TAM METİN BİLDİRİLERİN ULUSLARARASI KİTAP BÖLÜMÜ OLARAK YAYINLANMASI
Değerli katılımcılar son yayınlanan akademik teşvik yönetmeliğinde uluslararası kongre statüsünde
yapılan değişik nedeniyle bildirilerinizin tam metinleri akademik teşvik başvurularında
kullanılamayacaktır. Bu nedenle isteyen katılımcılarımızın kongremize sunulan bildirilerini hem
doçentlik başvurularınızda (10 puan) hem de akademik teşvik başvurularınızda (7,5 puan)
kullanabilmesi için bildirilerin tam metinleri Uluslararası Kitap Bölümü olarak yayınlanacaktır.
•

•
•
•
•

•

Kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri 30 Mayıs 2021 tarihinde ISBN numarasıyla editörlü
E-Kitap olarak Efe Akademi Yayınları tarafından uluslararası kitap bölümü olarak
yayınlanacaktır.
Efe Akademi Yayınları sağlık bilimleri alanında uluslararası yayınevi kriterlerini bütünüyle
karşılamaktadır.
Kitap bölümü olarak yayınlatmak istediğiniz bildirilerinizin kongre yazım kurallarına uygun
olarak hazırlanması gerekir.
Uluslararası kitap bölümü olarak yayınlatmak istediğiniz tam metin bildirilerinizi 20 Mayıs 2021
tarihine kadar gönderebilirsiniz.
Uluslararası kitap bölümü olarak yayınlatmak istediğiniz tam metin bildirileriniz için yayınevine
kongre katılımcılarına özel %50 indirimli olmak üzere 250 TL yayın ücreti ödenecektir.
Sıkça Sorulan Sorular
Kongrede sunduğum bildirilerim için en avantajlı yayın türü hangisidir.

Kongrede sunulan bildirilerinizi özet kitabında, tam metin proceeding kitabında veya uluslararası
kitap bölümü olarak yayınlatabilirsiniz.

•

a) Bu yayın türlerinden sadece özet kitapçıkta yayınlanan bildirilerin akademik yayın teşvik ve
doçentlik başvurularında bir puan değeri yoktur.
b) Proceeding tam metin kitabında yayınlanan bildirilerinizden yalnızca bir tanesini doçentlik
başvurunuzda 3 puan olarak kullanabilirsiniz. Ancak akademik yayın teşvik
başvurularınızda bu yayınınızın bir puan değeri olmayacaktır.
c) Uluslararası kitap bölümü olarak bildirinizi yayınlarsanız yayınlattığınız her bir bildiriniz için
doçentlik başvurularınızda 10 puan ve akademik teşvik başvurularınızda 7,5 puan olarak
değerlendirilecektir.
Bildirilerimizi yayınlayacak Efe Akademi Yayınları YÖK’ün uluslararası yayınevi kriterlerini
karşılıyor mu?
Efe Akademi yayınları 2020 yılında hem ÜAK’ın doçentlik hem de YÖK’ün akademik teşvik
kriterlerine göre uluslararası yayınevi statüsündedir. https://www.efeakademi.com/
a) “En az 4 yıl uluslararası kapsamda düzenli biçimde faaliyet göstermiş olmak”: Efe akademi
yayınları 2005 yılında kurulmuş olup 2010 yılından beri uluslararası kapsamda faaliyet
yürütmektedir.
b) “Dünyada ilk 500'e giren üniversite kütüphanelerinde kataloglanan yayınları bulunmak.“
Efe Akademi Yayınları tarafından yayınlanan birçok kitap ilk 500 e giren üniversitelerin
kütüphanelerinde kataloglanmaktadır. Aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz.
https://efeakademi.com/uluslararasi-universitelerde-katologlanmis-yayinlarimiz/
c) “Aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayınlamış olmak”: Efe Akademi Yayınları
tarafından sağlık bilimleri alanında farklı yazarlara 20’nin üzerinde kitap yayınlanmıştır.
Aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz.
https://efeakademi.com/uluslararasi-universitelerde-katologlanmis-yayinlarimiz/

d) “Türkçe dışındaki dillerde en az 20 kitap yayınlamış olmak.”: Efe Akademi Yayınları
tarafından 30’ un üzerinde yabancı dilde kitap yayınlanmıştır.
https://efeakademi.com/uluslararasi-universitelerde-katologlanmis-yayinlarimiz/
•

Kongrede sunmadığım çalışmalarımı da bu kitapta yayınlatabilir miyim?

Kongrede sunulmayan çalışmalarınız kongreye özel yayınlanacak bu kitapta yayınlanamayacaktır.
Bu çalışmalarınız yayınevi tarafından yıl içerisinde yayınlanacak diğer sağlık bilimleri alanındaki
kitaplarda yayınlanabilir. Ancak %50 indirim oranı sadece bu kongre kapsamındaki çalışmalar için
geçerli olacaktır.
•

Kongrede sunduğum tüm çalışmalarımı uluslararası kitap bölümü olarak yayınlatabilir
miyim?

Evet birden fazla tam metin bildirilerinizi kitap bölümü olarak yayınlatabilirsiniz. Ancak puanlama
açısından bir kitapta en fazla 2 bölüm değerlendirmeye alınmaktadır. Bu bakımdan kitap bölümü
yayın başvuru sayısının yüksek olması durumunda bu durum dikkate alınarak 2 farklı uluslararası
kitap olarak çalışmalarınız yayınlanacak ve sizlere 4 bölüme kadar puan alma imkânı sağlanacaktır.
•

Tam metin bildirimi hem proceeding kitapta hem de uluslararası kongre kitabında bölüm
olarak yayınlatabilir miyim?

Akademik yükseltme ve yayın teşvik başvurularınızda etik ihlal iddialarıyla karşılaşmamanız için
sadece bir yerde yayınlanması sizin lehinize olacaktır.
•

Kitap bölümü olarak yayınlattığım çalışmama nasıl ulaşacağım?

20 Ekim 2020 tarihinde kongremiz web sayfasından ve Efe Akademi Yayınları web sitesinden PDF
formatında kitabın tamamını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
•

Kitap bölümü yazım kuralları nelerdir?

Kitap bölümü olarak yayınlatmak istediğiniz bildirilerinizin tam metinleri Word programında A4
kâğıt boyutunda Times New Roman yazı tipinde 11 punto ve 1,5 satır aralığında yazılmalı, metin
içi ve kaynakça bölümünde APA 6 formatında kaynak gösterimi yapılmalıdır.
•

Kitap bölümü için ücreti nereye yatıracağım?

Kitap bölüm ücreti kongre ücretinden bağımsız olarak başvuru formunda belirtilen yayınevinin
hesabına yatırılacaktır.

KİTAP BÖLÜMÜ BAŞVURUSUNU BURADAN
YAPABİLİRSİNİZ
https://forms.gle/bJ6obTWiKehbwmum6

