{

L :)tT.C.
MEHMET AKiF ERSoY UNivnnsirnsi
Kurumsal itetigim Uygulama ve Aragtrrma Merkezi

iltlilliltffitffi[IlIt

Miidiirlti$i

Sayr

: 83204037-051.01-E.16036

Konu

: 7. Ttirkiye Lisanstistii Qahgmalar

t7ltll20t7

Kongresi

AI{KARA

tiNivnnsirrsi

REKTORLUGONT

7. Ttirkiye Lisanstistti Qahqmalar Kongresi (TLQK) 9-12 Mayrs 2018 tarihleri arasrnda
Mehmet Akif Ersoy Universitesi ve ilmi Etiidler Derne[i (iLEM) iq birli[iyle Burdur'da
dtizenlenecektir. ilki 2012 yrhnda Konya'da olmak tizere srrasryla Bursa, Sakarya, Kiitahya,
Isparta ve Muq'ta gergekleqtirilen TLQK, lisanstistti gahgmalar yapan araqfirmacrlann, ortak dil
ve yontem geliqtirmelerine imkin ve zemin sa[lamak, Ttirkiye'de ya;anan dzgiin akademik
tiretim sorununu a$maya ydnelik kuqatrcr yaklagrmlan teqvik etmek amacryla dtizenlenmektedir.
Bu gergevede, geng akademisyenlere gok ydnlii bir iletiqim ve tecrtibe aktanmr imkdnr
yaratrlarak, geng akademisyenlerin gahqmalannrn zenginleqtirilmesi ve akademik dolagrma
sokulmasr amaglanmaktadrr. Aynca Ttirkiye'deki lisansiistii gahqmalarrn nitelilinin artmlmasr
yontinde ortaya konan gabalara katkr sunmak kongrenin temel hedefleri arasmdadrr. Burdur'da
gergekleqtirilecek 7. TLQK'da Edebiyat, E[itim, Felsefe, Hukuk, iktisat, ilahiyat, iletigim,
igletme, Mimarhk & $ehircilik, Psikoloji, Sanat, Siyaset Bilimi, Sosyal Politikalar, Sosyoloji,
Tarih, Uluslararasr iligkiler alanlannda olugturulan alt konu baghklannda bildiriler kabul
edilecektir. Bu disiplinler kapsamrnda belirlenen oturum baqhklan di[er detaylarla birlikte
kongre internet sitesinde ilan edilmigtir. Kongreye lisanstistii gahqmalanna devam eden veya
ytiksek lisansmr, doktorasmr son iki yll igerisinde tamamlamrg olan araqtrmacrlar
bagvurabilirler. Gonderilen <izetler ve bildiriler alanrnda uzman hakemler tarafindan
delerlendirildikten sonra kabul edilmektedir. Kafihmcrlarm konaklamalarr organizasyon
kapsamrnda kargrlanacaktrr. Ozet metnin congress sistemi tizerinden gdnderilmesi ve 150 ila
250 kelime arasmda olmasr gerekmektedir. Kongre sonrasmda segilmiq bildiriler "TLQK
Bildiriler Kitabr"nda yayrmlanacaktrr (Onceki bildiriler kitaplanna buradan ulaqabilirsiniz).
Bilimsel disiplini gdzeterek nitelikli gahqmalar ortaya koymayr arzulayan tiim lisanstistti
o[rencilerini de[erli gahqmalarryla kongrede yer almaya davet etmekteyiz. Kongre hakkrnda
detayh bilgi ve baqvuru igin www.tlck.org.tr sitesini ziyarct edebilir, sorulannrz ve bilgi almak
igin bilgi@tlck.org.tr adresine baqvurabilirsiniz. Yazrmtz ekindeki afigin duyurusunun
yaprlmasr hususunda,
Bilgilerinizi ve gerelini arz ederim.
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