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REKTÖRLÜK MAKAMINA, 

 

International Scientific Researches Association & Journal (IBAD) ve ASOS Eğitim Bilişim 

Danışmanlık işbirliği ile 9-11 Nisan 2018 tarihleri arasında İstanbul’da “1. Uluslararası Eğitim ve 

Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar (ICES-2018” ve “Eğitim Materyalleri Tasarımı Sergisi” başlıklı 

eğitim ve sosyal bilimlerin tüm alanlarına yönelik bir kongre ve eğitim materyalleri sergisi 

düzenlenecektir.  

Kongre, eğitim ve sosyal bilimlerin her alanındaki sorunlar, gelişmeler ve değişimler ile ilgili 

bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır. Kongremize tarih alanında Prof. Dr.  Ahmet TAŞAĞIL 

(Yeditepe Üniversitesi), ekonomi alanında Prof. Dr. M. Mustafa ERDOĞDU (Marmara 

Üniversitesi), eğitim alanında ise Doç. Dr. Feyza DOYRAN (İstanbul Kültür Üniversitesi) ve Yrd. 

Doç. Dr. Filiz SHINE EDİZER (Üsküdar Üniversitesi) davetli konuşmacı olarak katılacaklardır. 

Kongreye eğitim ve sosyal bilimler alanında çalışan bütün bilim insanları, akademisyenler, 

araştırmacılar ve ilgililer davetlidir. Kongrenin dünyanın dört bir yanından gelen bilim insanlarını 

buluşturan, eğitim ve sosyal bilimler alanındaki sorunların, değişme ve gelişmelerin takip edilmesini 

sağlayan anlamlı bir etkinlik olacağına inanıyoruz.  

Kongre ile eş zamanlı olarak kongre fuaye alanında “Eğitim Materyalleri Tasarımı Sergisi” 

de düzenlenecektir. Sergi tüm eğitimciler, öğretmenler ve öğretmen adayları için önemli bir etkinlik 

olacaktır. 

Kongre sunum dilleri Türkçe veya İngilizce olabilir.  

Kongre ile ilgili duyurumuzu ve ekteki duyuru afişimizi üniversitenizin başta Eğitim olmak 

üzere Hukuk, Edebiyat, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İletişim, İlahiyat gibi eğitim ve sosyal 

bilimler ile ilgili fakültelerin öğretim elemanlarına duyurmanız, üniversite genel ağ sayfanızda duyuru 

olarak yayınlamanız, üniversitenizde görülebilecek yerlere astırmanız üniversitenizden gelecek bildiri 

başvurularının ve katılımın artmasını, çalışmalarınızın uluslararası platforma taşınmasını 

sağlayacaktır.  

Bu etkinliğe vereceğiniz destekler için şimdiden teşekkür ederiz. Sizleri ve üniversitenizdeki 

bilim insanlarını 9-11 Nisan 2018’de İstanbul’daki kongremizde görmek bizi mutlu edecektir. 

Kongre ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere kongre genel ağ sayfasından ulaşılabilir: 

www.ibadcongresses.org 

 

 

 

Saygılarımla,  

 

 

 

 
Kongre düzenleme kurulu adına 

 

Dr. Hayrullah KAHYA  

Kongre başkanı  

 

EK: Duyuru afişi 
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