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Sayın Meslektaşımız:
 Özet ve tam metin gönderimi için son tarih: 05 Ekim 2015 (Uzatıldı)
 Konferansta kabul edilen tüm tam metinler, Procedia-Social and Behavioral Journal (ISSN: 18770428)’da ELSEVIER tarafından yayınlanacak ve ScienceDirect, Scopus ve Thomson Reuters
Conference Proceedings Citation Index (ISI Web of Science)’da indekslenecektir.
 Ayrıca, alanında uluslararası tanınmış seçkin konuşmacılar konferansta sunum yapacaklardır.
Çalışmalarınızı, en saygın dergilerin editörleri ile tartışma fırsatınız olacaktır.
 Özetler İngilizce olarak yazılmalıdır, tercih ederseniz çalışmanızın sunumunu Türkçe dilinde de
yapabilirsiniz. Bunun için scimath.info@gmail.com adresine mail göndermeniz yeterli olacaktır.
Böylelikle, talebiniz programa eklenecektir.
 Türkçe dilinde olan çalışmalar veya poster sunumları yazarlar tarafından aynı salonlarda
sunulacaktır. Ancak özet ve tam metinler, İngilizce dilinde yazılmış olmalıdır.
 Tam gün ücretsiz tarihi yerler turu (17 Ekim 2015)
 Daha fazla bilgi için lütfen konferansın resmi websitesini ziyaret ediniz: www.sci-math.org.
Girne, Kıbrıs’ta görüşmek ümidiyle,
Prof. Dr. Haluk Soran
Konferans Başkanı

ÖZET YÜKLEME SÜRECİ İÇİN LÜTFEN BURAYA TIKLAYINIZ
ÖNCEKİ KONFERANSLAR
2014, Antalya, Türkiye
YAYINLANAN TAM METİNLER
 SCI-MATH 2014; Elsevier Procedia Social and Behavioral Sciences Journal
KONFERANS KONULARI
SCI-MATH 2015, fen ve matematik eğitimi alanında tüm teorik ve pratik bilgiler hakkındaki çalışmaları
içermektedir. Konferansın konuları, fen ve matematiği içeren aşağıdaki konularla sınırlı olmamakla
birlikte şu şekilde sıralanabilir;
 Fizik Eğitimi
 Kimya Eğitimi
 Biyoloji Eğitimi
 Fen ve Teknoloji Eğitimi
 Matematik Eğitimi

 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
 Çevre Eğitimi
 Öğretmen Eğitimi
 E-Öğrenme

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR
Yakin Doğu Üniversitesi
Girne Üniversitesi
Kıbrıs Eğitim Bilimleri Derneği
Avrupa Eğitim Araştırmaları Derneği
İnsan, Fen, Doğa, Eğitim ve Teknoloji Derneği

ÖZET GÖNDERİMLERİ
 Özetler bir sayfa uzunluğunda olabilir (150-250 kelime).
 Özetler, Problem Cümlesi, Çalışmanın Amacı, Yöntem, Bulgular, ve Sonuç ve Öneriler bölümlerini
içermelidir.
 Çalışmanız henüz tamamlanmamış ise, özetiniz yalnızca çalışmanızın önerisini içerebilir.
 Özetler, yazarların isimlerini, soyisimlerini, ünvanlarını, bölümlerini, mail adreslerini ve telefon
numaralarını içermelidir.
 Özetler www.sci-math.org adresi aracılığıyla veya www.sci-math.org adresine ek yapılarak
gönderilebilir.

TAM METİN GÖNDERİMİ
Tam metin formatı için lütfen tıklayınız: www.sci-math.org
KONFERANS DİLİ
 Konferans dili Türkçe ve İngilizce’dir.
 Özetler ve tam metinler İngilizce olmalıdır.
KONFERANSA KATILIM
 Konferansa makale veya poster sunumu, panel ve workshop çalışması şeklinde katılabilirsiniz.
 Konferansa fiziksel olarak katılamayacak olan katılımcılar sanal sunumları tercih edebilecektir. Bu
katılımcıların bilgisayarlarına Skype yüklemeleri gerekmektedir. Daha fazla bilgi için: www.scimath.org

ÖZET YÜKLEME SÜRECİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
ÖNEMLİ TARİHLER


Özet Gönderimleri

05 Ekim 2015* (Uzatıldı)



Tam Metin Gönderimi

05 Ekim 2015 ** (Uzatıldı)



Erken Kayıt

25 Eylül 2015



Erken Otel Rezervasyon

31 Ağustos 2015 (Son Uzatma)

 Konferans Tarihleri
 Yayıncılık’a Gönderme

15-17 Ekim 2015
10 Kasım 2015

. * Yükleme tarihinden itibaren 2 gün içerisinde, yazarlar özetleri hakkında bilgilendirilecektir.

** Yükleme tarihinden itibaren 5 gün içerisinde, yazarlar tam metinleri hakkında bilgilendirilecektir.

ULAŞIM VE VİZE
 Türk Hava Yolları’nın 75 farklı uluslararası ülkeden Lefkoşa (Ercan) Havaalanı’na (Kuzey Kıbrıs)
direk uçuşları bulunmaktadır (www.thy.com)
 Pegasus Havayolları’nın 37 farklı uluslararası ülkeden Lefkosa (Ercan) Havaalanı’na direk uçuşları
bulunmaktadır. (www.flypgs.com)
 Atlasjet’in 8 farklı uluslararası ülkeden (Londra, Tahran, Erbil, Pristine, Kuveyt, Suleymaniye vb.)
Lefkosa (Ercan) Havaalanı’na direk uçuşları bulunmaktadır. (www.atlasjet.com).
 Onur Havayolları’nın 8 farklı uluslararası ülkeden Lefkosa (Ercan) Havaalanı’na direk uçuşları
bulunmaktadır. (www.onurair.com)
 Orijinal istikametinizden, konferans otellerine yalnızca 20 dakika uzaklıkta olan Kuzey Kıbrıs
Lefkosa (Ercan) Havaalanı’na bir uçuş rezervasyonu yaptırabilirsiniz.
Türk Havayolları, Atlas jet, Pegasus Havayolları ve Onur Havayolları’nı tercih etmenizi öneririz. Çünkü,
Kuzey Kıbrıs’a seyahat etmek için herhangi bir vizeye gereksinim bulunmamaktadır.
Katılımcılarımıza Kuzey Kıbrıs’a direk İstanbul üzerinden gelmelerini önermekteyiz. Böylelikle, vize
almanıza gerek kalmayacaktır. Ancak, İstanbul’da birkaç gün konaklama yapmak isterseniz, Türkiye
için vize almanız gerekecektir. Türkiye için vizeyi, İstanbul Havaalanı’nda göçmenlik bürosundan
kolaylıkla temin edebilirsiniz.
KONAKLAMA, TRANSFER VE TUR
Konferans katılımcıları için Ada Hotel (4 yıldızlı) ile özel bir anlaşma yapılmıştır. Konaklama ve
kahvaltı dahil tek kişilik odalar 42 Euro ve çift kişilik odalar 55 Euro olarak ücretlendirilecektir.
Konaklama ve transfer hakkında daha fazla bilgi için lütfen konferansın resmi websitesini ziyaret
ediniz: www.sci-math.org
Kıbrıs adası Akdeniz’de yer almaktadır. Tarihsel mekanları göz alıcı güzelliktedir. Konferans, Merit
Park Hotel Convention Center, Girne, Kuzey Kıbrıs’ta yapılacaktır. 17 Ekim 2015’te katılımcılar için
ücretsiz olarak Girne ve Lefkoşa’ya turlar düzenlenecektir. Daha detaylı bilgi için lütfen websitesini
ziyaret ediniz: www.sci-math.org
HAVA DURUMU
Kıbrıs adasında Sonbahar, hafif ılık ve güneşli geçmektedir. Neredeyse yılın 300 günü güneşlidir.
Kıbrıs’ta Ekim sonu gün içerisinde ortalama hava sıcaklığı 30°C ile 20°C arasında değişmektedir.
Daha fazla bilgi:

www.sci-math.org

İletişim Bilgileri:
Tel: +90 5428566055
E-mail: scimath.info@gmail.com
DESTEKLEYEN KURULUŞLAR
Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Üniversitesi ve Kıbrıs Eğitim Bilimleri Derneği

KAYIT VE KONAKLAMA
Erken Kayıt Fiyatları

Geç Kayıt Fiyatları

25 Eylülden Önce

25 Eylülden Sonra

Katılım (Oral & Poster)

230€

280€

Sanal Sunum

200€

250€

Öğrenci
(Öğrenci belgesi gerekli)

190€

230€

Dinleyici

100€

150€

Kayıt Ücreti (Registration Fee) aşağıdakileri içermektedir:











Bir Katılımcı Ücreti
Tek Makale Ücreti
Katılım Sertifikası
Workshop Katılımı
Program Kitapçığı
Konferans Çantası
Sıcak İçecekler
Öğle Yemeği
Ücretsiz İnternet Bağlantısı
Kıbrıs tarihi yerler gezisi (17 Ekim 2015)



Dinleyici Ücreti (Audience Registration Fee) aşağıdakileri içermektedir:
Tek Kişilik Dinleyici Ücreti
Dinleyici Sertifika Ücreti
Konferans Çantası
Program Kitapçığı
Sıcak İçecekler
Ücretsiz İnternet Bağlantısı
Öğle Yemeği
Kıbrıs tarihi yerler gezisi (17 Ekim 2015)










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 makalede yazılı ise bu yazarların da normal kayıt ücreti ödemesi gerekmektedir.
İkinci ve diğer makalelerin her biri için ayrı ayrı 130€ 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 yapılmalıdır.)
Makaleniz değerlendirme sürecinde kabul edilmez ise ödemeniz size geri iade
edilecektir.
Ödemenizi yaptıktan sonra makbuzunuzu tarayıp sci-math.register@globalcenter.info
adresine göndermeniz gerekmektedir (Makale ID numarası eklenmelidir).
Ful metniniz 8 sayfayı aşıyorsa her bir sayfa için 21€ ödeme yapılmalıdır.
Extra sayfa ödemelerini banka veya PAYPAL aracılığıyle yapabilirsiniz.
Makaleniz Elsevier Yayıncılığın APA Stiline göre düzenlendiğinden, makale sayfa
sayınızda artış olabilmektedir.
Geri ödemeler ile ilgili talepleriniz(refund) konferansın başlama tarihinden önceki 20
güne kadar kabul edilir. Geri ödemeler konferans bitiminden bir hafta sonra
yapılabilmektedir.

PayPal Ödeme ve Banka Bilgileri için Aşağıdaki Bağlantıya Tıklayınız
http://www.globalcenter.info/sci-math/?page_id=23
Aşağıdaki numarayı yalnızca kayıt ve konaklama ödeme bilgileri için arayabilirsiniz.
GSM: +90 5428566055
E-mail: sci-math.register@globalcenter.info
Önemli Not: Telefon numarasına hafta içi sabah 9.00’dan akşam 18.00 kadar ulaşabilirsiniz.
Organizatörün müsait olmadığı bir durumda telefonunuza yanıt alamayabilirsiniz. Bu durumda bir süre
bekleyip tekrardan arama yapabilirsiniz.

OTEL BİLGİLERİ

Ada Otel (****)

Konum: Şehir Merkezi, Girne, Kuzey Kıbrıs
Addres: Girne
Ada Otel
Ada Beach Hotel, konumu, rahat ortamı ve standartların üstündeki odaları ile misafirlerine
güzel bir tatilin gerektirdiği hizmeti verecek şekilde kurulmuştur. Girne'nin en güzel
sahillerinden birinde bulunan Ada Beach Hotelkendine ait plajında güneşlenmek ve
dinlenmek isteyen çocuklu aileler için ideal bir tatil mekanıdır.

Sunulan Hizmetler
1 açık ve kapalı restoran
Sauna
Hamam
Masaj
Çocuk parkı
Çocuk havuzu
Açık havuz
Kuru temizleme

Erken Otel Rezervasyonu

Geç Otel Rezervasyon

31 Ağustostan Önce (Son Uzatma)

31 Ağustostan Sonra

Tek Kişilik Oda

Çift Kişilik
Oda

42€

48€

55€

70€

Aşağıdaki numarayı yalnızca kayıt ve konaklama ödeme bilgileri için arayabilirsiniz.
GSM: +90 5428566055
E-mail: sci-math.register@globalcenter.info
Önemli Not: Telefon numarasına hafta içi sabah 9.00’dan akşam 18.00 kadar ulaşabilirsiniz.
Organizatörün müsait olmadığı bir durumda telefonunuza yanıt alamayabilirsiniz. Bu durumda bir süre
bekleyip tekrardan arama yapabilirsiniz.
PayPal Ödeme ve Banka Bilgileri için Aşağıdaki Bağlantıya Tıklayınız

http://www.globalcenter.info/sci-math/?page_id=9
DAHA FAZLA ULUSLARARASI KONFERANS VE ÜCRETSİZ MAKALE YAYINLARI İÇİN:
Lütfen kar amacı gütmeyen uluslararası bir kurum olan Academic World Education and Research
Center’in web sayfasını ziyaret ediniz:

www.awer-center.org

Girne Turu
(October 17, 2015)
08:30 Konferans merkezinden kalkış saati
Profesyenel ve tecrübeli tur rehberi
Konforlu/ sigara içilmez lüks araç/deneyimli şöför ile
18:00 Otele dönüş saati
*Tur ücretsizdir.
Tur Güzergahı





Girne Kalesi
St. Hilarion Kalesi
Bellapais Manastırı
Hz Omer Türbesi

Not:Müze giriş ücreti ve öğlen yemeği katılımcılar tarafından ödenecektir.
Girne Kalesi
Kıbrıs'ın Girne şehrinde
bulunan,
7.yy'da, Arapİslam akınlarına
karşı
kentin
korunması
için Bizanslılar tarafından
yapılmış
kaledir.
Lüzinyanlar döneminde, Kantara kalesi gibi önemli bir
yer olmuştur. Bu dönemde kale bazı yapısal
değişikliklere de uğramıştır. Bu restorasyon
çalışmalar 1373 yılındakiCenevizliler kuşatması ile
ara bulmuş, daha sonra yeniden devam etmiştir. Kale
yapılırken o dönemin savunma taktikleri zırhlı şövalye ve okçulara göre
düşünüldüğünden, 1489'dan sonra kaleyi kontrole alan Venedikliler, Osmanlı topçu
saldırılarını gözönüne alarak yeniden inşaya girişmişlerdir. Kuzeybatı ve güneydoğu
kulelerini ekleyerek, önlemler almaya çalışmalarına rağmen, Lefkoşa'daki Osmanlı
zaferinden sonra, kaleyi direniş göstermeden 1570 yılında Osmanlılara teslim
etmişlerdir.

St. Hilarion Kalesi
Beşparmak dağları üzerinde kurulan üç kaleden en batıda yer
alanıdır. Ada halkını olası Arap akınlarına karşı korumak ve
muhtemel sardırılara karşı uyarmak amacıyla inşa edilmiştir.
Denizden 700 metre yükseklikte oldukça sarp iki tepe üzerine
kurulmuştur. Kale, bugünkü adınıKudüs'ün Araplar tarafından
fethinden sonra Kıbrıs'a göç eden ve ömrünün son yıllarını
burada ibadetle geçiren bir keşişten almıştır. Bizans döneminde onarımdan geçen
kale, 1489 yılında Venedikliler'in adayı ele geçirmesiyle boşaltılmış ve kaderine terk
edilmiştir.
Bellapais Manastırı
Bellapais Manastırı, Kıbrıs'ın Bellapaıs köyünde bulunan tarihi bir
manastır.

MS 12. yüzyılda Roma döneminde inşa edilen temeller
üzerine inşa edilmiş olup orta çağda yapılan eklentiler
bütününde yapı gotik mimarinin doğudaki örneklerinden
birisidir. Girne şehir merkezine yaklaşık 10 dakika mesafede
Beşparmak dağlarının eteklerinde yer alır. Mimari olarak gotik sanatını taşıyan
manastıra
ilk
yerleşenler 1187 yılındaKudüs'ten
göç
eden Augustinian
mezhebi rahiplerdir. Manastırın ilk binası1198 ve 1205 yılları arasında yapılmıştır.
Günümüzde
ki
yapının
büyük
bir
kısmı
ise
lüzinyan
Kralı III.
Hugh tarafından 1267 ve 1284 yılları arasında inşa ettirilmiştir. Avlunun etrafını
çevreleyen revaklar ve
yemekhane
alanı
iseKral
IV.
Hugh zamanında 1324 ve 1359 dönemleri
arasında
tamamlanmıştır. Kıbrısın
Osmanlılar tarafından fethinden sonra manastır, Kıbrıs Ortodoks Kilisesi'ne verilmiştir
. Mevcut kilise üzerinde küçük değişiklikler yapılarak sadece kilise bölümü, ortodoks
kilisesi özelliklerini barındıran eklentilerle tamamlanarak; Rum Ortodokslar tarafından
manastırın sadece kilise bölümü kullanılmıştır. 1974 Barış Harekatı ile Rumlar adanın
güney kesimine göç edince Bellapais manastırı eski eserler ve müzeler dairesi
himayesine alınmıştır.

Hz Omer Türbesi
Çatalköy’den bir kilometre kadar sahile doğru ilerlediğimiz
zaman sahilde yüksekçe bir yerde beyaz bir bina görürüz. Hz.
Ömer Türbesi yada Tekkesi olarak bilinen bu binada adları
bilinmeyen yedi İslam mücahidinin türbesi bulunmaktadır.
Bazı arşiv kaynaklarına göre, M.S. VII. yüzyılda İslam akınları
sırasında Muaviye Ordusu’nda bir deniz birliğinin komutanı olan
Hz. Ömer, askerleri ile adanın kuzey sahiline hücum etmişti. Askerin karaya ayak
bastığı yerde yapılan savaşta Komutan Ömer, altı arkadaşı ile birlikte yerli Bizans
askerleri tarafından şehit edilmiş ve naaşları tabutlara konularak buradaki bir
mağaraya gömülmüştür.
Ada’nın 1571 yılında Türkler tarafından fethinden sonra, bu mezarlar bulunarak,
kalıntıları mağaradan çıkartılmış ve şimdi bulundukları yere gömülmüş olup,
üzerlerine türbe ve mescid yapılmıştır. Bu türbede naaşı bulunan Hz. Ömer’in,
Peygamberimizin sahafelerinden olan Halife Hz. Ömer ile yakın veya uzak herhangi
bir ilgisi yoktur. İslami inanca göre şehit, şehit olduğu yere defnedilebilir ve şehidin
yattığı yer kutsal toprak sayılır.

