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Bu makaleyi e-kitap projesiyle yayınlamayı ve sitede belirtilen yayıncılık kurallarını Kabul ederim.
I have followed the style guidelines described in the model paper on the web page of ekitaprojesi.com.
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Participation Fees for Abstract Publishing,13/ eKitap Projesi Makale Yayın Katılım Ücretleri


Early Bird
A discounted fee if paid, will be noticed before in 2013
Standard
Normal fee payable,  if paid after May be 2013

General Participant Standart (with paper) / Bildirili Katılım (PDF)
$ 200
$ 200

Sayfa sayısı > 16 (with paper)/page
$ 300
$ 300

General Participant Stanhdart (with paper) / Bildirili Katılım (ePUB)
$ 300
$ 300

Sayfa sayısı > 16 (with paper)/page
$ 400
$ 400

Note: 
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Makale yayın ücreti gönderim bilgileri (Article fee publishing Account):
Bank name: T.  Garanti Bankası, İkitelli Organize san. Şubesi, 
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