
 

 

 
Değerli Meslektaşlarım, 

 
ICOLES 2019  

İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve 
İstanbul Medipol Üniversitesi, 

ortaklığında 
27-29 Haziran tarihlerinde İstanbul Medipol Üniversitesi’nde 

düzenlenecektir. 
  

ICOLES-2019, akademisyenlerin ve araştırmacıların, fen 
bilimleri, mühendislik bilimleri ve uygulamalı bilimlerin tüm 

alanlarındaki yeni gelişmelerin ve ilerlemelerin tartışmalarını 
sağlayacak bir etkinlik olmayı hedeflemektedir. Etkinliğimiz 

aynı zamanda teori, metodoloji ve bilimdeki yeni trendler 
hakkında bilgi ve sonuçları paylaşmak için uluslararası bir 

forum olacaktır. ICOLES-2019, yaşam ve mühendislik 
bilimlerinin tüm ana alanlarına teorik ve pratik açıdan önemli 

katkılar sağlamayı amaçlamaktadır.  
 

Bu etkinlik ile  
Yaşam ve Mühendislik Bilimleri odağında çeşitli 

disiplinlerdeki gelişmeler ve güncel bilgilere yer vermeyi 
ayrıca yeni araştırma ve uygulama çalışmaları ile literatüre 

katkıda bulunmayı ve katılımcılarımıza alanlarında ortak 
çalışma grupları oluşturmayı amaçlıyoruz. 

 
Bildiri özetlerinizi 15.06.2019 tarihine kadar 

http://www.icoles.org/giris.aspx 
üzerinden gönderebilir ve sempozyuma bildiri/poster ile 

katılım sağlayabilirsiniz.  
 

Tam metin gönderimi isteğe bağlı olacaktır.  
Gönderilen tam metinler hakem değerlendirmesi sonucunda 
sitemizde ilan edilen dergilerde makale olarak veya isteğiniz 

üzere “ICOLES 2019 Tam Metinler” kitabında 
yayınlanacaktır. 

 
Konferans sunum dili Türkçe ve İngilizce’dir.  

Sempozyumda genç araştırmacıları teşvik amacıyla yüksek 
lisans ve doktora öğrencilerinin yapacakları sunumlar için 

erken kayıt ücreti 500 TL’dir. Diğer tüm katılımcılar için 
erken kayıt ücreti 700 TL’ dir. Kayıt ücretine öğle yemekleri 

ve Cemile Sultan Korusundaki Gala yemeği dahildir.   
 

Yazarların, aşağıdaki alanlarda önemli gelişmeleri ortaya 
koyan, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, araştırma 
sonuçlarını, projeleri, anket çalışmalarını ve endüstriyel 

deneyimleri gösteren makaleler sunarak konferansa katkıda 
bulunmaları istenmektedir: 

 
Mühendislik Bilimleri 

Sıfır atık 
Akıllı, Antik, Kimlik, Yeşil, İnsan Odaklı Şehirler 

Mimarlıkta Sürdürülebilirlik 
Çevresel sürdürülebilirlik 

İklim ve Bina Teknolojileri 
İmar Barış 

Tıp Bilimleri 
Cerrahi Tıp Bilimleri 

Dahiliye Tıp Bilimleri 
Temel Tıp Bilimleri 

Kentsel Ulaşım Planlaması, Yönetimi ve Stratejileri 
Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Matematik ve İstatistik 

Doğa Bilimleri (Kimya, Fizik ve Biyoloji) 
Biyoçeşitlilik 

Tarım, Ziraat ve Su Ürünleri Bilimleri 
Nanoteknoloji 

Hayvan ve Bitki Bilimleri 

 
Dear Colleagues, 
 
ICOLES 2019 
being held with the partnership of  
İstanbul Medeniyet University and 
İstanbul Medipol University 
will be  organized between 27th-29th June 2019, 
in İstanbul Medipol University. 
 
ICOLES-2019 aims to be an activity that will enable 
academics and researchers to discuss new developments 
and improvements in all fields of natural sciences, 
engineering sciences and applied sciences.  
Our event will also be an international forum to share 
information and results about new trends in theory, 
methodology and science. ICOLES-2019 aims to make 
significant contributions both theoretically and practically to all 
major areas of life and engineering sciences. 
 
With this activity, we aim to include current developments in 
various disciplines with focus on Life and Engineering 
Sciences, besides we aim to contribute to the literature with 
the new research and application studies and to create 
common working groups 
to participants in their fields. 
 
We kindly invite you to submit your abstracts before 
15.06.2019  through our online submission system 
http://www.icoles.org/giris.aspx 
and participate with your paper/poster. 
 
Submitting full papers is optional.  
Submitted full papers will be published in journals which are 
announced on web-site or upon your request in   
“ICOLES 2019 Full Papers Proceedings” after a refereeing 
process. 
 
The language of the conference is both Turkish and English.  
To  encourage young researchers, the early registration fee 
for the presentations by MSc and PhD students is 500 TL. 
Early registration fee for all other participants is 700 TL. The 
registration fee includes lunches and a Gala dinner at the 
Cemile Sultan Sanctuary. 
 
Authors are solicited to contribute to the conference by 
submitting articles that illustrate research results, projects, 
surveying works and industrial experiences that describe 
significant advances in the following areas, but are not limited 
to: 
 
Engineering Sciences 
Zero Waste 
Intelligent, Ancient, Identity, Green, People-Focused Cities 
Sustainability in Architecture 
Environmental Sustainability 
Climate and Building Technologies 
Reconstruction Peace 
Medical Sciences 
Surgical Medicine Sciences 
Internal Medicine 
Basic Medical Sciences 
Urban Transport planning, management, and strategies, 
Geographic Information Systems 
Mathematics and Statistics 
Natural Sciences (Chemistry, Physics and Biology) 
Biodiversity 
Agricultural and Aquatic Sciences 
Nanotechnology 
Animal and Plant Sciences 

 

www.icoles.org  
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