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 BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ 

Temel Bilgiler 
Bildiri başvuru sayısı 401 
Reddedilen bildiri sayısı 54 
Kabul edilen bildiri sayısı 347 
Yazar sayısı 508 
Katılımcı ülkeler Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Rusya, Gürcistan, İran 
Tam metin kitabı yayın tarihi 20 Şubat 2018 (tam metin gönderme zorunluluğu yoktur) 
 
Temel Başlıklar 
sıra Konu sayfa 
1 Kongre’ye gelirken ön hazırlık olarak yapmanızı önerdiklerimiz 1 
2 Kongre programı, kayıt ve sunumlarınızla ilgili önemli bilgiler 1 
3 Kongre ücreti ve bu ücrete dahil olan hizmetler 2 
4 Kongre etkinlikleri 2 
5 Kongre sonrası yayın süreci  

 

1 Kongre’ye gelirken ön hazırlık olarak yapmanızı önerdiklerimiz 
 Oturumlar aynı ya da benzer disiplinler göz önüne alınarak tasarlandığı için sunumlarınızı 

hazırlarken temel teorik ve kitabi bilgiler vermekten kaçınınız.  Bunun yerine çalışmanızın 
özüne odaklanacak şekilde sunumlarınızı hazırlayınız. 

 Kongre merkezinde yazıcı imkanlarının sınırlı olması sebebiyle sunumunuza ilişkin 
(varsa) çıktılarınızı ve kongre programının sizinle ilgili olan sayfasının çıktısını 
önceden almanızı öneririz.    

 Çalışmanızı için hazırladığınız sunumu hem Power Point hem de PDF formatında 
kaydetmenizi öneririz. Sunumunuzu hazırladığınız bilgisayar ile kongre merkezinde 
kullanılan bilgisayardaki Office yazılımının farklı versiyonlarda olması halinde power 
point dosyanız açılmayabilir. Bu sebeple çalışmanızı PDF formatına dönüştürerek de 
mutlaka yanınızda bulundurunuz. 

 Sunum dosyalarınızı hem mail adresinizde hem de flaş diskinizde bulundurunuz. İnternet 
bağlantısında herhangi bir aksaklık yaşanması ihtimaline karşı çalışmanızın flaş 
belleğinizde de olmasını öneririz. 

 Sunum bilgisayarlarına çok sayıda katılımcıya ait flaş bellekler  takılacağı için Flaş 
Belleğinize virüs bulaşması ihtimali yüksektir. Bu sebeple içerisinde özel dosyalarınızın, 
tüm akademik çalışmalarınız, fotoğraflarınız vs. gibi bilgilerin olduğu Flaş Belleğiniz 
yerine başka bir flaş bellek kullanmanızı öneririz 

2 Kongre programı, kayıt ve sunumlarınızla ilgili önemli bilgiler 
 Kongrenin ilk günü gelerek kayıt yaptırmanız GEREKMEMEKTEDİR. Kayıt masası 

kongre süresince 08:00-18:00 saatleri arasında hizmet verecektir. Kayıt masasında 
yoğunluk ve sıkışıklık yaşanmaması için sunum gününüzde oturumunuzdan yarım saat 
öncesinden gelerek kayıt yaptırabilirsiniz. 

 Kongre programında belirtilen gün ve saatte oturumunuz başlayacaktır.  Oturumun 
yürütülmesine ilişkin tüm hususlarda Oturum Başkanları tam yetkilidir.  Katılım belgeleri 
oturum bitiminde oturum başkanınızca verilecektir. 

 Kongre programı hazırlanırken her bir sunum için 10-15 dk.’lık zaman ayrılmıştır. Bu 
sebeple oturum sırasında zamanı dikkatli kullanarak size verilen süreyi aşmamanız son 
derece önemlidir. Oturumun planlanan süreyi aşması sonraki oturumların sarkmasına 
sebep olacaktır. Oturum ve sunum düzenine ilişkin olarak Oturum Başkanınızın 
uyarılarını dikkate alınız.  

 Oturum sırasında ilginizi çeken bir konu olması halinde, oturum sonrasında fuaye 
alanında ilgili yazarla iletişim kurarak ayrıntılı bilgi edinmenizi öneririz. 
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3 Kongre ücreti ve bu ücrete dahil olan hizmetler 
 Kongre ücretinin belirtilen tarihler aralığında yatırılması gerekmektedir.  
 Kongre ücretine tüm yazarların kongreye katılımı, tüm yazarlar için katılım belgesi, özet 

kitabı ve tam metin kitabının yayınlanması ile sıcak-soğuk içecekler ve ara ikramlar 
dahildir.  

 Kongre konseptimizde öğle yemeği, kongre çantası, promosyon bulunmamaktadır. 
Kongrenin son gününde (20 Ocak 2019 tarihinde) kapanış yemeği verilecektir. Kapanış 
yemeği yerini ve saatini kayıt masasından öğrenebilirsiniz. 

 

4 Kongre sonrası yayın süreci 

 ÖZET VE TAM METİN ÇALIŞMALARININ YAYINLANMASI 
 
ÖZET BİLDİRİLERİN YAYINI    
Bildiri özetleri, kongre tarihinden itibaren iki haftalık bir süre zarfında  İKSAD 
Yayınevi tarafından özel ISBN numarası ile e-kitap olarak yayınlanacaktır. Yayın 
sonrası yazarlara e-mail yolu ile bilgilendirme yapılacaktır. 

 TAM METİN ÇALIŞMALARININ YAYINLANMASI 
Tam Metinleriniz için üç alternatif sunmaktayız 
 
1- Kongre Tam Metin Kitabı 
Bildiri tam metinleri, kongre tarihinden itibaren en çok 15 günlük süre zarfında 
 İKSAD Yayınevi tarafından özel ISBN numarası ile e-kitap olarak 
yayınlanacaktır. Yayın sonrası yazarlara e-mail yolu ile bilgilendirme yapılacaktır. 
 
2- Uluslararası Kitap ya da Kitap Bölümü (Kongreden bağımsız) 
Çalışmalarınızı uluslararası kitap ya da kitap bölümü olarak yayınlatmak için tam 
metninizi İKSAD Yayınevi'ne gönderebilirsiniz (iksadyayınevi@gmail.com). 40 
sayfanın üzerindeki tam metinlerinizi özel ISBN numarası ile MÜSTAKİL KİTAP 
olarak da yayınlatabilirsiniz. 
Kitap bölümü için yayın ücreti 250 TL 
Müstakil kitap yayın ücreti 450 TL’dir 
Kitap ya da kitap bölümleri e-kitap olarak yayınlanmaktadır. Yayın sonrası indeks 
ve seo kayıtları İksad Yayınevi tarafından yapılacaktır. Basılı kitap talepleriniz için 
ayrıca tarafınıza basım yetki belgesi verilmektedir. Bu belge ile kitabınızı 
dilediğiniz bir matbaada bastırabilirsiniz. 
İKSAD Uluslararası Yayınevi ÜAK tarafından belirlenen tüm kriterlere haizdir 
Yayınevi web sitesi www.iksad.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iksad.net/
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3- Uluslararası Hakemli Dergilerde Makale Yayını  
Makalenizi aşağıdaki dergi web sayfalarını inceleyerek, tercih edeceğiniz herhangi 
birine (dergi yazım ve yayın kurallarına uygun olarak) gönderebilirsiniz. 
Makaleniz, dergi hakem sürecini geçmesi durumunda yayınlanabilecektir. 
Makalenizi seçtiğiniz dergiye gönderirken Zeugma Kongresi katılımcısı 
olduğunuzu belirtmeniz halinde tarafınıza ilgili dergilerce indirim uygulanacaktır. 
  
Sosyal Bilimler alanında yayın yapan dergiler 
İKSAD JOURNAL        : www.iksadjournal.org       Normal yayın ücretinin yarısı alınmaktadır 
ATLAS JOURNAL        : www.atlasjournal.net        Normal yayın ücretinin yarısı alınmaktadır 
SSD JOURNAL            : www.ssdjournal.org           Normal yayın ücretinin 1/3'ü alınmaktadır 
ASR JOURNAL             : www.asrjournal.org           Normal yayın ücretinin 1/3'ü alınmaktadır 
AL FARABİ DERGİSİ : www.dergipark.gov.tr/farabi    ücretsiz        
 

Matematik, Mühendislik, Fen ve Sağlık Bilimleri alanında yayın yapan dergi 
EJONS JOURNAL         : www.ejons.co.uk               Normal yayın ücretinin yarısı alınmaktadır 
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