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Yayım İzni
Tüberküloz ve Toraks Dergisi’nde yayımlanan yazılar, resim,
şekil, grafik ve tablolar Türk Tüberküloz ve Toraks Derneği’nin
yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, belli bir
sistemde arşivlenemez, reklam ya da tanıtım amaçlı materyallerde
kullanılamaz. Bilimsel makalelerde kaynak gösterilmek şartı ile alıntı
yapılabilir. Dergide yayımlanan reklamların içeriğinden ilgili firmalar
sorumludur.
Reklam Bağlantıları İçin
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Yazarlara Bilgi
Yazarlara bilgi kısmına, derginin basılı örneklerinden ve www.
tuberktoraks.org adresinden ulaşılabilir.
Yazıların Bilimsel ve Hukuki Sorumluluğu
Yayımlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına
aittir. Yazıların içeriğinden ve kaynakların doğruluğundan yazarlar
sorumludur. Editör, yardımcı editörler ve yayıncı dergide yayınlanan
yazılar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Dergimizde asitsiz kağıt kullanılmaktadır.
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