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Değerli Akademisyenler, 

 

• ………. yılında yayımlamayı planladığımız kitap projelerimiz için bölüm yazmaya davet 

ediyoruz. Kitaptaki ana amacımız, aşağıdaki alanlarda yaşanan yeni gelişmeleri okurlarla 

buluşturabilmektir. 

 

• Kitapta yer alacak ana konu başlıklarımız ilgili kitabımız görselinde paylaşılmıştır. 

 

• Kitap, PETER LANG PUBLISHING (İsviçre-Almanya) tarafından yayımlanacaktır 

(https://www.peterlang.com/). Yayınevi, Akademik Teşvik Yönetmeliği ve Üniversiteler 

Arası Kurul Doçentlik kriterlerini sağlamaktadır. 

 

• Kitabın her bir bölümü kaynakça dâhil minimum 20.000 boşluksuz karakter - 

maksimum 25.000 boşluksuz karakter olarak belirlenmiştir.  

 

• Kitap bölümünüzün başlığı kitabın başlığı ile ilgili bir başlık olmalıdır. Kitap bölümünde, 

Giriş, Sonuç ve Kaynakça bölümleri mutlaka olması gerekmektedir. Diğer kısımlarda 

yazarlar serbesttir ( Literatür taraması, Metodoloji gibi…). Metin içerisinde en fazla ikinci 

derece alt başlık kullanılmalıdır. 

 

• Kitap bölümünde mümkün olduğu kadar az tablo ve şekil kullanılmalıdır. Kullanılan şekil 

ile resimler siyah beyaz ve görüntü kalitesi yüksek olmalı, kaynağı mutlaka belirtilmelidir. 

 

• Tam metinler proofreading işlemi sonrası ithenticate ile kontrol edilecektir. Benzerlik oranı 

en fazla % 15 olmalıdır. 

 

• Tam metinler size gönderilen Kitap Bölümü Template (Örnek) dosyasındaki formata göre 

düzenlenmeli ( Sayfa kenar boşlukları, Şekil ve Tablolar, Kaynakça gösterimi vb. )  ve sayfa 

sayısı 12’yi aşmamalıdır.  

 

• Bölüm için oluşturulan metinlerde editörler ihtiyaca (yayınevinin talepleri de göz önünde 

tutularak) bağlı olarak düzeltme/düzenleme isteyebilirler. Ayrıca kitapta yer alan tüm 

bölümler, basım öncesi hakem kontrolünden geçecek, hakemlerden gelecek raporlardan 

sonra (gerekliyse) düzenlemeler yapıldıktan ve editör onayından sonra yayın aşamasına 

alınacaktır. 

 

• Bölüm yazarlığını kabul etmeniz halinde, kitap ile ilgili planlamanın yapılabilmesi için 

yazmayı planladığınız bölüm ile ilgili bölüm başlığı, özet (150-300 words), anahtar 

kelimeler (4-7) ve running title (kısa başlık - max. 90 karakter) içeren özetinizi veya tam 

metininizi yazım kurallarımıza uygun olarak http://callforchapter.com/ojs adresinden 

yüklemenizi rica ederiz. 

https://www.peterlang.com/
http://callforchapter.com/ojs
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• Bölümlerin çeviri şirketi tarafından çevirisi - düzenlenmesi, kitaptaki diğer bölümler 

ile uyumlu hale getirilmesi, editörlük süreçleri, çift taraflı kör hakemlik sistemi, 

yayınevi tarafından yapılacak proofreading ve kitap basım işlemleri callforchapter 

tarafından koordine edilecektir.  

 

• Bölümler en fazla üç yazarlı olacak ve her bir yazar sadece bir bölümde yer alacaktır. Yayım 

ve basım sonrası bölüm başına sadece bir adet kitap verilecektir. Kitabın e-book olarak 

yayımlanması planlanmaktadır. Kitap telif haklarının yayınevine devrinden sonra e-book 

olarak tüm dünyada satışa sunulacaktır. 

 

• Bu kitapta yer alan bölümlerde kullanılan kaynakların, görüşlerin, bulguların, 

sonuçların, tablo, şekil, resim ve her türlü içeriğin sorumluluğu yazar veya yazarlarına 

ait olup ulusal ve uluslararası telif haklarına konu olabilecek mali ve hukuki sorumluluğu 

yazarlara aittir. Yazarlara telif ücreti ödenmez. Yazarlar gönderdikleri çalışmaları için 

telif hakkını ücretsiz olarak editör veya editörlere devretmektedirler. Editör veya editörler 

de kitabın telif hakkını ücret almaksızın yayınevine devretmektedirler. 

 

Kitap projemizi en kısa sürede netleştirmek ve hayata geçirmek istediğimiz için lütfen 

size tanınan süre içinde özet ve/veya tam metinlerinizi göndermenizi bekliyoruz. Kitabın 

yayınlanma sürecine ilişkin süreç ve takvim bir sonraki sayfada belirtilmiştir.  

 

Kesin Süreç, Takvim ve detaylı bilgi için katılmak istediğiniz 

kitap(lar)ın editörleri iletişime geçmenizi rica ederiz. 

 

 

 

Prof. Dr. Burak DARICI 

burakdarici@gmail.com 
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SÜRECİN İŞLEYİŞİ VE TAKVİM 
 

 …/…/… Başlık, İngilizce Özet ve Anahtar Kelimelerin alınması. 

…/…/… Türkçe Tam Metinlerin alınması ve www.callforchapter.com sistemi 

üzerinden hakemlik sürecinin başlatılması *** 

…/…/… İngilizce Tam Metinlerin alınması ve www.callforchapter.com sistemi 

üzerinden hakemlik sürecinin başlatılması *** 

…/…/… Hakemler tarafından Kabul edilen Bölümlerin ödemelerinin Yazarlar 

tarafından yapılması. 

…/…/… Copyrights formlarının yazarlara gönderilmesi. Yazarlar tarafından 

imzalanan  formların e-mail ve kargo ile geri gönderilmesi.  

…/…/… Kabul edilen Türkçe tam metinlerin İngilizce çeviri işlemine başlanması. 

…/…/… Çevrilen metinlerin yazarlara düzeltme ve Kontrol işlemi için 

gönderilmesi. 

…/…/… Yazarlara gönderilen tam metinlerin geri alınması. 

…/…/… İngilizce Tam Metinlerin editing işlemine başlanması. 

…/…/… Tam metinlerin proof reading işlemine gönderilmesi. 

…/…/… Tam metinlerin yayın evine teslim edilmesi. 

…/…/… Kitabın basılmadan önceki halinin yazarlara iletilmesi ve varsa 

düzeltmelerin yapılması. 

…/…/… Kitabın e-book halinin yazarlara gönderilmesi. 

…/…/… Kitabın hardcopy halinin bölüm yazarına gönderilmesi. 

 

*** Belirtilen tarihler işlemin yapılacağı en geç tarihlerdir. Metinlerin hakemlik ve 

editörlük sürecinin sağlıklı işleyebilmesi için lütfen bu tarihlerden önce göndermeye 

çalışınız.  
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