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ÖZET GÖNDERİMİ İÇİN HATIRLATMA! 
 

5. KÜRESEL MATERYAL BİLİMİ KONFERANSI (GC-MAS 2020) 
29 – 31 Mayıs 2020 

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 
İstanbul, Türkiye 
www.gc-mas.org 

 

Ana Tema: “Malzeme Biliminde Yeni Trendler ve Konular” 

 
Özet Gönderme Tarihi: 29 Şubat 2020 
 
• Konferansı Destekleyen Dergi (SCI, SCI-Expanded, ESCI veya SCOPUS) editörleri tarafından 

makaleniz seçilebilir.  
• Kabul edilen tam metinler, “MATERIALS SCIENCE FORUM (ISSN:0255-5476)” dergisinde konferans 

bildirisi olarak yayınlandıktan sonra, Web of Science (CPCI) ve SCOPUS’da indexlenecektir.  
• Makaleniz Web of Science ve Scopus’da yüzde yüz indexlenecektir.  

• Ayrıca, alanında uluslararası tanınmış seçkin konuşmacılar konferansta sunum yapacaklardır. 
Çalışmalarınızı, en saygın dergilerin editörleri ile tartışma fırsatınız olacaktır. 

• Özetler İngilizce veya Türkçe Dili’nde yazılmış olarak Eposta eki yapılarak gcmas.info@gmail.com 
adresine de gönderilebilir. 

• Sanal Katılım Olanağı  

• En İyi Özet ve Poster Ödülleri 

• İsteyen katılımcılar sunusunu ayrı salonlarda Türkçe yapabilir. 

• Online Özet Kitapçığı 

• Basılı Konferans Programı 

• Eminönü – Anadolu Kavağı Boğaz Turu (31 Mayıs 2020) 

• GC-MAS 2020 - 16 Ocak 2020 Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin Kriterlerini karşılıyor. T.C. 
Üniversitelerinde görev alan katılımcı sayısı %40 dan fazla olamaz. Başvurular, bu oranın üzerinde 
olması halinde; özet, tam metin kabul edilme ve kaydolma tarihleri dikkate alın.Daha fazla bilgi için 
lütfen konferansın resmî web sitesini ziyaret ediniz: www.gc-mas.org 

 
İstanbul’da görüşmek üzere... 

 

Prof. Dr. Osman Adıgüzel, Fırat Üniversitesi 
Konferans Başkanı  

 
 

ÖZET GÖNDERMEK İÇİN LÜTFEN BURAYA TIKLAYINIZ 
 
ÖDÜLLER 
Aşağıda sıralananlar kapsamında ödüller verilecektir. Ayrıntılı bilgi Web sitesinde bulunabilir. 
1. En iyi birinci, ikinci ve üçüncü Bildiri Özeti Ödülü 
2. En iyi birinci, ikinci ve üçüncü Poster Ödülü 
3. GC-MAS konferanslarına en az 5 kez katılanlara Sadakat Ödülü (Katılımcının Konferans 
sekretaryasına başvurması gerekir) 
 

http://www.gc-mas.org/
mailto:gcmas.info@gmail.com
http://www.gc-mas.org/
http://www.worldeducationcenter.eu/new/index.php/GC-MAS-2014/GC-MAS2020/schedConf/cfp
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MAKALELERİN YAYINLANACAĞI DERGİ 
 

 
 

 
 
KONFERANS KONULARI 
GC-MAS-2020: Malzeme ve fizik bilimleri alanlarında tüm teorik ve pratik bilgiler hakkındaki çalışmaları 
içermektedir. Daha fazla bilgi için: http://gc-mas.org/ 
 

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR 
• Ayvansaray Üniversitesi (Türkiye) 

• AAB Üniversitesi (Kosova) 

• Beni Suef Üniversitesi (Mısır) 

• Alcala Universitesi (İspanya)  

• Girne Üniversitesi (Kıbrıs)   

• Middlesex Universitesi (UK) 

http://gc-mas.org/
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• Association for Human, Science, Natura, Education and Technology  

 
ÖZET GÖNDERİMİ 
• Özetler bir sayfa uzunluğunda olabilir (300-400 kelime arasında olmalıdır). 

• Özetler, Problem Cümlesi, Çalışmanın Amacı, Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuçlar ve Öneriler 
bölümlerini içermelidir. 

• Çalışmanız henüz tamamlanmamış ise, özetiniz yalnızca çalışmanızın önerisini içerebilir. 
• Özetler, yazarların ad, soyadı, Ünvar, bölüm, üniversite (kurum) eposta ve telefon numaralarını 

içermelidir. 

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

 

ÖZET GÖNDERMEK İÇİN LÜTFEN BURAYA TIKLAYINIZ 

 
TAM METİN GÖNDERİMİ 
Tam metin formatı için lütfen tıklayınız: www.gc-mas.org. 
 

KONFERANS DİLİ 
• Konferansın dili İngilizce ve Türkçe olarak belirlenmiştir. 

• İsteyen katılımcılar sunusunu Türkçe yapabilir. Bu sunumlar için ayrı salonlar ayarlanacaktır. 

• Sunumunu Türkçe yapmak isteyenler gcmas.info@gmail.com adresine yazılı 
olarak bildirmeleri gerekmektedir. 

• Katılımcılar tam metinlerini İngilizce veya Türkçe hazırlayıp gönderebilir 

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  

ÖNEMLİ TARİHLER 
Özet Gönderimleri  29 Şubat 2020 

Tam Metin Gönderimi 29 Nisan 2020 

Erken Kayıt 14 Mart 2020 

Konferans Tarihleri  29-31 Mayıs 2020 

Yayına Gönderme 15 Haziran 2020 
 

 
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. 
 

KREDİ KARTI ÖDEMESİ 
Kredi Kartı ödemesi için www.globalcenter.info/payment adresine tıklayınız. TL ödeme seçeneğini 
seçiniz ve ödeyiniz.  

 

http://www.gc-mas.org/
mailto:gcmas.info@gmail.com
http://www.worldeducationcenter.eu/new/index.php/GC-MAS-2014/GC-MAS2020/schedConf/cfp
http://www.worldeducationcenter.eu/new/index.php/GC-MAS-2014/GC-MAS2020/schedConf/cfp
http://www.gc-mas.org/
mailto:gcmas.info@gmail.com
http://www.globalcenter.info/gc-mas/?page_id=71
http://www.worldeducationcenter.eu/new/index.php/GC-MAS-2014/GC-MAS2019/schedConf/cfp
http://www.worldeducationcenter.eu/new/index.php/GC-MAS-2014/GC-MAS2019/schedConf/cfp
http://www.globalcenter.info/akbank.pdf
mailto:gcmas.info@gmail.com
http://www.globalcenter.info/payment
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KAYIT BİLGİLERİ 

 Erken Kayıt 
14 Mart 2020’ dan önce 

Geç Kayıt 
14 Mart 2020’ dan sonra  

Konferans Masası 
 

Katılımcı 180€ 200€ 230€ 

Sanal Sunum 150€ 180€ 200€ 

Öğrenci* 150€ 180€ 200€ 

Dinleyici 50€ 60 € 70€ 

Eşlik Eden kişi 30€ 40 € 50€ 
KDV dahil, *Öğrenci belgesi göstermek zorundadır.  

 
Önemli: 
• Ücret içerisinde, bir makale yayını, Scopus ve Web of Science’da indexlenmesi de dahildir.  
• 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 160€ ödeme yapılması gereklidir. 
• 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). 

• Geri ödemeler ile ilgili talepleriniz (refund) konferansın başlama tarihinden önceki 20 güne kadar 
kabul edilir. Geri ödemeler konferans bitiminden bir hafta sonra yapılabilmektedir. 

• Full metinler en az 3500 kelime ile en fazla 6000 kelime arasında olmalıdır. 
 

 

KONAKLAMA 
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Balat Kampüsü aşağıdaki yerleşim yerlerine çok yakındır. Bu 
yerlerdeki Oteller temiz ve konforludur ve bu otelleri çok uygun fiyatlara bulabilirsiniz. Taksim, Pera, 
Eminonu, Ayvansaray, Fatih, Topkapi, Karaköy and Sultanahmet  
www.hrs.com, www.hotels.com, www.hotelscombined.com, www.trivago.com 

 

TUR 
İstanbul Boğaz turu (31 Mayıs 2020) 
 
İletişim: 

WEB: www.gc-mas.org 

E-mail: gcmas.info@gmail.com  
WhatsApp: +905428566055 
 

MORE INTERNATIONAL CONFERENCES  
The Academic Events Group – a non-profit international organisation 

Please visit www.taeg-center.org 
Please do not reply to this email address.  It is for sending only. 

Apologies for cross-postings. Please send to interested colleagues and students. 

 

mailto:gcmas.info@gmail.com
http://www.trivago.com/
http://www.gc-mas.org/
http://www.taeg-center.org/

