Türkiye Jeoloji Bülteni Etik Bildirimi
Ethical Statement for Geological Bulletin of Turkey
Bütün yazarlar adına, makalemizin Türkiye Jeoloji Bülteni’ne sunulduğunu beyan ederim. / I testify on
behalf of all co-authors that our article submitted to Geological Bulletin of Turkey:

Başlık:
Title:
Bütün yazarlar / All Authors:

1) Bu materyal tamamen veya kısmen başka yerde yayımlanmamıştır. / This material has not been
published in whole or in part elsewhere.
2) Makale halihazırda yayımlanmak üzere başka bir dergiye sunulmamıştır. / The manuscript is not
currently being considered for publication in another journal.
3) Tüm yazarlar, şahsen ve aktif olarak bu makalenin yazımına ve hazırlanmasına katılmışlardır ve
içeriğinden tüm yazarlar ve münferit olarak her bir yazar sorumlu tutulacaklardır. /All authors have been
personally and actively involved in substantive work leading to the manuscript, and will hold themselves
jointly and individually responsible for its content.

Tarih / Date:

Yazışma Yapılacak Yazarın Adı ve İmzası / Corresponding Author’s Name and Signature:
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Makale Sunum Süreci ve Etik Bildirimi
Tüm makaleler internet üzerinden http://dergipark.gov.tr/tjb adresindeki çevrimiçi sistem aracılığıyla
Türkiye Jeoloji Bülteni'ne elektronik ortamda gönderilmelidir. Bunun için önce DergiPark sistemine üye
olmalısınız. Türkiye Jeoloji Bülteni yazarlardan sayfa ücreti talep etmemektedir. Dergiye sunulan
makaleler, daha önce yayınlanmadığı ve başka yerde yayınlanmak üzere gönderilmediği varsayılarak
değerlendirme için kabul edilir. Yazarlar, makalenin ana içeriğinin daha önce yayınlanmadığını ve başka
bir dergide yayınlanmak üzere gönderilmediğini onaylamalıdır. http://dergipark.gov.tr/tjb veya
www.jmo.org.tr adresinde bulunan Telif Hakkı Devri Formu, tüm yazarlar adına iletişim kurulan yazar
tarafından imzalanmalı ve makale dosyalarıyla birlikte gönderilmelidir. Bir makale sunulduktan sonra,
başka yazar eklenmesi veya çıkarılması veya yazarların değiştirilmesi mümkün değildir. Makaleler, yazım
kurallarına uymuyorsa ya da dergi kapsamı dışındaysa, dergi editörü tarafından hakem değerlendirmesi
yapılmaksızın reddedilebilir. Bir makale yayın için kabul edildikten sonra, diğer bir deyişle, hakem
tarafından önerilen düzeltmeler tamamlandıktan ve editör tarafından kabul edildikten sonra, yazara
makalede değişiklikler yapma izni verilmez. Makale yayınlamadan önce, yazarlara düzeltmeler için prova
baskı gönderilir. Başkasının fikir veya sözcüklerinin orijinal biçiminde kullanılması veya uygun bir atıf
yapılmaksızın değiştirilmesi, intihal olarak kabul edilir ve tolere edilemez.

Submission Process and Ethical Statement
All manuscripts must be submitted electronically via the Internet to the Geological Bulletin of Turkey
through the online system http://dergipark.gov.tr/tjb. There are no page charges. Papers are accepted for
publication on the understanding that they have not been published and are not going to be considered for
publication elsewhere. Authors should certify that neither the manuscript nor its main contents have
already been published or submitted for publication in another journal. The Copyright Release Form,
which can be found at http://dergipark.gov.tr/tjb, or www.jmo.org.tr must be signed by the corresponding
author on behalf of all authors and must accompany all papers submitted. After a manuscript has been
submitted, it is not possible for authors to be added or removed or for the order of authors to be changed.
Manuscripts may be rejected without peer review by the editor-in-chief if they do not comply with the
instructions for authors or if they are beyond the scope of the journal. After a manuscript has been accepted
for publication, i.e. after referee-recommended revisions are complete, the author will not be permitted to
make changes that constitute departures from the manuscript that was accepted by the editor. Before
publication, the galley proofs are always sent to the authors for corrections. The use of someone else’s
ideas or words in their original form or changed without a proper citation is considered plagiarism and
will not be tolerated.
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