2010)
Kurumlar için : 60 TL
Hekimler için : 50 TL
Tek say› ücreti : 20 TL
Dergiye www.remisyon.org adresi arac›l›¤›yla abone olunabilmektedir.
Adres: Remisyon Güncel Onkoloji Dergisi
PK 130 Kavakl›dere-Ankara
Telefon
: 0312 426 47 47 - 0312 466 23 11
Faks
: 0312 426 93 93
E-posta
: bilimsel@tr.net
Web sayfas› : www.remisyon.org
Yay›m ‹zni
Remisyon Güncel Onkoloji Dergisi’nde yay›mlanan yaz›lar, resim, ﬂekil, grafik ve tablolar Bilimsel T›p Yay›nevi’nin yaz›l›
izni olmadan k›smen veya tamamen ço¤alt›lamaz, belli bir sistemde arﬂivlenemez, reklam ya da tan›t›m amaçl› materyallerde kullan›lamaz. Bilimsel makalelerde kaynak gösterilmek ﬂart› ile al›nt› yap›labilir. Dergide yay›mlanan reklamlar›n içeri¤inden ilgili firmalar sorumludur.
Reklam Ba¤lant›lar› ‹çin
Ecz. ‹brahim Çevik
Bilimsel T›p Yay›nevi
Adres
: Bükreﬂ Sokak No: 3/20 06680 Kavakl›dere-Ankara, Türkiye
Telefon
: 0532 622 13 23 - 0312 426 47 47 - 0312 466 23 11
Faks
: 0312 426 93 93
E-posta
: ibrahim.cevik@remisyon.org
Web sayfas› : www.bilimseltipyayinevi.com
Yazarlara Bilgi
Yazarlara bilgi k›sm›na, derginin bas›l› örneklerinden ve www.remisyon.org adresinden ulaﬂ›labilir.
Yaz›lar›n Bilimsel ve Hukuki Sorumlulu¤u
Yay›mlanan yaz›lar›n bilimsel ve hukuki sorumlulu¤u yazarlar›na aittir. Yaz›lar›n içeri¤inden ve kaynaklar›n do¤rulu¤undan yazarlar sorumludur. Editör, editör yard›mc›s› ve yay›nc› dergide yay›nlanan yaz›lar için herhangi bir sorumluluk kabul
etmez.
Dergimizde asitsiz ka¤›t kullan›lmaktad›r.
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