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Sunulan bu yazının hazırlanmasında, tasarlanmasında adı geçen çalışmaların yapılmasında ve elde edilen 
sonuçların analiz edilmesinde ben/biz birlikte çalıştık/çalıştım.Ben/biz aşağıda adı geçenler listesinde yer alan 
katılımcı yazarlar olarak çalışmamızla her türlü sorumluluğu üstleniyoruz. Ben/ biz bu çalışmanın çalışmış 
olduğumuz kurumun etik kuralları içerisnde yapılmış olduğunu ve bu çalışmanın özgün bir çalışma olduğunu 
eş zamanlı veya daha önce ve daha sonra bir başka dergide bu çalışmanın tamamının ya da bir kısmının ya 
da verilerinin kullanılmadığını ve kullanılmayacağını beyan ederiz. Editör veya editörün tayin ettiği kişilerin bu 
çalışma ile ilgili olarak talep etmiş oldukları her türlü veri ve analiz sonucunu sağlamakta tam bir işbirliği içinde 
olacağımızı beyan ederiz. 

Ben/biz bu çalışmayı yaparken dolaylı ya da dolaysız olarak herhangi bir ilaç firmasından, tıbbi ekipman ve 
gereçleri sağlayan veya üreten bir firma ya da halkla ilişkiler firması veya herhangi bir ticari firmadan ekonomik 
destek almadığımızı beyan ederiz. Ben/biz bu çalışmayla ilgili olarak herhangi bir aile üyemizin veya kendimin/  
kendimizin herhangi bir organizasyonla ilişkimiz olmadığını beyan ederiz. Ben/ biz herhangi bir firma veya 
organizasyon desteği olduğu takdirde bunu ek bir açıklama ile bildireceğimizi  beyan ederiz. 

Ben/ biz bu çalışma Türk Nöroşirürji dergisinde yayınlanırsa her türlü yayın hakkının ayrıca, bu yazı ile ilgili 
olarak alınacak bağış gelirlerinin ve elektronik veya mekanik olarak yayınının ücretli veya ücretsiz yapılmasında, 
bu çalışmanın kısmen veya tamamen yeniden yayınlanmasında hiç bir itirazımız olamayacağını beyan ederiz. 

Biz /ben sorumlu yazar olarak seçtiğimiz yazar/ sorumlu yazar olarak Türk Nöroşirürji Dergisinin bu çalışma 
ile ilgili olarak isteyeceği her türlü değişikliği yapacağımı/ arkadaşlarım adına her türlü değişikliği yapacağımı ve 
bu çalışmanın garantörü/ bu çalışmanının arkadaşlarım adına garantörü olduğumu beyan ederim. 

Bu çalışmaya katkıda bulunan herkes, yazımızda açıklamalar (Acknowledgement) bölümünde bildirilmiş ve 
adı geçen kişilerin isimlerinin yazar olarak değil katkıda bulunan kişiler olarak yazılması için, bu kişilerin yazılı 
rızaları sorumlu yazar alarak tarafımdan alınmıştır. Yine bu çalışmada katkıda bulunmuş tüm kişilerin açıklamalar 
kısmında veya yazarlar kısmında yazılmış olduğunu sorumlu yazar olarak  beyan ederim.   

Bu formu makalenin tüm yazarları adına sorumlu yazar olarak imzalıyorum. 

İsim       İmza     İmza tarihi 
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