
 

 
Değerl� katılımcılar, 
 
8. Uluslararası Değ�şen Dünyada B�lg� Yönet�m� Sempozyumuna kısa b�r süre kala 
aşağıda yer alan b�lg� ve açıklamaların s�zler �ç�n faydalı olacağını düşünüyoruz. 
Bunlar dışında Sempozyum �le �lg�l� sormak �sted�ğ�n�z her türlü soru ve �ht�yaç 
duyacağınız b�lg� �ç�n metn�n sonunda yer alan �let�ş�m b�lg�ler�n� kullanab�l�rs�n�z. 
S�zler�n de göstereceğ� anlayış ve özver� �le sorunsuz, ver�ml� ve key�fl� b�r etk�nl�k 
gerçekleşt�receğ�m�z� umut ed�yoruz. 
 
Sempozyumda görüşmek d�leğ�yle, 
Sempozyum Düzenleme Kom�tes� 
 
 
Program 
Sempozyum programına  şu bağlantı  aracılığıyla ulaşab�l�rs�n�z.  
 
Programda oluşab�lecek beklenmed�k değ�ş�kl�kler Sempozyuma a�t web 
sayfasından ve sosyal medya hesabından duyurulacaktır. Ayrıca söz konusu 
değ�ş�kl�kler �ç�n programın elektron�k vers�yonu üzer�nde güncelleme yapılacaktır. 
 
Sempozyum, 1 Kasım Perşembe günü saat  09.00-09.30  saatler� arasında “Kayıt” 
�le başlayacak ve 09.30-11.15 arasındak� açılış konuşmalarıyla devam edecekt�r. 
Sempozyumun �k�nc� günü (2 Kasım Cuma) saat 10.00’da davetl� konuşma �le 
başlayacaktır. Etk�nl�k programının aksamaması adına etk�nl�k başlangıç saatler� 
konusunda özen göster�lmes� beklenmekted�r. 
 
Ulaşım 
Sempozyum Hacettepe Ün�vers�tes� Beytepe Kampüsünde ( Har�ta ) 
gerçekleşt�r�lecekt�r.  Sempozyuma kayıt yaptıran tüm katılımcıların �s�mler� kampüs 
g�r�şler�ndek� güvenl�k noktalarına �let�lm�şt�r. Katılımcıların Ün�vers�te Kampüsüne 
g�rerken Sempozyum katılımcısı olduklarını b�ld�rmeler� durumunda g�r�ş konusunda 
gerekl� kolaylık sağlanacaktır.  
 
Kampüs g�r�ş�nde devam etmekte olan yol çalışmaları neden�yle Kampüse er�ş�m 
normale göre 15-20 dak�ka daha uzun sürmekted�r.  

http://by2018.bilgiyonetimi.net/wp-content/uploads/sites/24/2018/10/imcw2018_program_web-tr.pdf
https://goo.gl/5iWxAZ


 

Kampüse er�ş�m �ç�n ana g�r�ş� (A N�zam�ye) kullanacak katılımcıların bu sürey� de 
göz önünde bulundurmaları gec�kme yaşamamak adına önem arz etmekted�r. Özel 
aracıyla gelecek katılımcılar �ç�n Ün�vers�ten�n B�lkent tarafındak� �k�nc� g�r�ş�n� (B 
N�zam�ye) kullanmak b�r alternat�f olarak düşünüleb�l�r.  
 
Etk�nl�k yer� ve ulaşımla �lg�l� daha fazla b�lg� �ç�n  Sempozyum web sayfasını  z�yaret 
edeb�l�rs�n�z. 
 
Beytepe Metro Durağı - Beytepe Kampüsü R�ng Serv�s� 
Etk�nl�k alanına ulaşım ve etk�nl�k alanından dönüş �ç�n “Beytepe Metro 
Durağı-Beytepe Kampüsü” arasında serv�s desteğ� ver�lecekt�r. Serv�s, metro 
çıkışında bekleyecek ve dönüşte de talep eden katılımcıları metro durağına 
bırakacaktır. 
 
Serv�s �ç�n gönüllü öğrenc�ler�m�z hem metro çıkışında hem etk�nl�k alanında gerekl� 
yönlend�rmeler� yapacaktır.  
 
Planlanan serv�s saatler� şu şek�lded�r; 
 

1 Kasım Perşembe  2 Kasım Cuma 

Metro durağından hareket  
08.30 
08.45 
 
Beytepe Kampüsünden Hareket 
18.30 (Oturumların b�t�ş saat�ne göre 
değ�şeb�l�r) 
21.00 (Gala Yemeğ�n�n b�t�ş saat�ne 
göre değ�şeb�l�r) 

Metro durağından hareket  
09.30 
09.45 
 
Beytepe Kampüsünden Hareket 
18.30 (Oturumların b�t�ş saat�ne göre 
değ�şeb�l�r) 

 
Kayıt 
Tüm katılımcıların 1 Kasım Perşembe günü saat 9.00-9.30 saatler� arasında kayıt 
�şlemler�n� gerçekleşt�rmes� gerekmekted�r. Kayıt masasında “Normal Kayıt” ve 
“L�sans Öğrenc�s�” �ç�n �k� farklı alan olacaktır. Katılımcıların kend�ler� �ç�n ayrılan 
alanda kayıt �şlem�n� gerçekleşt�rmeler� karışıklık yaşanmaması açısından önem arz 
etmekted�r. 

http://by2018.bilgiyonetimi.net/etkinlik-yeri-ve-ulasim/


 

 
Öğle Yemekler� 
Gala yemeğ� ve çay-kahve araları dışında Sempozyum kapsamında yeme-�çme 
desteğ� ver�lmeyecekt�r. Katılımcıların bu �ht�yaçlarını Kampüs �ç�nde yer alan 
�mkânlar dah�l�nde b�reysel olarak karşılaması beklenmekted�r. Sempozyum 
kapsamında görev alan gönüllü öğrenc�ler yönlend�rme ve b�lg�lend�rme konusunda 
katılımcılara yardımcı olacaktır. 
 
Sosyal Etk�nl�kler 
 
Gala Yemeğ� 
Sempozyum kapsamında 1 Kasım Perşembe günü saat 18.30-21.00 arasında gala 
yemeğ� düzenlenecekt�r. Bu etk�nl�ğe katılım “Normal Kayıt” yaptırmış olan 
katılımcılar �ç�n ücrets�z, “L�sans Öğrenc�s�” olarak kayıt yaptıran katılımcılar �ç�n 50 
TL’d�r. Gala Yemeğ� katılım l�stes� �ç�n kayıt formunda bel�rtm�ş olduğunuz katılım 
terc�h�n�z esas alınmıştır. Kararınızla �lg�l� değ�ş�kl�k �ç�n lütfen Düzenleme 
Kom�tes�ne b�lg� ver�n�z. 
 
Gala Yemeğ� katılımcı l�stes� Sempozyumun �lk günü açılış etk�nl�kler� süres�nce 
(09.00-12.30) danışma masasında yer alacak ve talepler�n�z göz önünde 
bulundurulacaktır. 
 
Beypazarı Gez�s� 
Sempozyum kapsamında 3 Kasım Cumartes� günü Beypazarı gez�s� 
düzenlenecekt�r. Sosyal etk�nl�k �ç�n katılım ücret� tüm katılımcılar �ç�n 50 TL’d�r. 
Etk�nl�ğe katılım taleb�n�z� bu metn�n sonunda yer alan �let�ş�m b�lg�ler�n� kullanarak 
Düzenleme Kom�tes�ne ulaştırab�l�r ya da Sempozyumun açılış etk�nl�kler� süres�nce 
(09.00-12.30) danışma masasında yer alacak l�steye ücret� karşılığında �sm�n�z� 
yazdırab�l�rs�n�z.  
 
Ankara Kent Rehber� 
Ankara hakkında daha fazla b�lg� ed�nmek �ç�n Kültür ve Tur�zm Bakanlığı 
tarafından hazırlanan  Ankara Kent Rehber� ’n� �nceleyeb�l�rs�n�z. 
 
 

http://www.ankarakultur.gov.tr/ankarakentrehberi/


 

 
Fatura 
Taleb�n�z doğrultusunda adınıza ya da kurum adına düzenlenen faturaları 
Sempozyumun �lk günü  16.00-16.30 saatler�ndek� çay-kahve arasında  danışma 
masasından tem�n edeb�l�rs�n�z. Tarafınıza ver�lmek üzere b�r fatura 
hazırlanab�lmes� �ç�n s�z�nle daha önce paylaşılmış olan form aracılığıyla fatura 
b�lg�ler�n� tarafımıza ulaştırmış olmanız önem arz etmekted�r. Eğer bu formu henüz 
doldurmamış ve fatura talep ed�yorsanız şu bağlantıdan fatura b�lg�ler�n�z� �ved�l�kle 
paylaşmanız gerekmekted�r. Bu b�lg�ler�n geç paylaşılması durumunda faturanız 
bel�rt�len saatler�n dışında tesl�m ed�lecekt�r. 
Fatura B�lg�ler� Gönder�m Formu 
 
 
Katılım Belges� 
Sempozyuma b�ld�r� �le katkı sağlayan katılımcılara “Katılım ve Teşekkür Belges�”, 
d�ğer tüm katılımcılara “Katılım Belges�” ver�lecekt�r. B�ld�r� sah�pler� �le 
Sempozyuma “Normal Kayıt” yaptıran ve katılım ücret�n� ödeyen katılımcılar 
belgeler�n� Sempozyumun �lk günü  16.00-16.30 saatler�ndek� çay-kahve arasında 
danışma masasından  tem�n edeb�l�rler. Öğrenc�ler �ç�n “Katılım Belges�” 
Sempozyumun ardından d�j�tal olarak hazırlanacak ve kayıt formunda bel�rtm�ş 
oldukları e-posta adresler�ne gönder�lecekt�r. 
 
Sempozyum Materyaller� 
 
Sempozyum Paket� 
Sempozyumda kayıt sırasında Sempozyum çantası, dosya, b�ld�r� özetler� k�tabı, 
program, kalem ve yaka kartından oluşan b�r set katılımcılara ver�lecekt�r. 
 
B�ld�r� Özetler� ve B�ld�r�ler K�tabı 
B�l�m kom�tes� üyeler�nce yapılan değerlend�rmeler sonucunda Sempozyumda sözlü 
olarak sunulmaya kabul ed�lm�ş çalışmaların özler�nden oluşan b�ld�r� özetler� 
k�tapçığına  şu bağlantıdan  er�ş�leb�l�r. B�ld�r� özetler� k�tapçığının basılı kopyasını 
Kayıt sırasında ver�lecek olan Sempozyum Paket�nde bulab�l�rs�n�z. 
 
Sempozyumda sunulan b�ld�r�ler�n tam met�nler� b�l�m kom�tes� üyeler�nde ç�ft 
körleme yöntem�yle değerlend�r�lecek ve seç�len b�ld�r�ler Sempozyum sonrasında 

https://form.jotform.com/turgaybas/imcw2018--fatura-bilgileri
http://by2018.bilgiyonetimi.net/wp-content/uploads/sites/24/2018/10/bildiri-%C3%B6zetleri-kitabi-v2.pdf


 

yayımlanacak olan b�ld�r�ler k�tabında yer alacaktır. B�ld�r� tam met�nler�n�n son 
gönder�m tar�h�  17 Kasım 2018 ’d�r. B�ld�r� tam met�nler�n�n gönder�m� �le �lg�l� b�lg�ler 
ve tam met�n b�ld�r� şablonu Sempozyum web s�tes�nde kısa süre �çer�s�nde er�ş�me 
açılacaktır. 
 
B�ld�r� Sunumları ve B�ld�r� Sunuşlarının Kayıtları 
Sempozyum kapsamında düzenlenen tüm b�l�msel etk�nl�kler kayıt altına alınacak 
ve Sempozyumun ardından konuşmacıların onayı doğrultusunda Sempozyum web 
sayfasından paylaşılacaktır.  
  
 
İlet�ş�m 
Sempozyumla �lg�l� tüm soru ve b�lg� taleb�n�z �ç�n aşağıda yer alan �let�ş�m 
b�lg�ler�n� kullanab�l�rs�n�z. 
 
E-posta: �mcwconf@gma�l.com 
Web:  by2018.b�lg�yonet�m�.net  
Sosyal Medya: www.facebook.com/�mcwconf  

mailto:imcwconf@gmail.com
http://by2018.bilgiyonetimi.net/
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