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II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE İNOVASYON KONGRESİ’NİN DEĞERLİ 
KATILIMCILARI,

26-28 Nisan 2019 tarihlerinde Fırat Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Fırat Üniversitesinde gerçekleştirilecek 
olan II. Uluslararası Sosyal Bilimlerde ve İnovasyon Kongresi’ne (www.sos-con.com) sizleri davet etmenin 
mutluluğunu yaşamaktayız.

Sosyal bilimler alanında farklı disiplinleri ve yaklaşımları bir araya getirmeyi hedeflediğimiz kongremizin 
bilim kurulu, ülkemizin önde gelen akademisyen ve araştırmacılarından oluşmaktadır. Ayrıca dünyanın 
farklı ülkelerinden akademisyenlerin de yer aldığı bilim kurulumuz ve hakem heyetimiz tarafından 
gönderilen bildiriler titizlikle incelenerek Türk Yükseköğretimi ve Türk Akademik yaşamına katkıda 
bulunmayı hedeflemektedir.

Ayrıca “Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar ve Eğilimler Kongresi” değişen akademik teşvik 
kriterleri doğrultusunda, program da yer alacak yabancı ülke akademisyenleri, katılımcılar ve 
konuşmacılarla birlikte gereken kriterleri sağlamaktadır.

Kongrede kabul edilen bildiri özetleri öncelikli olarak elektronik kongre özet kitabında yayınlanacak, 
katılımcılarımızın tercihlerine göre tam metinleri ise kongreyi takip eden süre içinde (yaklaşık 30 gün) yine 
elektronik kongre tam metin kitabında yayınlanacaktır. Bunun yanı sıra, tercihe bağlı olarak 
katılımcılarımızın tam metinleri uluslararası kitap bölümü olarak veya ulusal kitap bölümü olarak 
yayınlanacaktır.

Kongre katılım ücreti Fırat Üniversitesi personeli için 200 TL ve diğer katılımcılar için 250 TL’dir.

 Uluslararası kitap bölümlerinin dili İngilizce olacak ve editör onayıyla yayınlanacaktır.
 Kongremizle ilgili olarak uluslararası kitap(lar) İngiltere, ABD ve Kanada’da anlaşmalı 

yayınevleri tarafından 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 edilecektir.)
 Kongreyle ilgili olarak çıkarılacak uluslararası kitabın Nisan 2019 doçentlik başvurularından önce 

basılması ve yazarlara ulaştırılması planlanmaktadır.
 Çalışmasını ulusal kitap bölümü olarak değerlendirmek isteyen katılımcılarımıza ilerleyen 

günlerde bilgilendirme yapılacaktır.
 Ulusal olarak yayınlanacak kitaplardaki bölüm ücreti kongre katılım ücretine dâhil değildir (kitap 

bölüm ücreti ilerleyen günlerde ilan edilecektir.)

Kongremizde yüz yüze oturumların yanında, sanal sunum, video sunum ve poster sunumu seçenekleri de 
mevcuttur. Sanal sunum, video sunum ve poster sunumu tercih eden katılımcılarımız da kongrede sağlanan 
tüm haklardan faydalanabileceklerdir (katılım belgesi, özet bildiri kitabı, tam metin kitabı, uluslararası 
kitap bölümü yazarlığı ve ulusal kitap bölümü yazarlığı).

Kongremizde katılımcılara verilecek katılım belgeleri hem Türkçe hem İngilizce düzenlenecektir. Bildiriler 
İngilizce ve Türkçe olarak yazılabilir ve sunulabilir. Kongremizde özet bildiriler için yazım kuralları 
ilerleyen günlerde ilan edilecektir. Katılımcıların bildirilerini 10-15 dakikalık süre ile sözlü olarak 
sunmaları beklenmektedir.




