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İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
Üniversitemiz ev sahipliğinde 11-13 Ekim 2018 tarihlerinde Umuttepe Yerleşkesinde
"Uluslararası Sosyal Bilimlerde yeni yaklaşımlar ve Eğilimler Kongresi" gerçekleştirilecektir.
Söz konusu Kongre ile, Sosyal bilimler alanında güncel tartışmaları, yeni eğilimleri ve teorik
tartışmaları çok disiplinli bir bakış açısıyla ele almayı amaçlamaktayız. Küresel dünya düzeninden
küreselleşme sonrası yeni dünya düzenine geçiş sürecinde sosyal bilimlerin farklı alanlarında gündeme
gelen tartışmaları ve ortaya atılan yeni teorileri incelemeyi ve yorumlayarak siz değerli
katılımcılarımızla birlikte çözüm odaklı öneriler getirmeyi hedeflemekteyiz.
Gerçekleştirilecek Kongreye (www.sos-nat.com) ait bilgilendirme metni ekte sunulmuş olup,
Üniversitenizde duyurulması hususunda gereğini arz ederim.
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Ekim 20,18 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi'nin eV sahipliğinde Kocaeli Üniversitesi

Umuttepe Yerleşkesinde gerçekleştirilecek olan Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yaklaşlmlar
Ve Eğilimler Kongresi'ne (www.sos-nat.com) sizleri davet etmenin mutluluğunu yaşamaktaylz.

Uluslararası sosyal Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar ve Eğilimler Kongresi ile sosya| biıimler aıanlnda
güncel tartlşmalarl, yeni eğiİimleri Ve teorik tartlşmalan çok disiplinli bir baklş açlslyla ele almayı
amaçlamaktaylz. Küresel dünya düzeninden küreselleşme sonrası yeni dünya düzenine geçiş
sürecinde sosyal bilimlerin farkıl alanlarlnda giJndeme gelen tartlşmaları Ve ortaya atllan yeni
teorileri incelemeyi Ve yorumlayarak siz değerli katlllmcllanmlzla birliKe çözüm odakll öneriler
getirmeyi hedefl emekteyiz.

Kongrede kabul edilen bildiri özetleri önceIikli olarak elektronik kongre özet kitabında

yayınlanacak, katılımcılarımızın tercihlerine göre tam metinleri ise kongreyi takip eden süre içinde
(yaklaşlk 30 gün) yine elektronik kongre tam metin kitabında yayınlanacaktlr. Bunun yanl slra,
tğrcihe bağh olarak katılımcılarlmlzln tam metinleri uluslaİarası kitap bölümü olarak Veya
ulusal kitap bölümü olarak yayınlanacaktır.
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uluslararasl kitap bölumlerinin dili lngilizce olacak ve editör onaylyla yayınlanacakır.
Kongremizle ilgili olarak uluslararasl kitap(la0 lngiltere, ABD veya Kanada'da anlaşmalı
yayı nevleri tarafı ndan basılacaktır.
Yayınevi editörleri gerekli görmeleri durumunda proofreading isteyebileceklerdir.
uluslararası olarak yayınlanacak kitaplardaki bölüm ücreti kongre katılım ücretine dahil
değildir (kitap bölüm ücreti ilerleyen günlerde ilan ed jlecektir.)

kongreyle ilgili olarak çıkarılacak uluslararası kitabın Nisan 2019

doçentlik
başVurularlndan önce basllmasl ve yazarlara ulaştlnlmasl planlanmaktadlr.
Çallşmaslnl ulusaI kitap böIümü olarak değerlendirmek isteyen katth mcııarımıza ilerleyen
günlerde bilgilendirme yapllacaktlr.
ulusal olarak yayınlanacak kitaplardaki bölüm ücreti kongre katlllm ücretine dahil değildir
(kitap bölüm ilcreti ilerleyen günlerde ilan edilecektir.)

Kongremizde yüz ygze oturumlarln yanında, sanal sunum, vİdeo sunum ve poster sunumu

mevcuttur. Sanal sunum, video sunum Ve poster sunumu tercih eden
katlıtmcllanmlz da kongrede sağlanan tüm haklardan faydalanabileceklerdir (katlhm belgesi, özet
bildiri kitabı, tam metin kitabl, u|uslararasl kitap bÖlümü yazarhğlVe ulusal kitap bölümü yazarllğı).

seçenekleri

de

Kongremizde katılımcılara verilecek katılım belgeleri hem Türkçe hem lngi|izce düzenlenecektir.
Bildiriler ingilizce Ve Türkçe olarak yazılabilir ve sunulabilir. Kongremizde özet bildiriler için yazlm
kuralları iıerleyen günlerde ilan edilecektir. Katılımcıların bildirilerini 10-15 dakikalık süre ile sözlü
olarak sunmalan beklenmektedir.

