
 
 

     3. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ - GAZİANTEP 2018 

KONGRE USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME 

A. GENEL ESASLAR 

- 3. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 21-22 Haziran 2018 tarihleri 

arasında Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde MAVERA KONGRE MERKEZİ’nde 

gerçekleştirilecektir. 

- Kayıt masası kongre süresince 08:00 – 18:00 saatleri arasında hizmet verecektir. 

Oturumunuzundan (en geç) yarım saat öncesine kadar kayıt masasına başvurarak 

kongre kaydınızı yaptırmanız gerekmektedir. 

- Ödeme belgelerinizi kayıt masasının hemen yanında bulunan muhasebe biriminden 

temin edebilirsiniz 

- Yoğun katılım sebebiyle kongreye gelmeden önce programdan sunum yapacağınız 

salon ve saati öğrenerek not ediniz.  

- Kongre süresince fuaye alanındaki sıcak ve soğuk ikramlardan ücretsiz 

yararlanabilirsiniz 

- Kongre süresince öğle yemeklerinden ücretsiz yararlanabilirsiniz. Bunun için kayıt 

sırasında tarafınıza verilecek olan yemek fişini Gaziantep Üniversitesi Akademik 

Personel Yemekhanesi’ne ibraz etmeniz gerekmektedir. 

- Kongre promosyon çantası her bir ödeme için bir yazara bir adet olmak üzere imza  

karşılığında verilecektir.  

- Kongre sonrası özet ve tam metin yayını ile ilgili detaylı açıklamalra bu broşürün 

devam eden sayfalarından ulaşabilirsiniz. Yayına ilişkin tarihler kesindir ve hiçbir 

şekilde uzatılmayacaktır. 

 

B. OTURUM VE SUNUM ESASLARI 

- Oturumları, konge başkanlığını temsilen OTURUM BAŞKANLARI yönetir 

- Oturumların yönetilmesinde ve işleyişle ilgili her hususta OTURUM BAŞKANLARI tam 

yetkilidir.  

- Herhangi bir sebeple oturum 1.başkanının iştirak edememesi durumunda kongre 

programında ismi yazılı olan 2.başkan oturumu başlatarak yönetir 

- Oturumlar programda belirtilen saatler arasında gerçekleştirilecektir 

- Bir oturumda her bir sunum için 10 dk. süre verilecektir. Bir oturumda birden  fazla 

sunumu olan katılımcılarımız için birinciden sonraki her bir sunum için 5 dk. zaman 

verilecektir (Örneğin bir oturumda 3 sunumu olan bir katılımcımız ilk sunumu için 10 

dk. sonraki iki sunumu için ise 5’er dk. Zaman kullanabilir). Bu sebeple sunumlarınızda 

kitabi tanımlardan ve çok temel teorik bilgilerden kaçınarak çalışmanızın özüne 

yoğunlaşmanızı öneririz 

- Bir oturumda ilginizi çeken/ daha fazla bilgi almak istediğiniz  bir konu olması halinde 

workshop salonlarının önünde bulunan tartışma köşelerinde ilgili yazarla fikir alış 

verişinde bulunmanızı öneririz. 
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- Yoğun katılım sebebiyle 22 Haziran Cumu günü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 

(TBMYO)’nda iki adet ek salon açılmıştır. TBMYO’da sunum yapacak olan 

katılımcılarımızın da kayıt işlemleri MAVERA KONGRE MERKEZİ’nde yapılacaktır. 

Oturum esaslarına ilişkin tüm hususlar TBMYO salonları için de geçerlidir.  

 

 

C. AÇILIŞ VE SOSYAL ETKİNLİK PROGRAMI 

- Kongre açılış töreni 09:00 – 09:45 saatleri arasında MAVERA KONGRE MERKEZİ’nde 

bulunan TURKUAZ salonunda yapılacaktır. Açılış programı akışı aşağıdaki gibi 

gerçekleşecektir 

AÇILIŞ 

1 İstiklal marşı ve saygı duruşu 

2 Prof. Dr. Ali GÜR – Kongre Onursal Başkanı 

3 Prof. Dr. Osman ERKMEN – Kongre Başkanı 

4 Semazen Gösterisi 

5 Prof. Dr. Ariz Avaz GOZELOV – Davetli Konuşmacı / Rusya Bilimler Akademisi 

6 Prof. Dr. Cengiz KAHRAMAN – Davetli Konuşmacı / İTÜ 

 

Sergi Açılışı  

Mavera Kongre Merkezi - 21 Haziran 2018 saat: 09:50 

 

SOSYAL ETKİNLİK 

Mavera Kongre Merkezi 21- 22 Haziran 2018 tarihlerinde 

11:00 – 11:15 Semazen Gösterisi 

12:00 – 12:20 Ney dinletisi 

13:00 – 13:20  Kanun ve keman dinletisi 

14:00 – 14:15 Semazen Gösterisi 

15:00 – 15:20 Ney dinletisi 

16:00 – 16:20  Kanun ve keman dinletisi 

17:00 – 17:20 Semazen Gösterisi 

 

D. SOSYAL ETKİNLİK PROGRAMI 

- Kongreye ilişkin diğer hususları Kongre  Başkanlığı düzenler ve yürütür. 

- Kongre başkanı, düzenleme ve yürütme kurulu üyeleri ve kongre koordinatörleri 

kongre süresince kongre merkezinde olacaklardır. Kongreyle ilgili her konuda  kongre 

kayıt ve danışma masası ile, kongre başkanı ile veya kongre düzenleme ve yürütme 

kurulu üyeleriyle doğrudan iletişim kurabilirsiniz. 

Çok değerli çalışmanızla kongremize katılımınızdan dolayı teşekkür ederim. 

Prof. Dr. Osman ERKMEN 
Kongre Başkanı   
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KONGRE SONRASI YAYIN SÜRECİ 

Değerli kongre katılımcımız, 
UMTEB-3  sonrası özet ve tam metin yayın süreci aşağıdaki şekilde gerçekleşecektir: 
 
ÖZET YAYINI 
Özetleriniz kongresi sonrası İKSAD Yayınevi tarafından özel ISBN numarası ile e-kitap olarak 20 Temmuz 2018 tarihinde  
www.iksadkonferans.com  ve www.iksadkongre.org  adreslerinde yayınlanacaktır. Özet metinleriniz hakem sürecinden geçmiş olduğu için 
metinlerde herhangi bir değişiklik talebi dikkate alınmayacaktır.  
 
 
TAM METİN YAYINI 
Tam Metinleriniz için üç alternatif sunmaktayız 
 
1. KONGRE TAM METİN KİTABI'nda yayın:  Bunun için tam metinlerinizi en geç 1 Temmuz 2018 tarihine kadar umtebantep@gmail.com  
adresine göndermeniz gerekmektedir 1 Temmuz 2018 tarihinde gelen tüm tam metinler Kültür Bakanlığı otomasyon sistemine girilerek 
ISBN numarası alınacaktır. Bu sebeple 1 Temmuz 2018 tarihinden sonra gönderilecek tam metinler KONGRE TAM METİN KİTABI’na 
eklenemeyecektir. 
 
2. HAKEMLİ DERGİLERİMİZ'DE (hakem sürecini geçmesi şartıyla) MAKALE olarak  yayın: Hakemli dergilerimiz aşağıda belirtilmiştir  
 

ATLAS INTERNATIONAL JOURNAL: Doçentlik ve akademik teşvik kriterlerine uygun 4 yıllık ULUSLARARASI hakemli bir dergidir.  
Aylık olarak yayınlanmaktadır. Tam metinlerinizi makale olarak yayınlatmak için en geç 1 Ağustos 2018 tarihine kadar doğrudan doğruya  
dergi sistemi üzerinden yüklemeniz gerekmektedir. www.atlasjournal.net   Makaleleriniz hakem sürecinden geçmesi halinde 
yayınlanacaktır. Atlas Dergisi, kongre katılımcılarımıza normal yayın ücreti üzerinden %50 indirim yapmaktadır. Dergi yazım kuralları için 
lütfen www.atlasjournal.net adresini ziyaret ediniz. Dergi yayın dilleri İngilizce, Türkçe, Rusça, Çince ve Arapça’dır 
    

AL- FARABİ DERGİSİ: Doçentlik ve akademik teşvik kriterlerine uygun 3 yıllık ULUSLARARASI hakemli bir dergidir.  Tam 
metinlerinizi makale olarak yayınlatmak için en geç 15 Ağustos 2018 tarihine kadar doğrudan doğruya  dergipark üzerinden yüklemeniz 
gerekmektedir. www.dergipark.gov.tr/farabi  Hakem sürecinden geçen MAKALELERİNİZ ücretsiz olarak yayınlanacaktır. Dergi yazım 
kuralları için lütfen www.dergipark.gov.tr/farabi adresini ziyaret ediniz. Dergi yayın dilleri Türkçe ve İngilizce’dir 
 

  İKSAD  JOURNAL: Doçentlik ve akademik teşvik kriterlerine uygun 4 yıllık ULUSLARARASI hakemli bir dergidir.  Tam metinlerinizi 
makale olarak yayınlatmak için en geç 1 Ağustos 2018 tarihine kadar doğrudan doğruya  dergi sistemi üzerinden yüklemeniz 
gerekmektedir. www.iksadjournal.org   Makaleleriniz hakem sürecinden geçmesi halinde yayınlanacaktır. İKSAD JOURNAL, kongre 
katılımcılarımıza normal yayın ücreti üzerinden %50 indirim yapmaktadır. Dergi yazım kuralları için lütfen www.iksadjournal.org   adresini 
ziyaret ediniz. Dergi yayın dilleri İngilizce, Türkçe, Rusça ve Çince  

 
SSD JOURNAL: Doçentlik ve akademik teşvik kriterlerine uygun 4 yıllık ULUSLARARASI hakemli bir dergidir.  Tam metinlerinizi 

makale olarak yayınlatmak için en geç 1 Ağustos 2018 tarihine kadar doğrudan doğruya  dergi sistemi üzerinden yüklemeniz 
gerekmektedir. www.ssdjournal.org   Makaleleriniz hakem sürecinden geçmesi halinde yayınlanacaktır. SSD JOURNAL, kongre 
katılımcılarımıza normal yayın ücreti üzerinden %50 indirim yapmaktadır. Dergi yazım kuralları için lütfen www.ssdjournal.org   adresini 
ziyaret ediniz. Dergi yayın dilleri İngilizce, Türkçe, Rusça ve Çince  

 
SMART JOURNAL: Doçentlik ve akademik teşvik kriterlerine uygun 4 yıllık ULUSLARARASI hakemli bir dergidir.  Tam metinlerinizi 

makale olarak yayınlatmak için en geç 1 Ağustos 2018 tarihine kadar doğrudan doğruya  dergi sistemi üzerinden yüklemeniz 
gerekmektedir.  www.smartofjournal.com    Makaleleriniz hakem sürecinden geçmesi halinde yayınlanacaktır. SMART JOURNAL, kongre 
katılımcılarımıza normal yayın ücreti üzerinden %50 indirim yapmaktadır. Dergi yazım kuralları için lütfen  www.smartofjournal.com    
adresini ziyaret ediniz. Dergi yayın dilleri İngilizce, Türkçe ve Rusça’dır 

 
SSS JOURNAL:  Doçentlik ve akademik teşvik kriterlerine uygun 4 yıllık ULUSLARARASI hakemli bir dergidir.  Tam metinlerinizi 

makale olarak yayınlatmak için en geç 1 Ağustos 2018 tarihine kadar doğrudan doğruya  dergi sistemi üzerinden yüklemeniz 
gerekmektedir.  www.sssjournal.com    Makaleleriniz hakem sürecinden geçmesi halinde yayınlanacaktır. SSS JOURNAL, kongre 
katılımcılarımıza normal yayın ücreti üzerinden %50 indirim yapmaktadır. Dergi yazım kuralları için lütfen  www.sssjournal.com    adresini 
ziyaret ediniz. Dergi yayın dilleri İngilizce ve Türkçe’dir 

 
EJONS JOURNAL: Matematik, Mühendislik, Fen ve Sağlık Bilimleri alanlarında yayın yapan Doçentlik kriterlerine uygun 

ULUSLARARASI hakemli bir dergidir. Tam metinlerinizi makale olarak yayınlatmak için en geç 15 Ağustos 2018 tarihine kadar doğrudan 
doğruya  dergiye email olarak göndermeniz gerekmektedir (ejonsjournal@gmail.com) Makaleleriniz hakem sürecinden geçmesi halinde 
yayınlanacaktır. EJONS JOURNAL, kongre katılımcılarımıza normal yayın ücreti üzerinden %50 indirim yapmaktadır. Dergi yayın dilleri 
İngilizce, Rusça ve Türkçe’dir  www.ejons.co.uk  

 
 
 

İKSAD – İKTİSADİ KALKINMA VE  SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ 

Tüzel kişilik kodu 02.006.106 

İKSAD ULUSLARARASI YAYINEVİ 

http://www.iksadkonferans.com/
http://www.iksadkongre.org/
mailto:umtebantep@gmail.com
http://www.atlasjournal.net/
http://www.atlasjournal.net/
http://www.dergipark.gov.tr/farabi
http://www.dergipark.gov.tr/farabi
http://www.iksadjournal.org/
http://www.iksadjournal.org/
http://www.ssdjournal.org/
http://www.ssdjournal.org/
http://www.smartofjournal.com/Anasayfa.Aspx
http://www.smartofjournal.com/Anasayfa.Aspx
http://www.sssjournal.com 
http://www.sssjournal.com 
http://www.ejons.co.uk/


 

 
 İKSAD  

 

3. KİTAP ve KİTAP BÖLÜMÜ (ELEKTRONİK) olarak yayın (kongreden bağımsız kitap) 
İKSAD yayınevi ÜAK’ın belirlediği kriterlere uygun ULUSLARARASI bir yayınevidir. İKSAD Yayınevi tarafından yayınlanan kitaplar/kitap 
bölümleri akademik teşvik ve doçentlik kriterlerine uygundur. İKSAD Yayınevi düzenlenen kongrelerden bağımsız olarak hemen her 
disiplinde kitaplar yayınlamaktadır (alana göre akademik tasnifli ISBN numarası ile). Kongrede sunumunu yaptığınız bildirinizin tam metnini 
KİTAP ya da KİTAP BÖLÜMÜ olarak İKSAD yayınevi yayınlamaktadır. Yayın süreci şu şekilde işlemektedir: 
 KİTAP olarak yayın: Tam metniniz 60 sayfa ve üzerinde ise (A-4 boyutunda 12 punto) çalışmanızı MÜSTAKİL KİTAP olarak akademik ISBN 
numarası ile yayınlıyoruz. A-4 60 sayfa olan tam metniniz kitap boyutunda yaklaşık 120 sayfaya olmaktadır. 60 sayfa ve üzeri olan tam 
metninizi iksadyayinevi@gmail.com adresine göndermenizin ardından bilim kurulu başkanlığımız ve yayınevi baş editörümüz kitabınızı içerik 
bakımından incelemekte; onay vermeleri halinde kitabınız için Kültür Bakanlığı’ndan alanınıza göre ISBN numarası alınmaktadır. Ardından 
grafikerlerimiz kitabınıza kapak tasarımı yaparak yayın birimine göndermektedirler.  Yayın birimi kitabınızı oluşturup 
www.iksadkongre.org/yayinevi adresinde yayınlayıp sonra da endekslere kaydetmektedirler. Tam metninizin yayınevimize gelmesi ile 
yayınlanması süreci yaklaşık olarak iki hafta sürmektedir. Kitap yayınında hakem süreci yoktur. Kitap tamamen sizin eseriniz olduğu için 
dilediğiniz yazım formatını kullanabilirsiniz. Ayrıca tam metninizi kitap olarak yayınlatmak için herhangi bir zaman kısıtlaması da 
bulunmamaktadır. Dilediğiniz zaman yayınevimize gönderebilirsiniz. Müstakil kitap yayın ücreti 200 TL’dir.  
 
KİTAP BÖLÜMÜ olarak yayın: Tam metninizi kitap bölümü olarak yayınlatmak üzere  iksadyayinevi@gmail.com adresine göndermeniz 
gerekmektedir. Aynı alanda ve benzer konularda 5 adet Kitap bölümü talebinin gelmesinin ardından bilim kurulu başkanlığımız ve yayınevi 
baş editörümüz içerik bakımından kitabı ve bölümleri incelemekte; onay vermeleri halinde kitap için Kültür Bakanlığı’ndan alanınıza göre 
ISBN numarası alınmaktadır. Ardından grafikerlerimiz kitabın kapak tasarımı yaparak yayın birimine göndermektedirler.  Yayın birimi 
kitabınızı oluşturup www.iksadkongre.org/yayinevi adresinde yayınlayıp sonra da endekslere kaydetmektedirler. Yukarıda da belirttiğimiz 
gibi en az 5 kitap bölümü talebi gelmesi halinde kitap yayını yapılabilmektedir. Aynı alanda ve benzer konuda 5 adet kitap bölümü talebinin 
ne zaman oluşacağını öngöremememiz sebebiyle kitap bölümü yayınınız için tam bir tarih verememekteyiz. Ancak İKSAD yılda ortalama 50 
civarında kongreyle 5000’e yakın akademisyene ulaştığı için sürekli olarak kitap bölümü talepleri almaktayız. Kitap bölümü yayınında hakem 
süreci yoktur. Kitap bölümü yayınında herhangi bir format bulunmamaktadır. Ayrıca tam metninizi kitap bölümü olarak yayınlatmak için 
herhangi bir zaman kısıtlaması da bulunmamaktadır. Dilediğiniz zaman yayınevimize gönderebilirsiniz. Kitap bölümü yayın ücreti 100 
TL’dir.  
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