
Değerli Bilim İnsanları, Araştırmacılar ve Eğitimciler, 

 

7. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi 27-30 Eylül 2023 tarihleri arasında 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ve Çağdaş Eğitim Araştırmaları Derneği (CEAD) işbirliğiyle, 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde Türkiye’de gerçekleştirilecektir.  

 

Antik Dünya’nın “Yedi Harikası”ndan biri olan Halikarnassos'un da aralarında bulunduğu yüzlerce somut tarihi 

mirası ve bir zamanlar Antonius'la Kleopatra’nın yüzüp, eşsiz su berraklığında turkuaz ve akuamarin tonlarının 

tadını çıkardıkları güzel Kleopatra plajı da dahil olmak üzere, yüzlerce cennet plajı ile, 5000 yıllık tarihinde 

Dorlar, Lidyalılar, Persler, Makedonlar, Romalılar ve Bizanslılar'a ev sahipliği yapmış olan “Yeryüzü Cenneti” 

Muğla'da sizleri misafirimiz olarak ağırlamaktan onur duyacağız. Eğer isterseniz, kongremiz boyunca Muğla'ya 

15 dakika uzaklıktaki Akyaka'da muhteşem doğa ve denizde kalma olanağı da elde edeceksiniz. Akyaka'ya ulaşım 

üniversitemiz ulaşım araçlarıyla sağlanacaktır. Ayrıca üniversitemiz durağından her 20 dakikada bir belediye 

otobüsü vardır. 51 km. ve 55 km. uzaklıktaki Marmaris ve Köyceğiz'de de kalmanız için de bir engel yoktur. 

Ulaşım mevcuttur. Ayrıca bulunduğunuz yerden Muğla'ya ulaşım Adnan Menderes Havalimanı (Aydın 

üzerinden), Bodrum Havalimanı veya Dalaman Havalimanı üzerinden gerçekleşmektedir. İzmir-Muğla arası ise 

3 saattir. 

Kongre katılımcılarımıza tercihlerine göre hem yüz yüze katılım hem de çevrimiçi (online) katılım imkânları 

sunulacaktır. 

Kongremizde 

 

 Sosyal Bilimler, 

 Fen Bilimleri, 

 Eğitim Bilimleri, 

 Sağlık Bilimleri, 

 Edebiyat Eğitimi, 

 Ekonomi Eğitimi 

 Turizm Eğitimi vb.  

 

alanlarda, ya da herhangi bir alanın eğitimi, öğretimi ve genel eğitim sorunları çerçevesinde bildiri sunulabilir. 

Kongremizin bu yılki ana teması “Dijital Dönüşüm Çağında Eğitim, Bilim, Sanat: Birey ve Toplum” olarak 

belirlenmiştir.    

Kongrede sözlü bildiri olarak sunulan bildiriler, metnin hakem raporuna göre ve yazarın da isteği doğrultusunda 

uluslararası bir yayınevince yayımlanacak tam metin kitabında veya kongremizin anlaşmalı olduğu dergilerde 

makale olarak, kongrenin ana temasında sunulan bildiriler ise geliştirilmek koşuluyla “Dijital Dönüşüm Çağında 

Eğitim, Bilim, Sanat: Birey ve Toplum” adlı bağımsız uluslararası bir kitapta kitap bölümü olarak 

basılacaktır. Kongrenin sunum dilleri Türkçe, Almanca ve İngilizce’dir. Kongreye ilişkin ayrıntılı bilgiye şu 

sayfadan ulaşılabilir: http://ceadder.org/ 

 

Kongre Takvimi 

Özet kabul tarihleri: 15 Nisan - 31 Temmuz 2023 

Özet kabul bildirimi: 01 Mayıs - 15 Ağustos 2023 

Erken kayıt tarihleri: 20 Nisan - 15 Ağustos 2023 

Geç kayıt tarihleri: 16  - 22 Ağustos 2023 

Kongre programının duyurulması: 26 Ağustos 2023 

 

Kongre tarihleri: 27 - 30  Eylül 2023 

 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Çağdaş Eğitim Araştırmaları Derneği olarak siz değerli 

bilim insanları, araştırmacılar ve eğitimcileri kongremize bekliyoruz.   

Kongremize katılım ve katkılarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.   

 

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanları   

 

Prof. Dr. Özgür YILDIZ 

Prof. Dr. Nevide AKPINAR DELLAL 

 

  

http://ceadder.org/


Distinguished Scientists, Researchers and Educators, 

 

7th International Contemporary Educational Research Congress will be conducted with the 

cooperation of Muğla Sıtkı Koçman University (MSKÜ) and Contemporary Educational Research Association 

(CEAD), between 27-30 September, 2022, at Muğla Sıtkı Koçman University, in Türkiye. 
 

We will be honoured to have you as our guests in the heaven on earth, Muğla, home to Dorians, Lydians, Persians, 

Macedonians, Romans and Byzantines in its 5000 year old history with hundreds of concrete historical legacies, 

including Halicarnassus, one of the Seven Wonders of the Ancient World; and hundreds of paradisiacal beaches, 

including the lovely beach of Cleopatra where she and Antonius once swam and enjoyed different shades of 

turquoise and aquamarine with the ultimate water clarity. If you wish, you will also have the opportunity to stay 

in the sea and the magnificent nature in Akyaka, which is 15 minutes away from Muğla, during our congress. 

Transportation to Akyaka will be provided by our university transportation vehicles. In addition, there is a 

municipal bus every 20 minutes from our university station. 51 km. and 55 km. There is no obstacle for you to 

stay in Marmaris and Köyceğiz. Transportation is available. In addition, transportation from your location to 

Muğla is via Adnan Menderes Airport (Aydın), Bodrum Airport or Dalaman Airport. The distance between İzmir 

and Muğla is 3 hours. 

Depending on their preferences, our congress participants will be offered both onsite and online participation 

opportunities. 

In the congress, papers in the fields of  

 

 Social Sciences, 

 Science Education, 

 Educational Sciences, 

 Health Sciences, 

 Literature Education, 

 Economics Education, 

 Tourism Education etc. or 

 

papers within the framework of education, training and general education problems of any field can be presented. 

The main theme of our congress this year has been determined as “Education, Science, Art in the Age of Digital 

Transformation: Individual and Society”. 

The papers that are presented orally in the congress will be published as academic papers in a full-text book 

published by an international publishing house or as articles in the contracted journals of the congress according 

to referee report of the papers or in line with the author’s wish, and the papers presented on the main theme of the 

congress will be published as book chapters in an independent international book named “Education, Science, 

Art in the Age of Digital Transformation: Individual and Society” on condition of improvement. 

The presentation languages of the congress are Turkish, German and English. Detailed information about the 

congress can be found on the following page: http://ceadder.org/ 

 

Important Dates: 

Dates of abstract submission: 15 April - 31 July 2023 

Notification of Abstract Acceptance: 01 May - 15 August 2023 

Dates of early registration: 20 April - 15 August 2023 

Dates of late registration: 16 - 22 August 2023 

The announcement of the congress program: 26 August 2023 

 

Congress dates: 27 - 30 September 2023 

 

As Muğla Sıtkı Koçman University Faculty of Education and the Contemporary Educational Research 

Association (CEAD), we will be more than pleased to welcome you to Muğla. 

We are looking forward to your participation and contributions, and wish you the best of luck… 

 

Chairpersons of Congress Organization Board 

 

Prof. Dr. Özgür YILDIZ 

Prof. Dr. Nevide AKPINAR DELLAL 

http://ceadder.org/

