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Değerli Katılımcılar, 

 

Sizleri Balıkesir Üniversitesi ev sahipliğinde 09-11 

Nisan 2020 tarihleri arasında Balıkesir’in Ayvalık Cunda 

Adasında düzenleyeceğimiz 14. Uluslararası Bilgisayar 

ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu 

(ICITS2020) adlı sempozyumda görmekten büyük 

mutluluk duyacağız. 

 

Sempozyumun teması: Akıllı Öğrenme Ortamları ve 

Öğrenme Tasarımı. ICITS2020 disiplinler arası 

çalışmalara önem vermekte ve farklı alanlarda çalışan 

akademisyenler, araştırmacılar, bilim insanları, 

öğretmenler ve lisansüstü öğrencileri bir araya getirerek 

araştırma sonuçlarının, bilgi, deneyim ve yenilikçi 

fikirlerin ulusal ve uluslararası tüm paydaşlarla 

paylaşılmasını hedeflemektedir. 

 

ICITS2020, katılımcılarına aynı zamanda akıllı öğrenme 

ortamları ve öğrenme tasarımı konusunda hem teorik hem 

de pratik çözümlerin sunulduğu çalıştaylar, paneller ve 

uygulamalı sunumlar gibi birçok fırsatlar sunmaktadır. 

Hakem değerlendirme süreci sonunda kabul edilen bildiri 

özetleri ICITS2020 Bildiri Özetleri kitapçığı olarak 

elektronik ortamda yayımlanacaktır. Kongre sonrasında 

gönderilen tam metin bildiriler, hakem 

değerlendirmesinden geçtikten sonra ICITS2020 Tam 

Metin Bildiri Kitabında yayımlanacaktır. 

 

Sizleri Cunda, Ayvalık’ta düzenlediğimiz 

sempozyumumuza davet etmekten memnuniyet duyarız. 

 

Düzenleme Kurulu 

 

Dear Colleague, 

 

It is our great pleasure to announce that Balikesir 

University will hold the 14th International Computer and 

Instructional Technologies Symposium (ICITS 2020) in 

Cunda Island, Ayvalık/Balıkesir, TURKEY on 9th-11th 

of April, 2020. 

 

The main theme of the symposium is “Smart Learning 

Environments & Learning Design”. ICITS2020 is 

dedicated to interdisciplinary studies and aims to bring 

scholars, researchers, scientists, teachers, and graduate 

students in different fields together to exchange and share 

their research, knowledge, experiences, practices, and 

innovative ideas with national and international 

stakeholders. ICITS2020 Symposium also provides 

further opportunities for participants such as workshops, 

panels, hands-on presentations, etc. discussing both 

theoretical and practical solutions related to smart 

learning environments and learning design. 

Abstracts of manuscripts, that will go through a blind 

peer-review process, will be published electronically as 

ICITS2020 Abstracts Booklet. Full-text manuscripts, 

after the blind peer-review process, will be published in 

the ICITS2020 Full-Text Book. 

 

The language of the symposium and the manuscripts to 

be sent for publication will be in Turkish or English. 

 

  

We are very pleased to invite you to our symposium. 

Most sincerely yours, 

 

Organizing Committee 

 

İLETİŞİM 

 

Sempozyum e-posta: icits2020@balikesir.edu.tr 

Telefon: 0 266 243 14 81 – 0 266 243 63 70 

 

CONTACT 

 

Symposium e-mail: icits2020@balikesir.edu.tr  

Phone: +90 266 243 14 81 – +90 266 243 63 70 

BİLDİRİ ÖZETİ SON GÖNDERİM TARİHİ:  

03 MART 2020 

DEADLINE FOR ABSTRACT SUBMISSION:  

MARCH 3, 2020 
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KAYIT DÖNEMLERİ 

Erken Kayıt: 17 Şubat 2020 

  

REGISTRATION PERIOD 

Early Registration: February 17, 2020 
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DESTEKLEYENLER 
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