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UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NE 
  

Sayın araştırmacı; 

ECSAC Organizasyon Komitesi adına, sizleri, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü ve Gece Akademi 

işbirliği ile, 28-29 Eylül 2019 tarihleri arasında Ankara‘da düzenlenecek olan 5. Uluslararası “Avrupa Bilim, 

Sanat ve Kültür Konferansı” (ECSAC'19 – Ankara)’na davet etmekten mutluluk duyarız. 

“Avrupa Bilim, Sanat ve kültür Konferansı”, katılımcılarına bilim ve kültürün tüm yönleriyle ilgili en 

son gelişmeleri, araştırma bulgularını, fikirlerini ve uygulamalarını sunmak için ideal bir akademik platform 

sunmayı hedeflemektedir. Bu konferansın amacı farklı disiplinlerde çalışan bilim insanları ile bir araya gelmek, 

bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmak ve böylece çok disiplinli çalışmalara zemin hazırlamak olarak 

belirlenmiştir. Konferans, dünyanın dört bir yanından gelen ilgi alanında önde gelen bilim insanlarını, 

araştırmacıları ve akademisyenleri bir araya getirecektir. 

Sizleri Konferans kapsamında özet ve/veya tam metin halindeki bilimsel makalelerinizi sunma, 

Uluslararası karma ve/veya bireysel sergilere katılma, uluslararası arenada müzik ve dans performanslarınızı 

sergileme fırsatından yararlanmaya davet ediyoruz. Konferansın resmi dilleri İngilizce ve Türkçedir. 

Konferans çeşitli alt başlıklar altında bilimsel araştırmalarda önemli konuları ele alacaktır. Özel 

oturumlar (tasarım projeleri için; peyzaj mimarlığı, iç mimarlık, endüstriyel ürün tasarımı, grafik tasarımı, 

kentsel planlama ve tasarım vb.), poster ve sözlü sunumlar, sergi ve konser performansları konferans programına 

dahil edilecektir. Spor bilimcileri, akademisyenler, araştırmacılar, öğretmenlerin yanı sıra yüksek lisans 

öğrencileri ve dünyanın dört bir yanından birbirinden çok farklı bilimsel alanlardan uzmanlar katılacaktır. 

Konferansa 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. 

  

 
Düzenleme Komitesi adına 

Prof. Dr. Hasan ARAPGİRLİOĞLU 

Konferans Düzenleme Komitesi Başkanı 

 

Ek :  
Davet Mektubu, 

Afiş 
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DAVET MEKTUBU 

 

Sayın araştırmacı; 

ECSAC Organizasyon Komitesi adına, sizleri, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü ve Gece 

Akademi işbirliği ile, 28-29 Eylül 2019 tarihleri arasında Ankara‘da düzenlenecek olan 5. 
Uluslararası “Avrupa Bilim, Sanat ve Kültür Konferansı” (ECSAC'19 – Ankara)’na 

davet etmekten mutluluk duyarız. 

“Avrupa Bilim, Sanat ve kültür Konferansı”, katılımcılarına bilim ve kültürün tüm 
yönleriyle ilgili en son gelişmeleri, araştırma bulgularını, fikirlerini ve uygulamalarını 

sunmak için ideal bir akademik platform sunmayı hedeflemektedir. Bu konferansın amacı 
farklı disiplinlerde çalışan bilim insanları ile bir araya gelmek, bilgi ve deneyim 

alışverişinde bulunmak ve böylece çok disiplinli çalışmalara zemin hazırlamak olarak 
belirlenmiştir. Konferans, dünyanın dört bir yanından gelen ilgi alanında önde gelen bilim 

insanlarını, araştırmacıları ve akademisyenleri bir araya getirecektir. 

Sizleri Konferans kapsamında özet ve/veya tam metin halindeki bilimsel makalelerinizi 
sunma, Uluslararası karma ve/veya bireysel sergilere katılma, uluslararası arenada müzik 

ve dans performanslarınızı sergileme fırsatından yararlanmaya davet ediyoruz. 

Konferansın resmi dilleri İngilizce ve Türkçedir. 

Konferans çeşitli alt başlıklar altında bilimsel araştırmalarda önemli konuları ele alacaktır. 

Özel oturumlar (tasarım projeleri için; peyzaj mimarlığı, iç mimarlık, endüstriyel ürün 

tasarımı, grafik tasarımı, kentsel planlama ve tasarım vb.), poster ve sözlü sunumlar, 
sergi ve konser performansları konferans programına dahil edilecektir. Spor bilimcileri, 

akademisyenler, araştırmacılar, öğretmenlerin yanı sıra yüksek lisans öğrencileri ve 
dünyanın dört bir yanından birbirinden çok farklı bilimsel alanlardan uzmanlar 

katılacaktır. 

Tüm çalışmalar en az iki hakemden olumlu değerlendirme alınması halinde kabul edilecek 
olup kabul edilen çalışmalar konferans web sayfasında ayrı ayrı ISBN No alınmış Özet 

(Abstract Book) ve Konferans Bildirileri (Proceedings Book) Kitapları şeklinde, "Tanınmış 
Uluslararası Yayınevi" olan "Gece Kitaplığı Yayınevi" tarafından yayımlanacaktır. 

Saygılarımla 
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