
 

 

 
Değerli Meslektaşım, 

 
idRc2019  

Eskişehir Teknik Üniversitesi, 
Anadolu Üniversitesi, 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
öncülüğünde 

“Riskten Dirençliliğe” teması ile  
26-28 Haziran tarihlerinde Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde  

düzenlenecektir. 
  

Dirençlilik konusunda farklı disiplinlerden çalışmaların ortak bir 
platformda konuşulduğu ve tartışıldığı bir toplantı olmasını 

amaçladığımız bu etkinlikte 
Dirençlilik ana başlığı altındaki çalışmalarınız ile sizleri aramızda 

görmeyi istiyoruz.  
 

Bu etkinlik ile  
Dirençlilik başlığı atında çeşitli alanlardaki gelişmeler ve güncel 

bilgilere yer vermek 
Yeni  araştırma ve uygulama çalışmaları ile Dirençllik 

Literatürüne katkıda bulunmak ve 
Dirençlilik ile ilgili ortak çalışma grupları oluşturmayı 

amaçlıyoruz. 
 

Bildiri özetlerinizi 22.04.2019 tarihine kadar 
“Özet Gönderim” 

 üzerinden gönderebilir ve bildiri/poster ile katılım 
sağlayabilirsiniz.  

 
Tam metin gönderimi isteğe bağlı olacaktır.  

Gönderilen tam metinler hakem değerlendirmesi sonucunda 
“Resilience” dergisinde makale olarak veya isteğiniz üzere 

“idRs2019 Tam Metinler” kitabında yayınlanacaktır. 
 

Kongrenin sunum dili Türkçe ve İngilizce’dir.  
Kongrede genç araştırmacıları teşvik amacıyla yüksek lisans ve 
doktora öğrencilerinin yapacakları sunumlar için kayıt ücreti 100 

TL’dir. 
Ancak bu çalışmalar için tam metinlerin “Resilience” dergisinde 

makale olarak gönderimi zorunlu olacaktır.  
Diğer tüm katılımcılar için kayıt ücreti 250 TL. dir.  

 
Dirençlilik konusu ile ilgili olmak üzere aşağıdaki disiplinlerden 

gelen çalışmalara öncelik verilecektir. 
 

Afet Yönetimi, 
Afet Antropolojisi, 

Afet Tıbbı, 
Bilgi Sistemleri, 

Coğrafya, 
Çevre Bilimleri, 

Çevre Mühendisliği, 
Eğitim Bilimleri, 

Ekonomi ve İşletme, 
Hukuk, 

İçmimarlık, 
İktisadi ve İdari Bilimler, 

İnşaat Mühendisliği, 
İş Sağlığı ve Güvenliği, 

Kamu Yönetimi, 
KBRN, 

Mimarlık, 
Mühendislik ve Temel Bilimler, 

Psikoloji, 
Özel Gereksinimli Bireyler, 

Sağlıklı Yaşlanma, 
Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler, 

Sosyal Bilimler, 
Sosyal ve Beşeri Bilimler, 

Sosyoloji, 
Şehir Bölge Planlama, 

Yer Bilimleri 

 
Dear Colleagues, 
 
idRc2019 
being held with the pioneership of  
Eskişehir Technical University 
Anadolu University, and 
Eskişehir Osmangazi University 
with the theme “from Risk to Resilience” 
will be  organized between 26th-28th June 2019, 
in Eskişehir Technical University. 
 
We will be more than glad to welcome you with your work within 
the scope of Resilience 
 in this organization which is aimed at presenting and discussing 
studies from various disciplines working on Resilience in a 
common platform. 
 
With this organisation we aim at 
giving place to development and recent information in different 
fields under Resilience theme 
contributing to the literature of Resilience through new research 
and application studies, and 
building up joint working groups on 
Resilience. 
 
We kindly invite you to submit your abstracts before 22.04.2019  
through our online submission system  
“Submission” 
and participate with your paper/poster. 
 
Submitting full papers is optional.  
Submitted full papers will be published in “Resilience” journal or 
upon your request in  “idRs2019 Full Papers Proceedings” after 
a refereeing process. 
 
The language of the congress is both Turkish and English.  
To  encourage young researchers, the registration fee for the 
presentations by MSc and PhD students is 100 TL, provided that 
their full paper submissions will be considered to be published in 
“Resilience” journal.  
Registration fee for all other  
participants is 250 TL. 
 
Priority will be given to the studies from the following disciplines 
related to Resilience theme. 
 
Disaster Management 
Disaster Antropology, 
Disaster Medicine, 
Informatics, 
Geography, 
Environmental Sciences, 
Environmental Engineering, 
Education Sciences, 
Economy and Management, 
Law, 
Interior Design, 
Economics and Administrative Sciences, 
Civil Engineering, 
Occupational Health and Safety, 
Public Administration, 
CBRN, 
Architecture, 
Engineering and Basic Sciences, 
Psychology, 
Individuals with Special Needs, 
Healty Aging, 
Political Science and International Relations, 
Social Sciences, 
Humanities, 
Sociology, 
City and Regional Planning, 
Earth Sciences, 

 

idrcongress.org 
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