ICEESS'18'de bildiri sunan katılımcılardan tam metinlerini dergilerde ve tam metin
kitapçığında değerlendirmek isteyenlere DUYURULUR. LÜTFEN DETAYLI
OKUYUNUZ:
1- SANAL SUNUM yapan katılımcıların 12 TEMMUZ 2018 tarihine kadar adres bilgilerini

iceessvirtual@gmail.com

adresine göndermeleri gerekmektedir. Sanal sunum yapan
katılımcıların katılım belgeleri 12 TEMMUZ 2018 tarihinden sonra karşı ödemeli olarak en kısa zamanda
kargolanacaktır.
2- Tam metinler 31 Temmuz 2018 tarihine kadar iceessfullpaper@gmail.com adresine
gönderilmelidir. Bu tarihten sonra gelecek tam metinler kesinlikle dikkate alınmayacaktır. Yazarlar tam
metinlerini ilk aşamada YEAD dergisi kurallarına göre birebir uyumlu olarak göndermelidir. Bu maili
almadan önce tam metin göndermiş olsanız bile lütfen tekrardan iceessfullpaper@gmail.com
adresine tam metninizi gönderiniz. Tam metinler tarafımıza WORD formatında gönderilecektir.
3- Tam metinler konferans düzenleme komitesinin değerlendirmesinin ardından yayın imkanlarında
yer alan dergilere yönlendirilecektir. BERJOURNAL isimli dergiye tam metin göndermek istiyorsanız
lütfen mailinizde bilgi veriniz. Sadece YEAD ve ANEMON dergilerindeki özel sayılar tarafımızdan
yönetilecektir. Özel sayıların ekim ayı başında yayımlanması planlanmaktadır. Sürece göre tarihte
sapmalar olabilir. Özel sayıda çok fazla yığılma olması durumunda YEAD dergisinin normal sayısına
kaydırma yapılabilecektir. Kaydırma yapılırken en son gönderilen tam metinlerden başlanacaktır.
4- Yazarlar gönderecekleri mailde 5 farklı üniversiteden 5 farklı akademisyen bilgilerini bizlere
iletmelidirler. Akademisyenler Dr. Öğr. Üyesi, Doçent veya Profesör olabilir. Akademisyenlere ait
istenilen bilgiler Ad Soyadı, Ünvanı, Üniversite adı, Adres, e-mail ve Cep Telefonu.
5- Hakemlik sürecinde yazarlar ile email veya telefon yoluyla iletişime geçilecektir. Bu yüzden yazarlar
kendi bilgilerini gönderecekleri e-maile eklemelidirler. Hakemlik sürecinin olumlu olması durumunda
yazarlardan ilgili dergi kurallarına göre tam metinlerini düzenlemeleri istenecektir. Yazım kurallarına
birebir uygun gönderilmeyen tam metinler kesinlikle dikkate alınmayacaktır!!!.
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iceessfullpaper@gmail.com adresine 31 TEMMUZ 2018 tarihine kadar tam metinlerinizi
göndereceğiniz mailde bilgi veriniz. Tam metin kitapçığı için göndereceğiniz metnin kaynakça dahil
en az 6 SAYFA olması gerekmektedir. Tam metinler yönetim ve ekonomi araştırmaları dergisi (YEAD)
yazım kurallarına göre düzenlenmelidir. Yazım kurallarına birebir uygun gönderilmeyen tam metinler
kesinlikle dikkate alınmayacaktır!!!.
7- Kitap bölümü ile ilgili olarak farklı bir süreç yürütülmektedir. İlgilendiğiniz kitap bölümleri ile ilgili
olarak sizinle iletişime geçilmedi ise kendiniz editörler ile iletişime geçebilirsiniz.
a.
b.
c.

Kripto Para kitabı ile ilgili bölümler için Dr.Öğr.Üyesi Fatih AYHAN (fayhan@bandirma.edu.tr);
Bankacılık ve Finansla İlgili Güncel Sorunlar kitabı ile ilgili bölümler için Dr.Öğr.Üyesi Çağatay
Başarır (cbasarir@bandirma.edu.tr) ve
Çevre ve Sürdürülebilir Büyüme kitabı ile ilgili bölümler için Dr.Öğr.Üyesi Celil Aydın
(caydin@bandirma.edu.tr) ile iletişime geçebilirsiniz.

KATILIM SAYISI ÇOK FAZLA OLDUĞU İÇİN GÖNDERECEĞİNİZ TAM METİNLERİN VE AÇIKLAYICI
BİLGİLERİN EKSİKSİZ OLMASI BİZLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR. SÜRECİN HIZLI BİR ŞEKİLDE
TAMAMLANMASI BUNA BAĞLIDIR.
ÖZET KİTAPÇIĞI BU AY SONUNA DOĞRU İNTERNET SİTEMİZDE YAYIMLANACAKTIR.
İLGİLİ DUYURULARI İNTERNET SİTEMİZDE BULABİLİR, SORULARINIZ İÇİN BİZLERE EMAIL YOLU İLE
ULAŞABİLİRSİNİZ.
TÜM KATILIMCILARA DUYURULUR!!!.

To ICEESS'18 participants who presented their paper, It’s announced to whom they
want to publish their article into the Journals and full paper proceeding. Please
read carefully :
1.
The participants who present their paper virtually must send their adress information to
iceessvirtual@gmail.com until 12 July 2018. The virtual presenter participant’s certificate will be sent
after 12 June 2018. The courier cost pay by the presenter.
2.
Full papers must be sent iceessfullpaper@gmail.com by 31 July 2018. The submission of full
paper will not be taken into consideration after this deadline. Authors should submit their papers
according to rules of the YEAD journal. Even if you just sent your full paper before you received this
email. Please send your full paper again iceessfullpaper@gmail.com. All full paper must be written
in Word MS format
3.
Full papers will be sent to the journals that included in the publication facilities after the
conference organizer's evaluation process. If you want to send full paper to BERJOURNAL please give
this detail in your e-mail. Only the special issues in the YEAD and ANEMON journals will be managed
by us. Special issues are planned to be published at the beginning of October 2018. According to the
process, there may be deviations in this date. If there is too much apply for the special issue
publication, it can be shifted to the regular issue of YEAD journal. This adjustment will begin from
the last submitted full paper.
4.
The authors should send us 5 different academician’s information from 5 universities via your
e-mails. Academicians can be Asst.Prof., Assoc.Prof or Prof. The required information for academicians
are their names, title, university, address, e-mail and mobile phone.
5.
During the review process, the authors will be contacted via email or phone. Therefore, the
author should add their own information details in this e-mail. If the article is admitted after the review
process, the authors will be asked to edit their fullpapers according to the required journal rules. Full
papers that are not properly sent in accordence with the journal rules will not be taken into
consideration !!!.
6.
If you want to be included in the full paper proceeding, please specify it into the your e-mail
that you send your full papers before 31 July 2018. The full paper that you send for the full paper
proceeding must be at least 6 pages including the bibliography. The papers must be written according
to the journal of Management And Economics Research (YEAD). Full papers that are not properly
written according to the journal’s writing rules will not be taken into consideration !!!.
7.
Three different process are being implemented for the book chapter. If you have not yet
participated in the book chapters that you are interested in, you can directly contact the editors
yourself. The editor’s informations are as following;
a. For the chapters related to The Crypto (Digital) Currency, please contact with Dr. Fatih
AYHAN (fayhan@bandirma.edu.tr);

b. For the chapters related to The Current Issues of Banking and Finance, please contact with
Dr. Çağatay Başarır (cbasarir@bandirma.edu.tr)
c. For the chapters related to Environment and Sustainable Growth, please contact with Dr.
Celil Aydın (caydin@bandirma.edu.tr).
DUE TO THE LOTS OF APPLICANTS, IT’S CRUCIAL FOR US THAT YOUR FULL PAPERS AND
EXPLANATORY INFORMATIONS MUST BE ACCURATE. FINISHING THE PROCESS SWIFTLY DEPENDS
UPON THIS DETAIL.

