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SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NE 

 

Young Scholars Union (Genç Akademisyenler Birliği) ve Roma Sapienza Üniversitesi 

iş birliği ile 07-09 Temmuz 2020 tarihleri arasında, St. Petersburg’da “XI. IMCOFE 

EKOLOJİ (İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE GÖÇ)” Kongresi gerçekleştirilecektir.  

 

Yazarlara, aralarında SCI, ULAKBİM gibi önemli indekslerde taranan dergilerin de 

bulunduğu geniş çaplı yayın olanakları sunulmaktadır. 

 

Kongreye ilişkin duyuru metni ekte sunulmuş olup, üniversitenizde görev yapan 

akademik personele mail yolu ile veya belge yönetim sistemi aracılığıyla duyurulması ve web 

sitenizin duyurular bölümünde ilan edilmesi, aynı zamanda tüm fakülte ve enstitü 

sekreterliklerine iletilmesi hususunda yardımlarınızı bekler, saygılar sunarım.  

 

 

 

 

 

 

Dr. Christian RUGGIERO 

Roma Sapienza University 
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Değerli Meslektaşlarım, 
 
İnsanlar; iklim değişikliği, kuraklık, sosyal, siyasal ve beşeri vb. nedenlerden  dolayı farklı 
ülkelere göç etmektedir. Şüphesiz bu nedenler bir bütünün ayrılmaz parçalarıdır. Günümüzde 
ortalama her saniyede bir kişi göç etmektedir. 

Zamanla iklim değişikliğinin daha da artacağı düşünüldüğünde, bu göçler çok daha büyük bir 
trafik oluşturacaktır. Şüphesiz böyle bir durum hem siyasi, hem coğrafi, hem kültürel hem de 
ekonomik anlamda dünyanın yeniden şekillenmesi anlamına gelmektedir. 

Yaşanılabilir bir dünya için bilim insanları, politika geliştirenler ve araştırmacılar iklim değişikliği 
ve göç konusunda daha etkin, verimli ve insani çözümler üretmek zorundadır. Çözümlerin 
efektif olabilmesi için sosyal ve doğa bilimcilerin ortak çalışmalar yapması, tartışması ve 
geleceğe yön vermesi gerekmektedir. 

Türkiye göç dalgalarından en fazla etkilenen ülkelerden biridir. Bu göçler ülkenin önemli 
ölçüde demografik yapısını değiştirmiştir. Ayrıca Ülkenin Akdeniz havzasında yer almasından 
dolayı iklim değişikliği etkilerini de kısa süre içinde iyiden iyiye hissedeceği öngörülmektedir. 
Bu bağlamda Türk bilim insanlarının kongremizde yer alması ve bilimsel çalışmalarını 
bizlerle paylaşması bizim için önem arz etmektedir. 

Bu kongreye SCI indeksinde taranan dergiler dâhil birçok bilimsel dergi destek vermektedir. 
Yayın olanakları ile ilgili detaylı bilgiyi web sitesinden edinebilirsiniz.  

Kongreye ekoloji, iklim değişikliği ve göç ile ilgili doğrudan veya dolaylı (Doğa Bilimleri, 
Mühendislik, Kültür, Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Hukuk, Eğitim, Şehir Planlama, 
Sosyoloji, İnsan Hakları,  Halk Sağlığı, Siyaset Bilimi vb.)  tüm bilimsel çalışmalarla ön 
başvuru yapılabilir. Başvuru şartları ve diğer konular hakkında web sitesinden bilgi 
edinebilirsiniz.  

Amacımız ekoloji, iklim değişikliği ve göç ana temasında teorik ve pratik bilgiyi olgunlaştırmak, 
bu kavramlar arasındaki karşılıklı ilişkiyi ortaya koymak ve bunların ekolojik, kültürel, politik, 
ekonomik ve etik etkilerini bilimsel yöntemlerle yorumlamak ve muhataplarına bu bilgileri 
yaymaktır. 

Sizleri bu kongrede görmekten onur duyarız. 

 
                                    Dr. Christian RUGGIERO 

                                              Roma Sapieanza University 

Türkiye İletişim:  

Öğr. Gör. Tuğrul AKTAŞ 

Yalova Üniversitesi 

+90505 229 0903 
 

Özet Gönderim Son Tarihi 
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Erken Kayıt Son Tarihi 
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