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UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NE 
 

"Young Scholars Union" tarafından 2019 yılı içerisinde Antalya ve Prag’da düzenlenecek 

olan “Uluslararası Multidisipliner Avrasya Kongresi” ve “Uluslararası Bilim, Mühendislik ve 

Teknolojide Yeni Trendler Kongresi” ile farklı disiplinlerde çalışan akademisyenlerin bilimsel 

çalışmaları ile bir araya gelmesi, bilgi ve deneyimlerin aktarılması ve böylece ortak çalışmalara zemin 

hazırlanması amaçlanmıştır.  

 

Uluslararası bir bilim (hakem) ve düzenleme kurulu tarafından organize edilen kongremiz, 

bilimsel çalışmaların paylaşılmasının yanısıra, özellikle bilime gönül vermiş genç bilim insanlarını bir 

araya getirmek, ortaya konan sorunların çözümünde lokomotif rol oynamak misyonuyla yola 

çıkmıştır. 

 

Kongremizin yayın olanakları içinde Science Citation Index (SCI), Uluslararası Alan 

İndeksleri ve ULAKBİM TR dizinlerinde taranan dergilerin yanı sıra uluslararası tanınmış 

yayınevi tarafından basılacak kitap da yer almaktadır. 

 

Kongre dili İngilizce, Rusça ve Türkçe'dir. 

 

Kongrelerimize ilişkin afişler ekte sunulmuş olup, afişlerin duyuru panolarına asılması 

hususunda yardımlarınızı beklemekteyiz. 

 

Kongrelere ilişkin duyuru metni de ayrıca e-posta ile adresinize gönderilmiş olup Fakülte, 

Enstitü ve Meslek Yüksekokulu’nda görev yapan akademik personelinize ve öğrencilerinize e-posta 

yolu ile duyurulması ve web sitenizin duyurular bölümünde ilan edilmesi hususunda da yardımlarınızı 

bekler, saygılar sunarım.  

 

 

Prof. Dr. Leila T. Potanina 

(Moscow University for the Humanities) 

YSU Dönem Başkanı 
 

Ek :  

Afişler 
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IX. / X. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY  

CONGRESS OF EURASIA  

(IMCOFE 2019) PRAGUE / CZECHIA  

AUGUST 06-08, 2019  

www.imcofe.org  

  

  Dear Colleagues,  

 

International Multidisciplinary Congress of Eurasia which will be 

held by "Young Scholars Union" between 06-08 August, 2019 in 

Prague is aimed to bring together academicians working in 

different disciplines, to transfer knowledge and experiences and 

thus to pave the way for multidisciplinary studies.  

 

Two separate congresses will be held simultaneously.  

 

Papers in the fields of Social Sciences, Humanities and 

Educational Sciences will be accepted on the congress 

themed Social and Educational Sciences. Click here for the 

topics.  

 

Papers in the fields of Natural Sciences, Health, 

Technology and Engineering will be accepted on the 

congress themed Technical and Natural Sciences. Click 

here for the topics.  

 

The congress, which is organized by an international organizing 

board, has started with the mission of bringing together young 

academicians who have devoted themselves to science, 

playing a locomotive role in the solution of the problems and 

pave the way for the formation of joint working groups.  

 

Prague can be described as tourism center of Czechia.  

 

We will be happy to welcome you in Prague.  

 

Thanks in advance for your participation and contributions to 

the Congress on behalf of Young Scholars Union.  

 

Congress Chairman  

Prof. Dr. Leila T. Potanina  

Moscow University for the Humanities  

 

CONGRESS LANGUAGES  

The official languages of the conference are English, Russian 

and Turkish.  

 

IMPORTANT DATES  

Abstract Submission Deadline  

01 May, 2019  

 

Full Paper Submission Deadline  

Full texts can be uploaded to the system until 30 August 2019 

according to the criticism and discussions during the 

presentation.  
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Değerli Meslektaşlarım,  

 

"Young Scholars Union" tarafından 06-08 Ağustos 2019 

tarihinde Prag şehrinde düzenlenecek olan 9. ve 10. 

Uluslararası Multidisipliner Avrasya Kongresinde, farklı 

disiplinlerde çalışan akademisyenlerin bilimsel çalışmaları ile bir 

araya gelmesi, bilgi ve deneyimlerin aktarılması ve böylece 

multidisipliner çalışmalara zemin hazırlanması amaçlanmıştır.  

 

Eş zamanlı olarak iki ayrı kongre düzenlenecektir.  

 

Sosyal ve Eğitim Bilimleri temalı kongreye Sosyal Bilimler, 

İnsani Bilimler ve Eğitim Bilimleri alanlarındaki bildiriler 

kabul edilecektir. Konu başlıkları için tıklayınız.  

 

Teknik ve Doğa Bilimleri Temalı kongreye ise Doğa 

Bilimleri, Sağlık, Teknoloji ve Mühendislik alanlarındaki 

bildiriler kabul edilecektir. Konu başlıkları için tıklayınız.  

 

Uluslararası bir düzenleme kurulu tarafından organize edilen 

kongremiz, bilimsel çalışmaların paylaşılmasının yanı sıra, 

özellikle bilime gönül vermiş genç bilim insanlarını bir araya 

getirmek, ortaya konan sorunların çözümünde lokomotif rol 

oynamak, ortak çalışma gruplarının oluşturulmasına zemin 

hazırlamak misyonuyla yola çıkmıştır.  

 

Çekya'nın turizm merkezi Prag'da sizleri de aramızda 

görmekten mutluluk duyarız.  

 

Kongre Başkanı  

Prof. Dr. Leila T. Potanina  

Moscow University for the Humanities  

 

KONGRE DİLİ  

Kongrenin resmi dili İngilizce, Rusça ve Türkçe’dir.  

 

ÖNEMLİ TARİHLER  

Özet Gönderim Tarihi  

01 Mayıs 2019  

 

Tam Metin Gönderim Tarihi  

Tam metinler sunum esnasındaki eleştiri ve tartışmalara göre 

düzenlenerek 30 Ağustos 2019 tarihine kadar sisteme 

yüklenebilir.  

 

 

  

  

 

CONTACT / İLETİŞİM  

Email : imcofe.prague@gmail.com  

Gsm: +90 536 853 37 88 
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