
 

 
 

ISCDFAMS-2022 SEMPOZYUMU ULUSLARARASI AKREDİTASYONA SAHİPTİR 

- 6 farklı ülkeden araştırmacı ve akademisyenlerin katılımı 

- Çok uluslu bilim kuruluna sahip olması 

- ISBN'li sempozyum kitabı yayını 

- Gönderilen özet metinler ve tam metinlerin titizlikle hakem kontrolünden geçirilmesi  

yönleriyle ULUSLARARASI SEMPOZYUM niteliğindedir;  

 

Bilindiği üzere ülkemizde Doçentlik ve Akademik teşvik kriterleri farklı mevzuatlar 

çerçevesinde iki farklı kurum tarafından (ÜAK ve YÖK) değerlendirilmektedir.   

  

Doçentlik: ÜAK mevzuatına göre ISCDFAMS-2022 uluslararası niteliktedir. Öğretim 

üyeliği/öğretim görevliliği atamaları,  doçentlik ve profesörlük kadrolarına atamalarda esas 

alınan kriterlerin tamamını karşılamaktadır. 

 

Teşvik:  2022 Teşvik Yönetmeliği hükümlerine göre yurt içinde ya da yurt dışında düzenlenen 

bir sempozyumun teşvik kapsamında olabilmesi için “Tebliğlerin sunulduğu yurt içinde veya 

yurt dışındaki etkinliğin uluslararası olarak nitelendirilebilmesi için Türkiye dışında en az beş 

farklı ülkeden sözlü tebliğ sunan konuşmacının katılım sağlaması ve tebliğlerin yarıdan 

fazlasının Türkiye dışından katılımcılar tarafından sunulması esastır. Ayrıca etkinliğin 

uluslararası niteliği haiz olup olmadığı hususunda, ödemeye esas teşkil etmek üzere üniversite 

yönetim kurulu kararının olması gerekir. Tebliğlerin değerlendirilmesinde tebliğin ilgili 

etkinlikte sunulmuş ve bunun belgelendirilmiş olması (etkinlik programı ve etkinliğe tebliğde 

ismi yer alan en az bir araştırmacının katılım sağladığını gösterir belge) esastır. Ayrıca 

değerlendirme için tebliğin elektronik veya basılı olarak etkinlik tebliğ kitapçığında yer alması 

ve yayımlanmış tam metninin sunulması gerekir”. Sempozyum düzenleme kurulu olarak 

sempozyumuza hangi ülkelerden kaç bildiri geleceğini henüz ön görememekteyiz. Son başvuru 

tarihi itibariyle durum netlik kazanacaktır. Şayet  sempozyumumuz %50'den fazla yabancı 

katılımcı şartını sağlayamazsa tam metinlerinizin sempozyum kitabına yayınlanması halinde 

2022 yılındaki teşvik başvurularında geçerli olmayacaktır (Şu an itibariyle Türkiye dışında 

en az beş farklı ülkeden kayıt şartı sağlanmış olup katılımcıların %70’i yabancı bilim 

insanı olduğu için 2022 Teşvik Yönetmeliğine uygundur).  

 

Diğer taraftan ISCDFAMS-2022 sempozyumu uluslararası akreditasyona sahip olduğu 

için ISBN'li sempozyum kitabında yayınlanan tam metinlerinizi doçentlik başvuruları dahil tüm 

akademik kategorilerde kullanabilirsiniz. 

 

  

 



YAYIN OLANAKLARI ve YAYIN SÜRECİ 

 

Karşılıklı olarak herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için lütfen aşağıdaki bilgileri dikkatle 

okuyunuz 

 

- Sempozyuma yalnızca özet metinle başvurunuz. Özetinizin kabul edilmesi halinde 

yayınlanmak üzere arzu ederseniz tam metninizi sisteme yükleyiniz. Bu durumda 

(iscdfams@atauni.edu.tr) mail adresine tam metin gönderdiğinizi yazarak, ISCDFAMS-2022 

sempozyum düzenleme kurulunu bilgilendiriniz.   

- Sempozyumumuzda tam metin zorunluluğu yoktur. Dilerseniz yalnızca özet metinle de 

katılabilirsiniz. 

-  Etik sorumluluklara tüm yazarların dikkat etmesi gerekmektedir. 

  

SEMPOZYUM KİTABINDA YAYIN 
Sempozyum sonrası özet ve tam metinleriniz akademik ISBN'li sempozyum e-kitabında 

yayınlanacaktır. Yayın sonrası web sitemiz Sempozyum Kitapları sayfasından katıldığınız 

sempozyumun kitabına ulaşabilirsiniz. Sempozyum kitabında yayın ücretsizdir. (%50'den fazla 

yabancı katılımcı şartının sağlanmaması halinde tam metin yayını teşvik kapsamına 

girmemektedir. Ancak özet ya da tam metinlerinizi doçentlik başvurusu dahil tüm akademik 

kategorilerde kullanabilirsiniz).  

 

DERGİDE MAKALE OLARAK YAYIN  

 

Dileyen katılımcılarımızın bildirileri sitedeki listede verilen dergilerin herhangi birinde (dergi 

editör ve hakem süreçlerini geçmesi şartıyla) makale olarak yayınlanabilir. Sempozyum 

organizasyonumuzun dergilerin editör ve hakem sürecine müdahale etme yetkisi 

bulunmamaktadır. Sempozyum katılımcısı olunması, dergide makale yayınını garanti 

etmez. Makalenizi ilgili derginin yazım kuralları ve yayın prensiplerine uygun olarak 

düzenledikten sonra doğrudan doğruya sizin tarafınızdan dergiye gönderilmesi gerekmektedir.  

 

ÖNEMLİ UYARI 

 

Aşağıdaki dergilerde yayınlanacak makaleler ile ilgili süreçten (bildiri kitapçığında basılacak 

tam metin bildiriler hariç), etik sorumluluklardan ve akademik teşvik ile doçentlik başvuru 

koşullarının sağlanıp sağlanmadığının kontrolünden ve bu dergilerde yayın yapmanın 

getireceği hukuki yükümlülüklerden ve bunların doğuracağı sonuçlardan yazar/yazarlar 

mesuldür. Akademik ünvan alımlarında, akademik atamalarda ve akademik teşvik kriterlerini 

sağlama hususunda YÖK, ÜAK, Üniversite Yönetimlerinin yapacağı değişikliklerden 

doğabilecek sonuçlardan ISCDFAMS-2022 Sempozyum Yönetimi sorumlu değildir.  
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Dergi ve yayın süreci ile ilgili olarak iletişim: 

Dergi Adı: Öğretim Üyesi: Mail: 

Journal of Advanced 

Mathematics and 

Mathematics 

Education – 

JAMAME 

(https://www.jamame.

net/) 

Prof. Dr. Alper Cihan 

KONYALIOĞLU 

ackonyali@atauni.edu.tr 

Uluslararası Eğitim 

Bilim ve Teknoloji 

Dergisi 

(https://dergipark.org.t

r/tr/pub/uebt) 

Prof. Dr. Alper Cihan 

KONYALIOĞLU 

ackonyali@atauni.edu.tr 

Shanlax International 

Journal of Education 

(http://www.shanlaxjo

urnals.in/journals/inde

x.php/education) 

Prof. Dr. Alper Cihan 

KONYALIOĞLU 

ackonyali@atauni.edu.tr 

Ertual Akademi 

(Ulusal tanınmış 

yayınevi kitap bölümü 

olarak) 

(http://www.ertualaka

demi.com/) 

Prof. Dr. Alper Cihan 

KONYALIOĞLU 

ackonyali@atauni.edu.tr 

International Journal 

of Maps in 

Mathematics 

(https://www.journal

mim.com/index.php/jo

urnalMIM) 

Prof. Dr. Bayram ŞAHİN bayram.sahin@ege.edu.tr 

Communication in 

Mathematical 

Modeling and 

Applications 

(https://ntmsci.com/c

mma) 

Prof. Dr. Mustafa BAYRAM mustafabayram@biruni.edu.tr 

New Trends in 

Mathematical 

Sciences 

(https://ntmsci.com/nt

msci) 

Prof. Dr. Mustafa BAYRAM mustafabayram@biruni.edu.tr 

Journal of Abstract 
and Computational 

Mathematics 

(https://ntmsci.com/ja

cm) 

Prof. Dr. Mustafa BAYRAM mustafabayram@biruni.edu.tr 

Symmetry 

(https://www.mdpi.co

m/journal/symmetry) 

Prof. Dr. Mustafa BAYRAM mustafabayram@biruni.edu.tr 



Fundamental Journal 

of Mathematics and 

Applications 

(https://dergipark.org.t

r/tr/pub/fujma) 

Doç. Dr. Mahmut AKYİĞİT makyigit@sakarya.edu.tr 

Journal of 

Mathematical 

Sciences and 

Modelling 

(https://dergipark.org.t

r/tr/pub/jmsm) 

Doç. Dr. Mahmut AKYİĞİT makyigit@sakarya.edu.tr 

Communications in 

Advanced 

Mathematical 

Sciences 

(https://dergipark.org.t

r/tr/pub/cams) 

Doç. Dr. Mahmut AKYİĞİT makyigit@sakarya.edu.tr 

Universal Journal of 

Mathematics and 

Applications 

(https://dergipark.org.t

r/tr/pub/ujma) 

Doç. Dr. Mahmut AKYİĞİT makyigit@sakarya.edu.tr 

Conference 

Proceedings of 

Science and 

Technology (CPOST) 

(http://cpostjournal.or

g/) 

Doç. Dr. Mahmut AKYİĞİT makyigit@sakarya.edu.tr 

Erzurum Technical 

University Journal of 

Mathematics (ETU J 

Math) 

(https://dergi.erzurum.

edu.tr/etujm) 

Doç. Dr. Murat ÇAĞLAR murat.caglar@erzurum.edu.tr 

 

*Tam metin bildiri ve özel sayı basımı planlanmaktadır. Daha sonra bu konularla ilgili 

gelişmeler sizlerle site üzerinden paylaşılacaktır. 


