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Saygıdeğer Bilim İnsanları,

Sizleri Cambridge Scholars Publishing, UMSL - University of Missouri-St. Louis, Ankara 
Sosyal Bilimler Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Bandırma On Yedi Eylül 
Üniversitesi, Düzce Üniversitesi ve Namık Kemal Üniversitesi işbirliği ile 20 - 21 Nisan 2019 
tarihlerinde Hilton İstanbul Kozyatağı Otel'de 6.'sı düzenlenecek olan International Congress 
of Management, Economy and Policy 2019 Bahar/ ICOMEP'19-Spring adlı uluslararası 
kongremize davet etmekten onur duyuyoruz. Kongremiz dünya çapında pek çok üniversiteden 
araştırmacılara, yeni fikirleri ve güncel konuları sunma, paylaşma ve tartışma imkanı 
sağlamaktadır.

BAŞVURU KOŞULLARI

 15 Nisan 2019 tarihine kadar Kayıt ve Başvuru sekmesinden üyelik kaydınızı 
gerçekleştirmenizin ardından bildiri özetlerinizi sisteme yükleyerek kongremize başvurunuzu 
yapabilirsiniz.

 Bildiri özetlerinizin en az 100 kelime olması ve 300 kelimeyi aşmaması gerekmektedir.
 Başvurusu yapılacak olan özet bildirilerde, Türkçe başlık, Türkçe özet, anahtar kelimeler, jel 

kodları yanında, İngilizce başlık, İngilizce özet ve İngilizce Anahtar kelimelerin bulunması 
gerekmektedir.

 Başvuru esnasında tüm yazarların unvan, kurum adı, e-posta adresi, fakülte ve bölüm bilgileri 
eksiksiz olarak yazılmalıdır.

 Başvurunuzu gerçekleştirirken Sunumu Yapacak Olan Yazarı ilgili ekranda seçmeniz 
gerekmektedir. Aksi halde başvuru kaydınız gerçekleşmeyecektir.

 Sunumu Yapacak Olan Yazar ilgili başvuruda Sorumlu Yazar olarak kabul edilecektir. Tüm 
yazışmalar sorumlu yazarlarla gerçekleştirilecektir.

 Başvurunuz en geç 3 iş günü içerisinde hakem heyeti tarafından değerlendirilerek sizlere geri 
dönüş sağlanacaktır.

 Başvurunuzu gerçekleştirdikten sonraki süreci Üyelik sayfanızda bulunan Başvurularım 
sekmesi altında takip edebilirsiniz.



 Başvurunuzun değerlendirme sonucu da dahil olmak üzere tüm aşamalarda e-postanızın 
SPAM (Önemsiz/Gereksiz) klasörünüze düşmesi ihtimaline karşın lütfen bu klasörlerinizi 
kontrol ediniz.

 Tam Metin Yazım Örneğimizde belirtilen kurallara uygun şekilde hazırlanmış tam metin 
bildirinizin Başvurularım sekmesi altında bulunan Tam Metin Bildiri Yükleme sekmesinden 
sisteme yüklenmesi rica olunur.

 Tam Metin Bildirilerin Kelime Sınırı Başlık, Özet, İçerik ve Kaynakça Kısımları da Dahil 
Olmak Üzere En Az 3000 Kelime, En Fazla İse 5000 Kelimedir. Kelime Sınırlamasına 
Uymayan Tam Metin Bildiriler Yayımlanmayacaktır.

 Özet bildiri başvurularınız en geç 3 iş günü içerisinde değerlendirilerek tarafınıza 
bilgilendirme yapılacaktır.

KONU BAŞLIKLARI

 İktisat teorisinde son gelişmeler
 Yönetim teorisinde son gelişmeler
 İletişim Hukuku
 İletişim Ekonomisi
 Gazetecilik
 Halkla İlişkiler
 Medya ve Siyaset
 Reklamcılık ve Tanıtım
 Medya Okuryazarlığı
 Sosyal Medya
 Teknoloji Kullanımı ve Teknoloji Bağımlılığı
 Medya Endüstrisi
 Medya ve Etik
 Medya ve Sosyal Sorumluluk
 Medya ve Uluslararası İlişkiler
 Medya ve Tüketim
 Küreselleşme ve Medya
 Medya ve Ekonomi
 Medya ve Eğitim
 Siyaset teorisinde son gelişmeler
 Finansal krizler ve kriz yönetimi
 Güncel siyasi ve ekonomik gelişmeler
 Siyaset bilimi ve siyasal kurumlar
 Modern yönetim teknikleri
 Siyaset-ekonomi ilişkileri
 Siyaset teorisi ve siyasal konular
 Güncel siyasal meseleler
 Yönetim modelleri
 Uygulamalı iktisat
 Yönetim ve etik
 Siyaset ve etik
 Uluslararası iktisadi kurum ve kuruluşlar
 İstikrar programları
 Küreselleşme
 Yolsuzluk ve yozlaşma araştırmalarır



 İşsizlik ve istihdam sorunları
 Para politikası ve merkez bankacılığı
 Bankacılık ve finansal kurumlar
 Sigortacılık
 Göç
 Sektörel yapı ve analiz
 Sermaye hareketleri ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları
 Maliye teorisi ve maliye politikası
 Borçlanma
 Vergi teorisi ve politikası
 Taşımacılık ve ulaşım ekonomisi
 Kentleşme ve kentsel dönüşüm
 Kent kimliği ve kent estetiği32. Sürdürülebilir kalkınma
 Enerji ekonomisi ve enerji politikaları
 Eğitim ekonomisi ve eğitimde cinsiyet eşitsizliği
 Üstün yetenekli çocukların eğitimi
 Suç ve şiddet
 Sağlık ekonomisi
 Sağlık turizmi
 Başkanlık sistemi (teori ve uygulama boyutuyla)
 Teknoloji iktisadı
 Yeni ekonomi ve beşeri sermaye
 İktisat tarihi
 Osmanlı ve Avrupa iktisat tarihi
 İslam ekonomisinde teorik ve güncel meseleler
 İslami finans ve katılım bankacılığı
 İslam ülkeleri arasındaki iktisadi, sosyal ve siyasi ilişkiler
 Sivil Toplum Örgütleri
 Yerel Yönetimler ve belediyecilik
 KOBİ’lerin üretim, finansman ve yönetim sorunları
 Çevre ekonomisi ve çevre sorunları
 Sürdürülebilir kalkınma
 Yönetim ve organizasyon
 Üretim yönetimi ve Pazarlama
 İnsan Kaynakları ekonomisi ve yönetimi
 Halkla ilişkiler
 Muhasebe ve Finans yönetimi
 İstatistik ve Ekonometrik yöntemler
 Savunma ekonomisi ve savunma harcamaları
 Medya ekonomisi
 Uluslararası ekonomik ve siyasi kuruluşlar
 Avrupa Birliği
 Ticaret Hukuku

ICOMEP’19 KONGRESİNİN SUNDUĞU YAYIN İMKÂNLARI



Bütün özet bildiriler elektronik ortamda PDF olarak ISBN numarası alınmış özet bildiri kitabında 
yer alacaktır. Ayrıca tüm tam metin bildiriler de elektronik ortamda PDF olarak ISBN numarası 
alınmış tam metin bildiri kitabında yer alacaktır. 

Özet bildiri kitabı 21 Nisan 2019 tarihinde, tam metin bildiri kitabı 1 Temmuz 2019 tarihinde 
yayımlanacaktır.

Tam Metin Bildirilerin Kelime Sınırı Başlık, Özet, İçerik ve Kaynakça Kısımları da Dahil Olmak 
Üzere En Az 3000 Kelime, En Fazla İse 5000 Kelimedir. Kelime Sınırlamasına Uymayan Tam 
Metin Bildiriler Yayımlanmayacaktır.

Aşağıda yer alan akademik dergilerde bildirinizi makale olarak yayımlamak istemeniz halinde, 
değerlendirmede sizlerin çalışmalarınıza öncelik tanınacaktır. Dergi editörlüğünün yayınınızı 
uygun bulması halinde makaleniz ilgili dergilerde yayın sürecine alınacaktır.

 JOEEP:Journal of Emerging Economies and Policy (SIS,IIJIF,CIF)
 SBM: Sosyal Bilimler Metinleri Dergisi (ASOS, ProQuest, Copernicus)
 BSBD: Balkan Sosyal Bilimler Dergisi (EBSCO, ASOS, Academia, DOAJ)

Özet Bildiri Gönderilebilir Son Tarih: 15 Nisan 2019

Tam Metin Gönderilebilir Son Tarih: 24 Mayıs 2019

Kayıt İçin Son Tarih: 21 Nisan 2019


