
ÖZET GÖNDERİMİ İÇİN HATIRLATMA! 

4th Global Conference on Materials Science 
05-07 Ekim 2018 
Lebanese University 
Beyrut, Lübnan 
www.gc-mas.org 
 
• Özet Gönderme Tarihi: O5 Eylül 2018 (Son Uzatma) 
• Kabul edilen tam metinler, AWER INDEX tarafından indeksli olan New Trends and Issues Proceedings 
on Advances in Pure and Applied Sciences (www.propaas.eu)  dergisinde yayınlanacak ve ayrıca 
SCOPUS, EBSCO, Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (ISI Web of Science)'a 
yüklenecektir. 
• Ayrıca, alanında uluslararası tanınmış seçkin konuşmacılar konferansta sunum yapacaklardır. 
Çalışmalarınızı, en saygın dergilerin editörleri ile tartışma fırsatınız olacaktır. 
• Özetler İngilizce olarak yazılmalıdır, tercih ederseniz çalışmanızın sunumunu Türkçe dilinde de 
yapabilirsiniz. Bunun için gcmas.info@gmail.com adresine mail göndermeniz yeterli olacaktır. 
Böylelikle, talebiniz programa eklenecektir. 
• Türkçe dilinde olan çalışmalar veya poster sunumları yazarlar tarafından aynı salonlarda sunulacaktır. 
Ancak özet ve tam metinler, İngilizce dilinde yazılmış olmalıdır. 
• Gala Yemeği, 6 Ekim 2018 
• Daha fazla bilgi için lütfen konferansın resmi websitesini ziyaret ediniz: www.gc-mas.org 

 

ÖZET GÖNDERMEK İÇİN LÜTFEN BURAYA TIKLAYINIZ 
 
KONFERANS KONULARI 
GC-MAS-2018: malzeme bilimi alanında tüm teorik ve pratik bilgiler hakkındaki çalışmaları 
içermektedir. Daha fazla bilgi için: http://gc-mas.org/ 
 
DESTEKLEYEN KURULUŞLAR 
Akdeniz Universitesi 
Middlesex University 
Academic World Education and Research Center 
Association for Human, Science, Natura, Education and Technology 
Global Journal on Technology 
 
ÖZET GÖNDERİMİ 
• Özetler bir sayfa uzunluğunda olabilir (150-250 kelime). 
• Özetler, Problem Cümlesi, Çalışmanın Amacı, Yöntem, Bulgular, ve Sonuçlar ve Öneriler bölümlerini 

içermelidir. 
• Çalışmanız henüz tamamlanmamış ise, özetiniz yalnızca çalışmanızın önerisini içerebilir. 
• Özetler, yazarların isimlerini, soyisimlerini, ünvanlarını, bölümlerini, mail adreslerini ve telefon 

numaralarını içermelidir. 
• Özetler www.gc-mas.org adresi aracılığıyla veya gcmas.info@gmail.com mail adresine ek yapılarak 

gönderilebilir. 
 
 

 
 
 



TAM METİN GÖNDERİM 
 
Tam metin formatı için lütfen tıklayınız: www.gc-mas.org. 
 
 
KONFERANSA KATILIM 

• Konferansa makale veya poster sunumu, panel ve workshop çalışması şeklinde katılabilirsiniz. 
• Konferansa fiziksel olarak katılamayacak olan katılımcılar sanal sunumları tercih edebilecektir. Bu 

katılımcıların bilgisayarlarına Skype yüklemeleri gerekmektedir. Daha fazla bilgi için: 
http://www.globalcenter.info/gc-mas/?page_id=71  

 

ÖZET YÜKLEME SÜRECİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 
 

ÖNEMLİ TARİHLER 
 
Özet Gönderimleri 30 Mayıs 2018 

Özet Gönderimleri için Son Çağrı 5 Eylül 2018 

Tam Metin Gönderimi 28 Ekim 2018 

Erken Kayıt 15 Temmuz 2018 

İkinci Kayıt  5 Eylül 2018 

Konferans Tarihleri  5-7 Ekim 2018 

Yayına Gönderme 15 Kasım  2018 

 
 
 
ÖDEME BİLGİLERİ 

 
 Erken Kayıt 

Temmuz 15, 2018 
Geç Kayıt 

5 Eylül 2018 
Konferans Masası 

 
Katılımcı 230€ 280€ 300€ 

Sanal Sunum 200€ 250€ 290€ 

Öğrenci* 190€ 230€ 240€ 
Dinleyici 100€ 150€ 200€ 

Eşlik Eden kişi 50€ 70 € 100€ 
 
 
 

Önemli: 
 
• Programa dahil olduğunuza dair duyurunun yapılmasından sonraki 2 haftalık süre 
diliminde, kayıt ücretinin (en az bir yazar tarafından) ödenmesi gerekmektedir. 
• Bir makale birden fazla yazar tarafından yazılmışsa ve bu yazarların isimleri ikiden fazla 
makalede yazılı ise bu yazarların da normal kayıt ücreti ödemesi gerekmektedir. 
• İkinci ve diğer makalelerin her biri için ayrı ayrı 130€ ödeme yapılması gereklidir. 
• Konferansa aynı kurumdan 6’dan fazla kişi katılıyorsa (öğrenci hariç) katılımcıların %15’lik 
grup indiriminden yararlanma hakları bulunmaktadır. (Ödeme tek havale şeklinde 
yapılmalıdır.) 



• Makaleniz değerlendirme sürecinde kabul edilmez ise ödemeniz size geri iade edilecektir. 
• Ödemenizi yaptıktan sonra makbuzunuzu tarayıp gcmas.info@gmail.com adresine 
göndermeniz gerekmektedir (Makale ID numarası eklenmelidir). 
 

 
 

• Ful metniniz 8 sayfayı aşıyorsa her bir sayfa için 21€ ödeme yapılmalıdır.  
• Extra sayfa ödemelerini banka veya KREDİ KARTI aracılığıyle yapabilirsiniz. 
• Geri ödemeler ile ilgili talepleriniz (refund) konferansın başlama tarihinden önceki 20 
güne kadar kabul edilir. Geri ödemeler konferans bitiminden bir hafta sonra 
yapılabilmektedir. 

 
 
BANKA ÖDEMESİ 
Banka bilgileri için http://www.globalcenter.info/akbank.pdf linkine tıklayınız. Ödemeyi yaptıktan 
sonra banka dekontunu gcmas.info@gmail.com eposta adresine göndermeniz gerekmektedir. Not: 
EFT veya havale ücretleri katılımcılara aittir. 

 

Daha fazla bilgi: www.gc-mas.org  

 
İletişim Bilgileri: 
E-mail: gcmas.info@gmail.com 
Web: www.gc-mas.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAHA FAZLA ULUSLARARASI KONFERANS İÇİN 

Academic World Education and Research Center – a non-profit international organization 

www.awer-center.org





 


