
 

Çalışmaların yayınlanmasına ilişkin soru veya sorunlarınız için: igate@inonu.edu.tr  

IGATE’18 ÇALIŞMALARIN YAYINLANMASI HAKKINDA 

 

Değerli Katılımcımız, 

IGATE’18’de sunduğunuz çalışmalarınızı “IGATE’18 Tam Metin Bildiri Kitapçığı’nda” veya anlaşmalı 

dergilerimizde yayınlayabilirsiniz.  

 

Tam Metin Bildiri Kitapçığı Yayın Süreci ve Kuralları 

Çalışmalarını tam metin (uzun özet) şeklinde yayınlamak isteyen yazarlar, aşağıdaki örnek şablon ve 

zaman planı çerçevesinde, çalışmalarının tam metin versiyonlarını igate.inonu.edu.tr adresinde yer 

alan “Bildiri Gönder” butonunu kullanarak OpenConf sistemine yükleyebilirler.  

Çalışmaların sisteme yüklenmiş olması, çalışmaların Tam Metin Bildiri Kitapçığında kesin olarak 

yayınlanacağı anlamına gelmemektedir. Sisteme yüklenen çalışmalar hakem değerlendirmesine 

alınacaktır.  

Tam Metin Bildiri Kitapçığı Süreç Akış Şeması 

11.11.2018 – 18.11.2018 Çalışmaların sisteme yüklenmesi (Yazar) 

20.11.2018 – 30.11.2018 Çalışmaların değerlendirilmesi (Hakem) 

20.11.2018 – 05.12.2018 Önerilen hakem düzeltmelerinin yapılması (Yazar) 

06.12.2018 – 09.12.2018 İkinci değerlendirme ve onay (Hakem) 

10.12.2018 – 15.12.2018 Çalışmaların düzenleme / mizanpaj işlemleri (Yazar - Editör) 

20.12.2018 Tam Metin Bildiri Kitapçığının Yayınlanması 

 

 

Makale Yayın Süreci ve Kuralları 

Çalışmalarını makale olarak yayınlamak isteyen yazarlar, aşağıdaki anlaşmalı dergilerimizde 

çalışmalarını yayınlayabilirler. Yazarlar, çalışmalarını göndermek istedikleri derginin şablonuna uygun 

şekilde düzenleyerek, ilgili derginin sitesine yüklemelidirler. Çalışmanın dergi sitesine yüklenmesinin 

hemen ardından, yazarlar igate@inonu.edu.tr adresine çalışmalarının adına ve hangi dergiye 

yüklediklerine ilişkin bir mail atmalıdırlar.  

Çalışmaların sisteme yüklenmiş olması, çalışmaların kesin olarak yayınlanacağı anlamına 

gelmemektedir. Sisteme yüklenen çalışmalar hakem değerlendirmesine alınacaktır fakat 

değerlendirme ve bekleme süreci kongre dışı çalışmalara kıyasla daha kısa olacaktır.  

 

1. Gifted Education International  

Bu dergiye yüklenecek çalışmalar İngilizce yazılmış olmalıdır. Hakem değerlendirmesinin ardından 

kabul edilen çalışmalar derginin bir sonraki sayısına eklenecektir.  

Gifted Education International Web sitesine gitmek için TIKLAYINIZ… 

 

mailto:igate@inonu.edu.tr
mailto:igate@inonu.edu.tr
http://journals.sagepub.com/home/gei
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2. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (INUEFD) 

Bu dergiye yüklenecek çalışmalar Türkçe veya İngilizce yazılabilir.  Türkçe yazılan çalışmalar için 

derginin şablonunda belirtildiği şekilde İngilizce geniş özet olmalıdır. Aşağıdaki takvim çerçevesinde bu 

dergiye yüklenen ve hakem değerlendirmesinde kabul edilen çalışmalar 2018 yılı içerisinde basılacak 

olan Özel Sayıya eklenecektir. Özel Sayı, dergiye toplamda en az 5 çalışma yüklenmesi şartıyla 

basılacaktır. Dergiye yeterli sayıda çalışma yüklenmemesi (5’den az) veya belirtilen sürelerin dışında 

çalışmaların yüklenmesi durumunda, çalışmalar derginin bir sonraki sayısına eklenecektir.  

INUEFD Özel Sayısı Süreç Akış Şeması 

11.11.2018 – 18.11.2018 Çalışmaların dergi sistemine yüklenmesi (Yazar) 

20.11.2018 – 30.11.2018 Çalışmaların değerlendirilmesi (Hakem) 

20.11.2018 – 05.12.2018 Önerilen hakem düzeltmelerinin yapılması (Yazar) 

06.12.2018 – 10.12.2018 İkinci değerlendirme ve onay (Hakem) 

10.12.2018 – 15.12.2018 Çalışmaların düzenleme / mizanpaj işlemleri (Yazar - Editör) 

20.12.2018 Özel Sayının Yayınlanması 

INUEFD Web sitesine gitmek için TIKLAYINIZ… 

 

 

3. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi (INU-EBED) 

Bu dergiye yüklenecek çalışmalar Türkçe veya İngilizce yazılabilir.  Aşağıdaki takvim çerçevesinde bu 

dergiye yüklenen ve hakem değerlendirmesinde kabul edilen çalışmalar 2018 yılı içerisinde basılacak 

olan Özel Sayıya eklenecektir. Özel Sayı, dergiye toplamda en az 5 çalışma yüklenmesi şartıyla 

basılacaktır. Dergiye yeterli sayıda çalışma yüklenmemesi (5’den az) veya belirtilen sürelerin dışında 

çalışmaların yüklenmesi durumunda, çalışmalar derginin bir sonraki sayısına eklenecektir.  

INU-EBED Özel Sayı Süreç Akış Şeması 

11.11.2018 – 18.11.2018 Çalışmaların dergi sistemine yüklenmesi (Yazar) 

20.11.2018 – 30.11.2018 Çalışmaların değerlendirilmesi (Hakem) 

20.11.2018 – 05.12.2018 Önerilen hakem düzeltmelerinin yapılması (Yazar) 

06.12.2018 – 10.12.2018 İkinci değerlendirme ve onay (Hakem) 

10.12.2018 – 15.12.2018 Çalışmaların düzenleme / mizanpaj işlemleri (Yazar - Editör) 

20.12.2018 Özel Sayının Yayınlanması 

INU-EBED Web sitesine gitmek için TIKLAYINIZ… 

 

4. International Journal of Academic Research in Education (IJARE) 

Bu dergiye yüklenecek çalışmalar İngilizce yazılmış olmalıdır. Hakem değerlendirmesinin ardından 

kabul edilen çalışmalar derginin 2018 yılı sayılarına eklenecektir.  

IJARE Web sitesine gitmek için TIKLAYINIZ… 

mailto:igate@inonu.edu.tr
http://dergipark.gov.tr/inuefd
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http://dergipark.gov.tr/ijare

