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(Bu belge, gerektiği takdirde ‘ilgili makama’ gönderilebilir!)
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Söz konusu çalışma, başka bir dergi/kitapta yayımlanmamış olduğunu ve yayımlanmak üzere başvurulmadığını kabul ve beyan ederim.

☐Evet
☐Hayır
Söz konusu çalışmanın türü nedir?

☐Epigrafi
☐Çeviri
☐Eleştiri
Epigrafi/Eleştiri makalesi ise: söz konusu çalışmada, arkeolojik veya epigrafik materyallerin yayımlanması için kazı başkanından/müzeden veya ilgili mecralardan gerekli izinlerin alındığını doğrularım
(İzin yazısının makaleyle birlikte gönderilmesi rica olunur).
☐Evet
☐Hayır
Söz konusu çalışmadaki bilgiler orijinaldir ve bilimsel standartları karşılamaktadır.

☐Evet
☐Hayır
Epigrafi makalesi ise: makale tez/projeden mi üretilmiştir? (Evet ise makalenin içerisinde mutlaka belirtilmelidir. Tezden üretilmiş makalelerde dergimizin benzerlik/intihal oranı (%20) geçerlidir. Duplikasyon
kabul edilemez).

☐Evet
☐Hayır
Makale dergiye gönderilmeden önce Libri Yayın Şablonu’na göre düzenlendiğini beyan ederim
(Epigrafi ve eleştiri makaleleri için; çalışmanın ilk sayfasında yer alan Türkçe/İngilizce Başlık, Yazar Adı,
Öz, Anahtar Kelimeler, Abstract, Keywords gibi tüm bilgiler ikinci sayfaya taşmayacak ve ilk sayfayı
tamamlayacak şekilde yerleştirilmelidir).

☐Evet
☐Hayır
Künye kısmında yazar(lar)ın akademik unvanı, görev yaptığı kurum bilgileri, e-posta adresi ve ORCID
numarası belirtilmiştir.

☐Evet
☐Hayır
Makalenin (epigrafi/eleştiri) dipnotlarında ve bibliyografyasında Libri Yayın İlkeleri’ne göre düzenlenmiş olan eserler birbiriyle eşleşmektedir.

☐Evet
☐Hayır
Görsel malzemeler (fotoğraf, harita, çizim vb.) için gerekli izinlerin alındığını ve/veya ekstra bir telif
hakkına gerek olmadığını doğrularım.

☐Evet
☐Hayır
10) Makale bibliyografya hariç, gerekli atıflar yapılmak kaydıyla, en fazla %20 benzerlik oranına sahiptir.
Benzerlik/intihal oranının %20’in üzerinde çıkması durumunda makalemin yayımlanmamasını veya
düzenleme için tarafıma geri gönderilmesini kabul ediyorum.

☐Evet
☐Hayır
11) Makalede etik açıdan bir sorun taşımakta mıdır? (Varsa lütfen belirtiniz).

☐Evet
☐Hayır
…………………………………………………………………………………………………
12) Eğer kör hakemlik sürecinde, kör hakem tarafından “düzenlendikten sonra yayımlanabilir” ibaresi
işaretlenmişse, çalışmada gerekli düzenlemeleri yapacağımı/yaptığımı (Eğer yapmazsam bunun
nedenlerini gerekçeleriyle birlikte dergi yönetimine ve ilgili kör hakeme açıklayacağımı) doğrularım.
☐Evet

☐Hayır
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