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Smyrna Tıp Dergisi Editörlüğü’ne;
Sorumlu yazar olarak tüm yazarlar adına;
a) Sunulan makalenin yazar(lar)ın orijinal çalışması olduğunu ve daha önce yayınlanmadığını (bildiri özeti
olarak yer almak dışında);
b) Halen herhangi bir dergiye yayımlanmak üzere gönderilmemiş olup, değerlendirme aşamasında da
olmadığını;
c) Tüm yazarların bu çalışmaya bireysel olarak katılmış olduklarını ve makalenin son halini okuyup
onayladıklarını, makalenin bilimsel etik ve hukuki sorumluluğunun tüm yazarlara ait olduğunu;
d) Smyrna Tıp Dergisi’nin, bağlam, hüküm, bilgi, sonuç ve yorumları içeren makalenin içeriği ile ilgili
olarak hiçbir sorumluluğu olmadığını;
e) Sunulan makalenin tüm yazarlarından makaleyle ilgili tüm hakları Smyrna Tıp Dergisi editörlüğüne
devretme ve formda yer alan taahhütlerde bulunma hususunda yetki aldığımı, bu nedenle doğmuş veya
doğabilecek tüm uyuşmazlıklardan sorumlu olacağımı;
f) Makalede bulunan metin, şekil ve dokümanlar üzerinde diğer şahıslara ait olan yayın hakkı
bulunmadığını;
g) Yazının iftira niteliğinde, kanun dışı veya dava konusu olabilecek herhangi bir ifade içermediğini,
kişisel veya mülkiyet haklarını ihlal etmediğini;
h) Sunulan makale üzerindeki hakları, Smyrna Tıp Dergisi editörlüğünce tüm dünyada sınırsız olarak
kullanılmak üzere kendilerine devretmeyi kabul ve taahhüt ederim.
[ Yayın Hakları, bu yazının basılmasını, çoğaltılmasını ve dağıtılmasını ve mikro form, elektronik form
(çevrimiçi çevrimdışı) veya ileride geliştirilebilecek başka benzer yeniden üretimlerini kapsamaktadır. ]
Buna rağmen yazar(lar)ın veya varsa yazar(lar)ın işvereninin
a) Patent hakları;
b) Yazar(lar)ın gelecekte yazacakları kitaplarında, verecekleri ders veya sözlü sunumlarda makalenin
tümünü ücretsiz kullanma hakkı;
c) Makaleyi satmamak koşuluyla kendi amaçları için çoğaltma hakkı, posta/elektronik yolla dağıtma hakkı
gibi fikri mülkiyet hakları saklıdır.
[ Çoğaltma, sergileme, başkalarına verme ve diğer dağıtım durumlarında Dergiye atıfta bulunulması
gerekir. Atıf yapılırken Dergi Adı, Makale Adı, Yazar(lar)ın Adı, Soyadı, Cilt No, Sayı No ve Yıl
verilmelidir. ]
Sorumlu yazar olarak, telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak davalarda
Smyrna Tıp Dergisi’nin hiçbir sorumluluğunun olmadığını, tüm sorumluluğun Sorumlu yazar olarak bana ait
olduğunu taahhüt ederim.
Ayrıca makalede hiçbir suç unsuru veya kanuna aykırı ifade bulunmadığını, araştırma yapılırken kanuna aykırı
herhangi bir malzeme ve yöntem kullanmadığımı, çalışma ile ilgili tüm yasal izinleri aldığımı ve etik kurallara
uygun hareket ettiğimi taahhüt ederim.
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