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8. Uluslararası İşletme, Finans ve İdari Bilimler Konferansı 
(ICOBAS-2023) 

ONLINE ve YÜZ YÜZE 
Barselona Üniversitesi 

Barselona, İspanya 
06-08 Nisan 2023 

www.ıcobas.org  
 

Özet Gönderme Tarihi: 04 Nisan 2023 (Son Uzatma) 
 
• Diğer İngilizce tam metinler “New Trends and Issues Proceedings on Advances in Pure and Ap-

plied Sciences” (www.propaas.eu) dergisinde konferans bildirisi olarak yayınlandıktan sonra, 
Thomson Reuters Web of Science (CPCI) ve SCOPUS da indexlenmesi için gönderilecektir.  
Örnek için lütfen tıklayınız. 

• Tüm teklifler meslektaş incelemelerine tabi tutulacaktır 
• Katılım ve Sunum Sertifikası 
• En İyi Makale ve Poster Ödülleri 
• İsteyen katılımcılar sunusunu Türkçe yapabilir 
• Online Katılım Fırsatları 
• Online Özet Kitabı 
• Kahve araları 
• Tüm Atölyelere giriş 
• Özetler İngilizce ve Türkçe dilinde yazılmış olarak email eki yapılarak icobas.info@gmail.com adre-

sine de gönderilebilir. 
• REE-2022 YÖK Akademik Teşvik Yönetmeliğinin Kriterlerini karşılıyor.  
 

Barselona’da görüşmek üzere... 

Prof. Dr. Uğur YOZGAT 
Konferans Başkanı 
 

ÖZET GÖNDERMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ 
 

Konferansın Amacı: 
ICOBAS-2022 İktisat bilimlerinin her alanından işletme, ekonomi, yönetim, muhasebe, pazar-
lama, bankacılık ve finans bilim adamları, fakülteler, iş adamları, muhasebeciler, yöneticiler, 
akademisyenler, araştırmacılar ve öğrencileri bir araya getirme misyonu ile bir araya getir-
mektir. Dünyanın dört bir yanından sivil toplum kuruluşu ve temsilcisinin, akademisyenlerin 
ve araştırmacıların bir araya gelip fikir alışverişinde bulunabilecekleri, iktisat bilimleri ile ilgili 
teorik ve pratik bilgileri bilimsel ortamda paylaşabilecekleri ve tartışabilecekleri bir Uluslara-
rası Forum oluşturmaktır. 
 
WEB OF SCIENCE'DE ENDEKS EDİLEN DERGİ'DE WCES-2020 TAM BİLDİRİLERİ YAYINLANDI 
New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences (indexed in Web of 
Science, www.prosoc.eu ) 
 

 
 
 

http://www.propaas.eu/
http://www.globalcenter.info/wc-bem/wcbem-2016-wos-reply.pdf
mailto:wclta.info@gmail.com
mailto:wclta.info@gmail.com
http://worldeducationcenter.eu/new/index.php/ICOFAS2015/ICOBAS-2023/schedConf/cfp
http://www.prosoc.eu/
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ÖNCEKİ KONFERANSLAR 
2022: Antalya, Türkiye 

2021: Online 

2020: İstanbul, Türkiye 

2019: Lara-Antalya, Türkiye 

2018: Kuşadası, İzmir, Türkiye 

2017: Antalya, Türkiye 

2016: İzmir, Türkiye 

2015: Las Vegas, USA 

2014: Dubai, Birleşik Arab Emirlikleri 

2013: Antalya, Türkiye 

 

  
 

KONFERANS DİLİ 
• Konferansın dili İngilizce, Türkçe olarak belirlenmiştir. 
• İsteyen katılımcılar sunusunu Türkçe yapabilir. Bu sunumlar için ayrı salonlar ayarlanacaktır. 
• Sunumunu Türkçe yapmak isteyenler icobas.info@gmail.com adresine yazılı olarak bildirmeleri ge-

rekmektedir. 
• Gönderilen özetler ve tam metinler İngilizce olmak zorundadır. Özetler İngilizce olarak indexlene-

cektir. 
 

 
 
DESTEKLEYEN DERGİLER 

 AMBIO (Indexed in SCI and SCI-Expanded)  

 CHEMOSPHERE (Indexed in SCI and SCI-Expanded) 

 Climate Research (Indexed in SCI and SCI-Expanded) 

 Energy & Environmental Science (Indexed in SCI and SCI-Expanded) 

 Environmental Progress & Sustainable Energy (Indexed in SCI and SCI-Expanded) 

 Journal of Hazardous Materials (Indexed in SCI and SCI-Expanded) 

 Environmental Toxicology (Indexed in SCI and SCI-Expanded) 

 Studies on Ethno-Medicine (Indexed in SCOPUS) 

 International Journal of Human Genetics (Indexed in SCI-Expanded) 

 World Journal of Environmental Research 

 
ÖZET GÖNDERME 
• Özetler, en fazla bir sayfa uzunluğunda 300-600 kelime arasında kısa ve öz olmalı, aynı zamanda da 

bildirinin tamamını okumaya gerek kalmaksızın çalışmayı kapsayıcı olmalıdır 
• Özetler; Çalışmanın Amacı, Yöntem (çalışma grubu, veri toplam araçları, uygulama), Bulgular ve So-
nuçlar'ı içermelidir. 

• Tamamlanmamış çalışmalarda, özetin hepsini içerme zorunluluğu yoktur. 

• Özetler, www.icobas.org  üzerinden veya e-postaya ek yapılarak icobas.info@gmail.com adresine 
de gönderilebilir. 
 

ÖZET GÖNDERMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ 
 

 

FULL METİN GÖNDERME 
Full metinlerinizi hazırlarken yararlanacağınız Yazım Kılavuzu, Şablon ve bildirinizi göndermek için 

https://www.globalcenter.info/icobas/?page_id=50 linkine tıklayınız.  

 

KONFERANSA KATILIM 
• Konferansa bildiri veya poster sunma, panel düzenleme ve workshop, network oluşturma şeklinde 
katılabilirsiniz. 

• Konferansta bildiri veya poster sunacak olan katılımcılar, isterlerse yaşadıkları yerden sanal sunum 
şeklinde konferansa katılabilirler. Bu katılımcılara google meet şifreleri konferanstan önce gönde-
rilecektir. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. 

 

ÖNEMLİ TARİHLER 

•   Özet Gönderimi  04 Nisan 2023 (Son Uzatma) 

•   Full Metin Gönderimi 06 Mayıs  2023 (Son Uzatma) 

•   Erken Kayıt 06 Şubat 2023 

mailto:icobas.info@gmail.com
http://www.icobas.org/
mailto:icobas.info@gmail.com
http://worldeducationcenter.eu/new/index.php/ICOFAS2015/ICOBAS-2023/schedConf/cfp
https://www.globalcenter.info/icobas/?page_id=50
https://www.globalcenter.info/eswae/?page_id=38
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•   Konferans Tarihleri 06-08 Nisan 2023 

•   Yayın Teslim 06 Haziran  2023 

 
 
 
 
 
 
 
 

ÖDEME BİLGİLERİ 
 

 
Erken Kayıt 03 Şubat 
2023’den önce 

Geç Kayıt 03 Şubat 
2023’den önce Konferans Masası 

Katılımcı 210€ 230€ 250€ 

Sanal Sunum 180€ 210€ 230€ 

Dinleyici 130€ 140€ 150€ 

Eşlik eden kişi 80€ 90€ 110€ 

 
 
 
 
 

 
Önemli: 
 Programa dahil olduğunuza dair duyurunun yapılmasından sonraki 2 haftalık süre diliminde, 
kayıt ücretinin (en az bir yazar tarafından) ödenmesi gerekmektedir. 

 Bir makale birden fazla yazar tarafından yazılmışsa ve bu yazarların isimleri ikiden fazla ma-
kalede yazılı ise bu yazarların da normal kayıt ücreti ödemesi gerekmektedir. 

 İkinci ve diğer makalelerin her biri için ayrı ayrı 80 Euro ödeme yapılması gereklidir. 
 Konferansa aynı kurumdan 6’dan fazla kişi katılıyorsa (öğrenci hariç) katılımcıların %15’lik 

grup indiriminden yararlanma hakları bulunmaktadır. (Ödeme tek havale şeklinde yapılmalı-
dır.) 

 Makaleniz değerlendirme sürecinde kabul edilmez ise ödemeniz size geri iade edilecektir. 
 Ödemenizi yaptıktan sonra makbuzunuzu tarayıp icobas.info@gmail.com adresine gönder-

meniz gerekmektedir (Makale ID numarası eklenmelidir). 
 Full metinler en az 3500 kelime ile en fazla 6000 kelime arasında olmalıdır. 

 Geri ödemeler ile ilgili talepleriniz (refund) konferansın başlama tarihinden önceki 20 güne 
kadar kabul edilir. Geri ödemeler konferans bitiminden bir hafta sonra yapılabilmektedir. 

 

 
 

KREDİ KARTI ÖDEMESİ 
 İsteyen katılımcılar kayıt ücretini Kredi kartı ile ödeyebilir. Lütfen kredi kartı ödemesi için lütfen bu-

raya tıklayınız. 

  
KONAKLAMA 
En kısa zamanda duyurulacaktır. 

 

www.taeg-center.org 

 
 
İletişim 
WEB: icobas.info 
E-mail: icobas.info@gmail.com  
Whatsapp: +905428566055 

mailto:icobas.info@gmail.com
https://www.globalcenter.info/payment/index.php?route=product/product&product_id=297
https://www.globalcenter.info/payment/index.php?route=product/product&product_id=297
http://www.taeg-center.org/
http://icobas.org/
mailto:icobas.info@gmail.com

