
(G oy r r re s m i te rcA m ed i r)

"Kiiresel iklim de[iqikli[i ba$amrnda tarrm biliminin gtirevleri" konulu uluslararasr
bilimsel-pratik konferans

Sizi Azerbaycan Devlet Tarrm Universitesi'nin organizasyonu ile "Kiiresel iklim de[iqikli[i
baflamrnda tarrm triliminin giirevleri" konulu bilimsel-pratik konferansa davet ediyoruz!

Konferansln amacr:
Di.inyayr endigelendiren ktiresel sorunlardan biri iklirn de[igmeleri ve onlartn canltlara etkisidir.

Qiinkii istikrarsrz (dengesiz) hava kogullarr sadece Azerbaycan'da defiil, dtinyanrn bir gok
yerinde goriilmekte ve sorunlar yaratmaktadrr. Bu sorunlara artan ilgi, uluslararasr etkinliklerin
aynr zamanda bilimsel-pratik konferanslann dtizenlenmesiyle kendini gostermektedir.
Konferans iklim de[igikli[i si.irecinde bir sonraki onemli adrmlartn attlmast igin tasarlanmtgttr.

Konferansrn biiliimleri:
iklim de[iqikliIi insanlrgrn ortak bir sorunu olarak; iklim degigikligi politikasr ve stratejisi
it<tim degiqikli[i ve canlrlara etkisi; antropojenik etkilerle baflrlrk
iklim de[igikli[inin biyoEegitlilik ve ekonomi lizerinde etkisil riskler ve firsatlar
iklim de[igikliginin degerlendirihnesi: it<tim Oegiqikligi siirecinde stirdLiriilebilir kalkrnma
iftim aegigikliginin etkisinin azaltrlmasr (mitigation) ve uyum (adaptasyon) onlemleri
iftim Aegigikli!i kogullarrnda hayvancrhk endlistrisi atrklarrnrn yoneltilmesi.
inim Oegigikli[i i.izere ulusal diizeydeki faaliyetler; Azerbaycan'da ekolojik durum

Konferansrn dili: Azerbaycan Tlirkqesi. Rusga ve ingilizce
Konferans tarihi: 29-30 Nisan 2020
Makalelerin giinderilmesi igin son tarih: 01 Nisan 2020
Makalelerin kabulii igin son bildirim tarihi: l0 Nisan 2020

Konferansa bilimsel raporlarla katrlmak isteyenlere yiinelik olarak makalelerin
diizenlenmesi iqin aga[rdaki gereksinimler kargrlanmahdrr:

.1. Rapor metinleri konferansrn boltimlerine Lrygun dlizenlenerek, elektronik veya basrh
qekilde kabul edi lmektedir.

* Metinler 5 sayfaya kadar, bilgisayarda Word forrnatrnda, Tirnes New Roman yazr tipiyle
(harflerin olgiisii - 12 pr. aralrk - l, paragraf - 1,25), satrrdan satrra gegirilmeden yazrlmasr,
bog alanlarrn dlglisii soldan -30 mm. safdan, yukarr ve agafrdan - 20 mrn olmak suretiyle,
,A4 formath standat ka[rtta basrlmalrdrr.

a Metnin adr kahn, bi.iyi.ik harflerle ( l2 pt, aralrk- 1) sayfanrn merkezinde, bir sonraki satrrda
bir arahk brrakarak yazann adr ve soyadr, bilimsel derecesi, gorevi, ig yeri, e-posta adresi
ve telefon numarasl yazrlmalrdrr.

* Makalenin sonunda yazrlmrg oldu[u dilden bagka (Azerbaycan Ti.irkgesinde yazrlmrg
makaleler igin ingilizce ve Rusga, Rusga yazrlmrg makalelere Azerbaycan Tiirkgesi ve
ingilizce, ingilizce yazian makalelere Azerbaycan Ttirkqesi ve Rusga) 6zet ve anahtar
sozciikler (her i.ig dilde) yazrhnalrdrr.

* Metindeki referanslar numara ve sayf-a ile birlikte kare parantez igerisinde [4. s.213]
yazrlmalrdrr. Kullanrlan kitaplann listesi rnetnin sonunda altbbe srrasr ile AAK-rn (Yi.iksek
Tasdik Komisyonu) taleplerine uygun gekilde gdsterihnelidir.

* Bu talepleri kargrlamayan makaleler kabul edilmeyecektir.

Adres:
A22000, Azerbaycan Curnhuriyeti, Gence, Atatlirk pr. 450
Azerbaycan Devlet Tarrm Universitesi binsr, Ehni gube, oda l7
Tel: +9942226623 85:266 57 33

E-posta:,c!r:Jr ddd11@grng|lgrrrr


