




DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI KONFERANSI 

GÖÇ: ÖNÜMÜZDEKİ YİRMİ YILIN PROJEKSİYONU VE ÖTESİ 

TEBLİĞ ÇAĞRISI 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin açıklamasına göre, dünyada daha önce benzeri 
görülmemiş bir şekilde 70,8 milyon kişi evlerinden ayrılmaya mecbur bırakıldılar. Bunlar arasında yarısı 18 yaşın 
altında olan yaklaşık 25,9 milyon mülteci bulunmaktadır. Dünyada neredeyse her iki saniyede bir kişi çatışma, 
zulüm, açlık veya savaş nedeniyle zorla yerinden edilmektedir. BM’nin tahminlerine göre, 2050 yılına kadar iklim 
mültecilerinin sayısı da 25 milyon ile 1 milyar civarına ulaşabilecektir[1]. 

Disiplinlerarası konferansımızda aşağıdaki sorular çerçevesinde; kültürel entegrasyon, uluslararası mülteci 
hukuku, mevzuat, politikalar, kurumsallaşmış sosyal normlar da dahil hukuk sistemlerinin lafzî, tarihi, siyasi, sosyal 
sınırları, çeşitlilik konusunda tecrübeler, Suriye’deki çatışmalar, iklim göçü, savaş sonrası travma, sağlık, güçlükler 
ve siyasi sonuçlar gibi konuların göçle bağlantısı derinlemesine incelenecektir: 

Konferansımız sınırlama olmaksızın; hukuk, ekonomi, sosyoloji, antropoloji, kadın çalışmaları, kültürel 
çalışmalar, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, insancıl hukuk, psikoloji ve tarih gibi  farklı disiplinlerden bildirilere 
açıktır. Konferansımıza Türkçe ve İngilizce başvurular alınacaktır. Kongre teması çerçevesinde, talep 
doğrultusunda on kişi ile sınırlı olmak üzere iki adet Arapça panel planlanmaktadır. 

Konferansımız özellikle aşağıdaki soruların cevaplarını arayacaktır: 

Hukuk Devleti ve Göç: Hukuk devleti ilkesi çerçevesinde göç hareketleri karşısında devletin uygun 
tutumu ne yönde olmalıdır, küresel göç yönetiminde hukuk devletinin rolü ve yeri nedir, göçmenlerin, mültecilerin 
ve/veya zorla yerlerinden edilmiş kişilerin temel hakları bağlamında hukuk devleti ilkesi ve bu ilkenin ulusal ve 
uluslararası yargı organlarınca uygulanması/yorumlanması nasıl olmalıdır? Göçmenleri, mültecileri ve/veya zorla 
yerlerinden edilmiş kişileri kabul politikasına ilişkin kurallar, AB üyesi devletlerde hukuk devleti ilkesi ve bunun göç 
ve sığınma alanında Avrupa’daki işbirliğine etkileri nasıldır? 

Güçlükler ve Siyasi Etkileri: Göç eşitsizliğin giderilmesine yardım eder mi ve ederse bu etkiyi 
güçlendirmek için hangi politikalar destekleyici olabilir? Farklı göç türlerinin siyasi etkileri ve sonuçları nelerdir? 

Dil Yapısı ve Hukuk Sistemleri: Dilin sistematik yönleri kadının rollerinin anlamını nasıl biçimlendirir ve 
yasal kurumlarla olan sosyal çatışmaların çözümünde nasıl bir rol üstlenir? Toplumda doğru ve yanlış, ahlaki ve 
ahlak dışı kavramları arasındaki sınırın ve bunlara verilen anlamın belirlenmesinde hukukun etkisi nedir? 
Uluslararası hukuk, örf ve adet hukuku gibi ulusal hukukun hegemonik etkisi arasındaki ilişki ne şekildedir? Bu 
çerçevede, hukuk dilinde yer alan kompleks ve determinist olmayan sosyal epistemolojilerini nasıl anlarız? 

Uluslararası Hukuk ve Kadın Politikaları: Küresel siyasi önlemler kadına ilişkin olarak uluslararası 
hukuku nasıl etkiler? Göç ve mülteci bağlamında cinsiyet ayrımcılığına neden olan politikaların etkileri nelerdir? 

İstihdam ve İş Gücü Piyasası: Göçle bağlantılı olarak ayrımcılık yasağı ve eşitlik, istihdam alanında 
yasal çerçevede nasıl gerçekleşir? İş gücü piyasasına girişte ayrımcılık yasağı ve eşit muamele ilkelerinin sınırları 
nelerdir? 

Göçün Ekonomik Etkileri: Göçün uluslararası piyasalar bağlamında ekonomik yansımaları nelerdir? 
Göçün gelişmekte olan ülkeler için ekonomik sonuçları nelerdir? 

https://interdisipliner.deu.edu.tr/#_ftn1


Göç Deneyimleri ve Sanat: Günlük kültürel ve sanatsal uygulamalarla göç nasıl yaşanıyor, 
deneyimleniyor, yönlendiriliyor ve yansıtılıyor? 

Göç Hikayeleri: Göç çeşitliliğinin ve karmaşıklığının derinlemesine anlaşılması amacıyla göçmenlerin göç 
deneyimlerine ilişkin hikayelerini soruyoruz. 

İklim Mültecileri: Çevresel göçmenler neden zulüm, savaş veya şiddetten kaçanları korumak amacıyla 
hazırlanan Mültecilerin Statüsüne İlişkin 1951 Cenevre Sözleşmesi kapsamında değildir? Onlar belli bir sosyal 
gruba dahil değiller midir? 

Çatışma Sonrası Travma: Göçe zorlananların travma ve travma sonrası stres bozukluğu tedavileri ile 
ilgili deneyimleri nelerdir? Göç, göçmenlerin psiko-sosyal uyumları ile ilgili çalışmalar nelerdir? Göçmen 
toplulukların adaptasyonu ve aidiyetleri konusunda çalışmalar nelerdir? 

İnsan Kaçakçılığı: Göç türleri, göçle ilgili yaptırımlar vb. nelerdir? 

Ulus Ötesi ve Diasporalar: Uluslararası ve Avrupa siyasi söylemleri nelerdir? Akraba devlet ve göçmen 
gönderen devlet diasporasının politikaları nelerdir? 

Entegrasyon: Göçmenler için en başarılı entegrasyon politikaları nelerdir? Sosyal kabul, kültürel 
entegrasyon ve devlet politikalarında iyi uygulamalar neler olmalıdır 

Konferans İletişim: Doç. Dr. Sibel SAFİ, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, DEKAUM Müdürü 

ikbalsibel.safi@deu.edu.tr 

 

Önemli Tarihler 
 

Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih 22 Şubat 2020 

Özeti kabul edilen bildirilerin açıklanma tarihi 14 Mart 2020 

Konferansa son kayıt tarihi 01 Nisan 2020 

Dinleyici olarak katılacaklar için son kayıt tarihi 06 Nisan 2020 

Tam metin son gönderim tarihi 07 Nisan 2020 

Konferans web sitesi; https://interdisipliner.deu.edu.tr 

 

 

mailto:ikbal.sibelsafi@deu.edu.tr
https://interdisipliner.deu.edu.tr/


Özet Gönderimi 
 
Bildirileri Özetlerinin Gönderilmesi 
Bildiri özetleri, uluslararası konferans sistemi easychair linki üzerinden gönderilecektir. Easychair sistemi 

kullanılmadan gönderilen özetler kabul edilmeyecektir. Bildirinizin özetini gönderebilmek için lütfen aşağıdaki linke 
tıklayınız: 

https://easychair.org/conferences/?conf=icmde20200 

Konferansın dili Türkçe ve İngilizcedir. Bildiri özetlerinin Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanması gerekmektedir. 
Kabul edilen özetler, bildiri özetleri kitabında basılacaktır. 

Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular özetlenmeli ve sunulan bulgular 
çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır. Başvurular, çalışmada ele aldığınız  amacı ve izlediğiniz metodolojinizi belirten 
500 kelimeyi geçmemelidir. 

Bildirilerin Değerlendirilmesi 

Bildiri özetleri; Konferans Bilim Kurulu ve Hakem Kurulu tarafından, çift kör hakem incelemesi yöntemiyle 
değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucu, tüm bildiri sahiplerine e-posta ile gönderilecektir. 

Bildiri özetinin kabul edildiği bilgisi tarafınıza ulaştıktan sonra, lütfen kayıt sekmesindeki formu 
doldurarak  icmde@deu.edu.tr  e-posta adresine gönderiniz. 

Sözlü Bildiriler 

Sözlü bildiri sunum süresi, 15 dakika olacak şekilde planlanmalıdır. 

Poster Bildiriler 

Poster bildiriler e-poster olarak yayımlanacaktır. Bildirilerin JPG çalışmalarını, dosyanın adını poster 
numaranız olarak kaydederek (örn; P-001.jpg) icmde@deu.edu.tr  e-posta adresine gönderiniz. 

Konferans Yayınları 

Konferansta sunulacak olan bildirilerin tam metni en geç 07 Nisan 2020 tarihine 
kadar  icmde@deu.edu.tr  e-posta adresine gönderilebilir. Gönderilecek tam metin bildiriler arasından seçilenlerin, 
Cambridge Scholars Publishing tarafından basılacak kitapta yayınlanması planlanmaktadır. Söz konusu kitap için 
yayın kriterleri daha sonra açıklanacaktır. 

 

https://easychair.org/conferences/?conf=icmde20200
mailto:icmde@deu.edu.tr
mailto:icmde@deu.edu.tr
mailto:icmde@deu.edu.tr
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DAĞITIM YERLERINE

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Himayeleri'nde "Göç: Önümüzdeki Yirmi
Yılın Projeksiyonu ve Ötesi" konulu uluslararası konferans; l6- l 8 Nisan 2020 tarihleri arasında
Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

Disiplinlerarası konferansımıza ilişkin detaylı bilgi https://interdisipliner.deıı.edu.tr
adresinde yer almakta olup, afiş ve ilgili bilgiler ekte gönderilmektedir.

Ekte yer alan bilgi ve afişlerin Üniversiteniz akademik personeli ve öğrencilerinize
kurum içi ttım haberleşme sistemleriniz (e-posta, web sitesi, üst yazı vb.) aracılığı ile
duyurulması hususunda gereğini bilgilerinize arz lrica ederim.

Prof. Dr. Nükhet HO'|AR
Rektör

Ek:
1- Dağıtım Listesi (7 sayfa)
2- Sempozyum Bilgisi (3 Sayfa)
3-Afiş (2 Adet)

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörliiğİi
Adres: Cumhuriyeı Bulvarı No: l44 .152l 0 Alsancak / İZMİR

Tel: 0(2]2) 4|2 l2|2 Elektronik Ağ: ww.deu.edu.tr
Kep Adresi: dokuzeyluluniversilesi@hs0l.kep.tr

Bilgi lçin İrtibat:

Derya PASiNLi
D6hili:0(232)4l2 l0 63
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Dağıtım:

ABDULLAH GÜL ÜıNivEnsİrpsİ
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNIVERSİTESİ
ADANA ALpARsLAN TÜRKEş BİLİM vE TEKN9LoJİ CIN1vERsİTESİ
ADIYAMAN ÜNİVERSiTESi
AFYON KOCATEPE ÜNİVERS1TESI
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ Ün IİVPRSITESİ
AĞRI igRAHiI\4 çEçEN üıNivnnsirpsi
AKDENİZ KARPAZ [xİvpnsİrpsi
AKDENIZ lıNİvensİrpsİ
AKSARAY ÜıNİvpnsİresİ
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
ALANYA HAMDULLAH EMN PAŞA lrNİvpnsİrpsİ
ALTINBAŞ ırNivpnSiTESi
AMASyA CıNivpnsirgsi
ANADoLu üıNivpnsirpsi
ANKA TEKNoLoıi üıNivp,nsiTEsi
ANKARA HACI BAYRAM VELİ (nıİvpnsİrpsİ
ANKARA ıııpoipor üNivpnsirpsi
ANKARA vüzir vE cüzpl sANATLen üNivpRsiTEsi
ANKARA SOSYAL BILİMLER lrNİvr,nsirE sİ
ANKARA ünIivgnsirpsi
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT IİNİVPnSİTPSİ

ANTALYA AKEV ÜıNİvpnsİrı,sİ
ANTALyA n iı-iııı ı-rNivpnsirpsi
ARDAHAN üıışivBns irp s i
anrvN çoRuH lrNivpnsirpsi
alaşuuin aoıcüzpı- MEsLEK yürsproKulu
eıarüRr [ıNivpnsirpsi
ATILIM [ıNivpnsirpsi
AvRAsyA üNivpnsirı,si
AVRUPA MESLEK YÜKSPKOKULU
AyDIN ADNAN MENDERES tINivERsirpsi
BAHçEş Erıin ı-ıNivpRs irpsi
neı-ırpsın üıNivpnsirEsi
BANDIRMA oNyEDi gyı-üı- (n ıivBnsirpsi

Dokuz Eyliil Üniversitesi Rektörlüğii

Aclrcs Cııınlıurıyeı Bulvarı No: l44 352lO Atsatrcak / İZMİR

Tel: 0(232) 4l2 l2I2 Elektronik Ağ: www.deu,edu.tr

Kep Adresi; dokuzeyluluniversitesi@hs0l.kep,tr

Bilgi İçin İrtibat:

Derya PASiNLi
Dıüili,0(232)4l2 |0 63
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BARI,IN üNivpnsirnsi
BAşKENT [ıNivpnsirpsi
BATMAN lrNivEnsirgsi
BAyBuRT üıNivpnsirpsi
BEyKENT CıNivpnsirBsi
BEyKoz LıNivpnsirpsi
BEZM-I Aı-pıı,ı VAKIF ÜrNİvpns İrps İ

giı-pcir şEyH p»Egaıi [ıNivpnsirpsi
ü]iNcöI- üNivpnsirpsi
ginI_INi trNivpnsi,rBsi
girlis EREN trNivpnsirpsi
noĞaziçi rrNivpnsirpsi
BoLu ABANT IzzET BAysAL üıNivpnsirpsi
BuRDIJR MEHMET arir, ERSoy trNivgnsirgsi
BuRsA rprNiı< üıNiv pnsirpsi
BuRsA uluıaĞ ün ıivpnsirpsi
çaĞ trNivpnsirEsi
çANAKKALE oNSEKiz ııaRr üıNivpnsirpsi
çANKAvA üıNivr,nsirnsi
çANKIRI KARATEKİN trNivpRsirpsi
çuKuRove ünçivpnsirpsi
ppııinoĞı-u gil-il\4 üıNivpnsirpsi
oicı-E ı-ıNivpnsirpsi
noĞu arnBNiz üNivpnsirpsi
»oĞuş CıNivpnsirpsi
»üzcı:, rrNivpnsirnsi
ucE trNivı.nsirusi
pRciyps üNivgnsirgsi
pnzNceN siNal-i yILDIzuM ün ıivpnsirpsi
ERzURuM rprNir üNivp,nsirBsi
Es«i şnrıiR osMAN c ız| LıNivensiresi
usri şEHıR rprNir üıNivpnsirBsi
FARuK sARAç TASARIM MESLEK yürsproKulu
r.arirı SULTAN MEHMET vAKIF [nrivpnsirpsi
F EN HRBAııçE üıNivpnsirnsi
FıRA,f [rNivEnsirpsi

Dokuz Eyliil Üniversitesi Rektörliiğti
Adres Cunılıurıyet Bulrarı No:l44 352t0 Alsancak / İZMIR

Tel: 0(232) 4l2 |2l2 Elektronik Ağ: ww,deu,edrı,tr

Kep Adresi: dokuzeyluluniversitesi@hs0 l,kep,tr

Bilgi İçin İrtibat:

Derya PASiNLi
D6hili: 0(232)4l2 l0 63
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GALATASARAy üıNivpnsirpsi
GAZi üNivpnsİrpsİ
caziaNıEp isLAM BiLiM vE TEKNoLoJi ÜINİvERSiTEsi
GAZiANTEP ÜNİVERSİTESi
GEBZE TEKNİK [n ı İv pns İrpsİ
cinp sı-ıN rrNiv pns irps i
cinNp AMERİKAN üNivpnsiTEsi
cinNp üNivpnsirgsi
GüMüşHANn üNivpRsiTEsi
HAcETTEpB [ıNivpRsiTESi
ııarraRi Uxivpnsirpsi
Haı-iç [rNivpnsirpsi
HARRAN [Nivgnsirpsi
HASAN KALyoNcu rn üivpnsirnsi
HATAy MUSTAFA KEMAL üıNivpnsirpsi
rıirir üNjvpnsirpsi
ıĞnın üıNivEnsirEsi
IspARTA uycuLAMaıı g iı-iN4ı-gn [ıNivpnsirpsi
ışır üNıvuRsi,ı,gsi
igN Flaıpun I üNivpnsirpsi
insaN »oĞRaııecı giı-rpNr trNivgnsirpsi
iNöNü üNivpnsirpsi
isreNıpRLIN TEKNir CıNivpnsirpsi
israNguı. 29 MAyıs üD.IivEnsirEsi
israNgul- AREL üNivpnsirpsi
israNgul- ATLAs CıNivpnsirpsi
isreNgul- AyDIN üıNivgnsirpsi
israNnuı, AyVANsARAy ün livBnsirBsi
israNguı giLci üNivERsirpsi
israNnuı ESENyURI [ıNivpnsirpsi
israNgul GALATA ürıçivpnsirpsi
israNguı- cpoir üıNivpnsirpsi
i sraNnuı- cıı-işiııı üNivpnsirEsi
israNgul- KENT üNivgnsirpsi
israNnuı- rüı-rün üNivgnsirpsi
israNnuı- ı,ıpuENiypr CıNivpnsirpsi

DokuZ Eyliil Üniversitesi Rektörlaiğii

Adres: Cuınhuriyeı Bulvarı No l44 352l0 Atsancak / İZMİR

Tel: 0(232) 4l2 l2l2 Elektronik Ağ: www.deu.edu.tr

Kep Adresi: dokuzeyluluniversitesi@lıs0 l.kep.tr

Bilgi için İrtibat:

Derya PASiNLİ
Dnhili: 0(232)4l2 l0 63
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israNgul MEDipoL üNivERSiTEsi
i sıaNguı. oKAN LıNivpnsirpsi
isreNnul RuMELi [rNivr,nsiTEsi
isreNnul sABAHArriN z AIl.r. üNivpnsirpsi
isreNnur şnrıin t-ıNivpnsirpsi
israNgı;r şişLi MEsLEK yürsproKulu
i sraN guı- rpı<Niı< [ıNivnns irps i
israNgur ricaRgr [ıNivpnsirpsi
israNgur üıNivpnsirpsi
israNnur üıNivrnsirpsi-cpRRAHpAşA
israNnur yENi yü zvır üıNivBnsirpsi
isriNyp CıNivpnsirpsi
İzıı,ıin BAKIRçAy ÜıııivEns irpsİ
izlıin DEMoKRAsi üNivpnsirnsi
izvıin EKoNoMi lıNivpnsirpsi
izıvıin rarip çEı-nni [ıNivgnsirn si
izı,ıin KAVRAM MESLEK yürsproKulu
izvin TINAz,rEpB lıNivpnsirpsi
izıı,ıin yürspr TEKNoLoıi ENsrirüsü
rapiR rıas üıNivpnsirpsi
KAFKAs Lıı.ıivpns irp s i
KAHRAMANMARAş isrirrar lnçivpnsirEsi
KAHRAMANMARAş sürçü ivıavı ünqivpnsirpsi
KApADoKya lrNivnnsirpsi
ranaıı ür üıNivpns irp si
KARADENİz rprNir ürNivpnsirpsi
KARAMANoĞru MEHMETgpy üNivpnsirBsi
KAsTAMoNu ürNivpnsirpsi
ı<ayspRi Lnı ivEnsirpsi
KIBzuS ADA KENT üNivpnsirgsi
KIBRIs avgRireN üNivpnsirpsi
KIBRIs iı-ıvı üNivpRs irpsı
KIBRIS SAGLIK VE ToPLUHrı gİLİN4]_pnİ [rNİvEnsİrpsİ
KIBzus sosyAı- giri\4l-pn ünqivgnsirpsi
KIRIKKALp ürNivpns irps i
KIRKLARpı.1 üıNivpnsirpsi

Dokuz Evliil Üniversitesi Rektörliiğti
Adıes. Cuınhuriyeı Bıılıarı No l44 ]52|0 Alsaıücak, İZMİR
-lel: 0(232) 4l2 l2l2 Elektronik Ağ: www.deu.edu,tr

Kep Adresi: dokuzeylrıItıııiversitesi@hsO l.kep.tr
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E-Posta:.ii,,..,,ı ı,,jı,11;1!ıl;.,çljlı 1l

? ı -dşğ

Frvşşr



T.C.
DoKu z EyLüL [rNiv gnsirBsi npı<röRı-ü Ğü

Basın Halkla İlişl<iler Koordinatörlüğü

DAĞITIM YERLEzuNE

KIRŞEHİR AHi EVRAN ı-ıNİvpnSİTESİ
KİLIS 7 ARALIK ünçİvrnsİrpsi
KOCAELİ Ünıİvpnsirpsİ
Koç arNivERsiTEsi
KoNyA GIDA vE TARIM üNivpnsirpsi
KoNyA rprNir üNivnnsirpsi
KTo KARAray ünçivpnsiresi
ı<ürarıya DuMLUpINAR [ıNivpnsirpsi
rü,ı arıya seĞı-ıı< niı-ivırpni ünıivpnsiTEsi
LIIFKE AvRupA LıNivpnsirpsi
LoKMAN gpriv [ıNivpnsirpsi
MALATyA TuRGuT özır üıNivpnsirpsi
MALTEpE üNivpnsirpsi
ıı,ıeNi sa cpı.Aı- BAYAR CıNİvpns irpsİ
ıı,ıannN ARTUKLU üıNivEns irps i
MARMARA üıNivpnsirpsi
ı,ıpp trNivpnsirEsi
ıııpRs iN trNİvpns İrp s i
ııiıııaR siNaN cüzpr sANATLAR üıNivpnsirpsi
N,ıuĞı-a S ITKI KOÇMAN ÜiNivpnsirpsİ
MuNzUR rnıivpnsirpsi
Muş ALrARSLAN üıNivpnsirpsi
NECMETTrN pRgaKAN [ıNivpnsirnsi
Nrvşnrıin HAcI BEKTAş vEı-i üıNivpnsirpsi
Nicnp övıpn rıaıisnpvıin üıNivpnsirpsi
NişaNreşı [rNivEnsirpsi
NuH NAci yazceN ı-ıNivpnsirpsi
ONDoKuz MAyIS rrNivpnsirpsi
oRDu ı_xivpnsirpsi
oRTA ooĞu rprNiı< rıNivpnsirr,si
osııınNiyE KORKUT ATA [ıNİvpnsİrpsİ
osriııı rprNir ün ıivpnsirpsi
özygĞN [rNıvgnsirpsi
pAMuKKAı.p [rNivpns irpsi

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü

Atlres: Cuınlııırıyet Bulrarı No: l44 .152l0 A|sancak. İZMİR

Tel: 0(2.-1]) 4 |2 l2 |2 Elektronik Ağ: w.deu.edu,tr
Kep Adresi: dokuzeyluluıiversitesi(@hs0 l.kep,ı,

Bilgi İçin İrtibat:

Derya PASİNLİ
Dihili:0(232)4l2 l0 6]
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T.C.
D)KU Z EYLÜL (n ıİvpnsirpsİ REKTÖRLÜĞÜ

Basın Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü

DAĞITIM YERLENNE

piRi REis lrNivEnsirpsi
RECEP TAYYİP ERDOĞAN [rNİvpnsirgsİ
SABANCI rrNİvensİrpsİ
sAĞLIK BiLiMLERi üNivpnsiTEsi
SAKARYA UYGULAMALI BİLIMLER ÜrNİVERS1TESİ
SAKARYA ÜıNİvpnsİrpsİ
SAMSL|N [ıNİvpnsİrEsi
SANKO ÜNİvEnsİrEsİ
SELÇUK [rNİvpnsİrpsİ
SEMERKAND BILİM VE MEDENiypr CıNİvpnsirpsİ
siiRT üNivpnsirpsi
siNop [rNivpnsirgsi
sivas giril\4 vE TEKNoLoJi [rNivpnsİrpsi
sivas cuMHuRiygr [ıNivpnsirpsi
süLEyMAN DEMİREL üNivgnsirpsi
şIRNn K ı-nıivEnsirEsi
TARSUS ün-ıivpnsirpsi
rpn üiNivERsiTEsi
TEKİRDAĞ Naııır KEMAL [Nİvpnsİrpsİ
ToBB EKoNoMi vp rErNoLoJi [ıNivpnsirpsi
ToKAT caziosıııANpAşA üıNivpnsirpsi
ToRos [ıNivensirpsi
TRABzoN üıı.ıivpns irps i
lRAKyA CıNivgnsirpsi
rünr HAvA KURuMu ünıivpnsirpsi
rünr-arMAN CıNivpnsirpsi
rün«iyp ULUSLARARASI İSLAM, giriüvl vE TEKNoı-ori Cixivnnsirpsi
rt;nr-rapoN e iril\4 vE TEKNoı-ori üıNivpns iresi
tJFuK (rNivpnsirEsi
uı.usLARARAsI piNaı- üNivpnsirpsi
ULUSLARARASI KIBRI S üıNivpnsirpsi
uşAK [nıivgnsirpsi
üsrünen üıNivpnsirpsi
vaN yüzüıNcü yıı- üNivpnsirBsi
yAKIN noĞu [ıNivpnsirEsi
yALovA üNivpnsirpsi

Dokuz EvlıiI Üniversitesi Rektörliiğii
Adres: Cuııhurileı Bıılvarı No:l44 352t0 Alsancak / lZMIR

Tel: 0(232) 4l2 l2l2 Elektronik Ağ: www,den.edu.tr

Kep Adıesi : dokuzeyluluniversitesi@hs0 l .kep,tr

Bilgi İçin İnibat:

Derya PASlNLİ
DAhili:0(232)4l2 l0 63
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DAĞITIM YERLEzuNE

YAŞAR Ünıİvpnsİrpsİ
YEDİTEPE [ıNİvpnsİrpsİ
y ILDIı TE KNİK üıNivBns irp si
YOZGAT BoZoK [n ıİvpnsİrgsİ
yüksEk iıırises üntivpnsirpsi
zoNGuLDar gürpNT ECEvir CıNivBnSiTEsi

Dokuz Eyliil tJniversitesi Rektörliiğii
Adres ('ıınılııırıreı Bultarı No: l44 352l0 Alsancak / İZMlR

Tcl: 0(232)4l2 |2l2 Elektrcnik Ağ: www.deu,edu,tı,

Kep Adresi: dokuzeyluluniversitesi@hs0 l.kep.tr

Bilgi İçin İrıibat:

Derya PASİNLİ
Ddlıili: 0(232)4l2 l0 63
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