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SANAL KONFERANS İÇİN HATIRLATMA! 

(COVID-19 Pandemi için %50 indirim) 

8. İŞLETME, EKONOMİ, YÖNETİM ve TURİZM KÜRESEL KONFERANSI 
(BEMTUR-2020) 

Ayvansaray Üniversitesi 
İstanbul, Türkiye 
16-18 Ekim 2020 
www.bemtur.org 

 
Özet Gönderme Tarihi: 19 Ağustos 2020 
 Makalenizi Scopus veya Web of Science (ESCI) indexli bir dergide, hakem sürecinden sonra, ek kayıt 

ücreti ödeyerek yayınlatabilirsiniz. Daha fazla bilgi için burayı TIKLAYINIZ. * 

 Konferansı Destekleyen Dergi (SSCI, AHCI, ESCI veya SCOPUS) Editörleri tarafından makaleniz 
seçilebilir.  

 İngilizce tam metinler “New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences” - 
www.prosoc.eu (web of science’da indexlidir) dergisinde konferans bildirisi olarak yayınlandıktan 
sonra Web of Science (CPCI) ve SCOPUS’da indexlenmesi için gönderilecektir. Örnek için lütfen 
tıklayınız. 

 Türkçe tam metinler hakem sürecinden sonra Türkiye dışında Türkçe veya İngilizce olarak yayın yapan 
“International Journal of Emerging Trends in Social Sciences" (www.ij-ss.eu) dergisinde 
yayınlanacaktır.  

• Alanında Seçkin Çağrılı Konuşmacılar 
• Sanal Katılım 
• En İyi Makale ve Poster Ödülleri 
• İsteyen katılımcılar sunusunu Türkçe yapabilir. 
• Online Özet Kitapçığı 
• Alanında Seçkin Çağrılı Konuşmacılar  
• Katılım Sertifikası 

 Özetler İngilizce veya Türkçe Dili’nde yazılmış olarak Eposta eki yapılarak bemtur.info@gmail.com 
adresine de gönderilebilir.  

 BEMTUR 2020 YÖK Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin Kriterlerini karşılıyor.  

 Detaylı bilgiler için resmî web sitesi: www.bemtur.org   
 
 

Prof. Dr. Gulzhanat Tayauova, Almaty Management University, Almaty, Kazakhstan 
Konferans Başkanı 
 
 
 

ÖZET GÖNDERMEK İÇİN LÜTFEN BURAYA TIKLAYINIZ 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.bemtur.org/
http://www.globalcenter.info/sci-math/wp-content/uploads/2019/01/rules-TR-yeni.pdf
http://www.prosoc.eu/
http://www.globalcenter.info/prosoc_wos.jpg
http://www.globalcenter.info/prosoc_wos.jpg
http://www.ij-ss.eu/
mailto:bemtur.info@gmail.com
http://www.bemtur.org/
http://www.worldeducationcenter.eu/new/index.php/Bemtur/BEMTUR-2020/schedConf/cfp
http://www.worldeducationcenter.eu/new/index.php/Bemtur/BEMTUR-2020/schedConf/cfp
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BİLDİRİLERİN YAYINLANACAĞI DERGİ WEB OF SCIENCE’DE İNDEXLIDIR 
 

 
 
ÖNCEKİ KONFERANSLAR 
 2019, Lara – Antalya, Türkiye 

 2018, Efes, Türkiye 

 2017, Barcelona, Spain 

 2016, Hammamet, Tunisia 

 2015, Rome, Italy 

 2014, Prague – Czech Republic 

 2013, Barcelona – Spain 
 

ÖDÜLLER 
Aşağıda sıralananlar kapsamında ödüller verilecektir. Ayrıntılı bilgi Web sitesinde bulunabilir. 
1. En iyi birinci, ikinci ve üçüncü Bildiri Özeti Ödülü 
2. En iyi birinci, ikinci ve üçüncü Poster Ödülü 
3. BEMTUR konferanslarına en az 5 kez katılanlara Sadakat Ödülü (Katılımcının Konferans 
sekretaryasına başvurması gerekir) 
 

KONFERANS KONULARI 
BEMTUR-2020 İşletme, iktisat, yönetim ve turizim ilgili kuramsal ve uygulama ile ilgili tüm alanları 
içermektedir. Ayrıntılı bilgi için http://www.globalcenter.info/bemtur/?page_id=11 
 

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR 
 Alcala Universitesi, İspanya 

 Ayvansaray Üniversitesi, Türkiye 

 Girne Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs 

 Yakın Doğu Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs 

 
 

http://www.globalcenter.info/bemtur/?page_id=11
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ÖZET GÖNDERME 
 Özetler, en fazla bir sayfa uzunluğunda (300-500 kelime) arasında olmalıdır. 

 Özetler; Çalışmanın Amacı, Yöntem (çalışma grubu, veri toplam araçları, uygulama), Bulgular ve 
Sonuçlar’ı içermelidir. 

 Tamamlanmamış çalışmalarda, özetin hepsini içerme zorunluluğu yoktur. 

 Özette Bildirinin başlığı, tüm yazarların isim soyisim, çalıştığı veya öğrenim gördüğü bölüm ve 
kurum, e-mail ve telefon bilgileri olmalıdır. 

 Özetler, www.bemtur.org üzerinden veya e-postaya ek yapılarak bemtur.info@gmail.com adresine 
de gönderilebilir. 

 Türkçe özetlerin İngilizce başlığıda olmalıdır.  

 

ÖZET GÖNDERMEK İÇİN LÜTFEN BURAYA TIKLAYINIZ 
 
 
TAM METİN GÖNDERME 
Tam metinlerinizi hazırlarken yararlanacağınız Yazım Kılavuzu, Şablon ve bildirinizi göndermek için 
http://www.globalcenter.info/bemtur/?page_id=29  linkine tıklayınız. 
 
 
 

KONFERANS DİLİ 
• Konferansın dili İngilizce, Türkçe olarak belirlenmiştir. 
• İsteyen katılımcılar sunumunu Türkçe yapabilir. Bu sunumlar için ayrı salonlar ayarlanacaktır. 
• Sunumunu Türkçe yapmak isteyenler bemtur.info@gmail.com adresine yazılı olarak bildirmeleri 
gerekmektedir. 
• Gönderilen özetler ve tam metinler İngilizce olmak zorundadır. Özetler İngilizce olarak          
indexlenecektir. 
 

 
KONFERANSA KATILIM 
 Konferansa bildiri veya poster sunma, panel düzenleme ve workshop, network oluşturma şeklinde 

katılabilirsiniz. 

 Konferansta bildiri veya poster sunacak olan katılımcılar, isterlerse yaşadıkları yerden sanal sunum 
şeklinde konferansa katılabilirler. Bu katılımcılar bilgisayarlarında Skype yüklü olmalıdır. Detaylı bilgi 
için:  http://www.globalcenter.info/bemtur/?page_id=29 
 

 
 
ÖNEMLİ TARİHLER 

•    Özet Gönderimi       19 Ağustos 2020 

•    Tam Metin Gönderimi   16 Eylül 2020 

•    Konferans Tarihleri   16-18 Ekim 2020 

•    Yayın için Teslim 02 Kasım 2020 

*Son tarihi beklemeden özetlerinizi gönderebilirsiniz. Gönderilen özetlere, gönderim tarihinden itibaren 4 gün içerisinde 
cevap verilecektir. 
 

 

 
 

http://www.bemtur.org/
mailto:bemtur.info@gmail.com
http://www.worldeducationcenter.eu/new/index.php/Bemtur/BEMTUR-2020/schedConf/cfp
http://www.worldeducationcenter.eu/new/index.php/Bemtur/BEMTUR-2020/schedConf/cfp
http://www.globalcenter.info/bemtur/?page_id=29
mailto:bemtur.info@gmail.com
http://www.globalcenter.info/bemtur/?page_id=29
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KAYIT BİLGİLERİ 
 Erken Kayıt, 

 03 Ağustos 2020’den 
önce 

Geç Kayıt, 
 03 Ağustos 2020’den 
sonra 

Sanal Sunum 700 TL 350 TL 800 TL 400 TL 

Sanal Öğrenci 600 TL 300 TL 700 TL 350 TL 

Sanal Dinleyici 500 TL 250 TL 600 TL 300 TL 

 
Önemli: 
 Programa dahil olduğunuza dair duyurunun yapılmasından sonraki 2 haftalık süre diliminde, kayıt 

ücretinin (en az bir yazar tarafından) ödenmesi gerekmektedir. 
 Bir makale birden fazla yazar tarafından yazılmışsa ve bu yazarların isimleri ikiden fazla makalede 

yazılı ise bu yazarların da normal kayıt ücreti ödemesi gerekmektedir. 
 İkinci ve diğer makalelerin her biri için ayrı ayrı 350TL ödeme yapılması gereklidir. 
 Konferansa aynı kurumdan 6’dan fazla kişi katılıyorsa (öğrenci hariç) katılımcıların %15’lik grup 

indiriminden yararlanma hakları bulunmaktadır. (Ödeme tek havale şeklinde yapılmalıdır.) 
 Makaleniz değerlendirme sürecinde kabul edilmez ise ödemeniz size geri iade edilecektir. 
 Ödemenizi yaptıktan sonra makbuzunuzu tarayıp bemtur.info@gmail.com adresine göndermeniz 

gerekmektedir (Makale ID numarası eklenmelidir). 
 Full metinler en az 3500 kelime ile en fazla 6000 kelime arasında olmalıdır. 
 Geri ödemeler ile ilgili talepleriniz (refund) konferansın başlama tarihinden önceki 20 güne kadar 

kabul edilir. Geri ödemeler konferans bitiminden bir hafta sonra yapılabilmektedir. 
 

 
BANKA ÖDEMESİ 
Banka bilgileri için Lütfen Buraya Tıklayınız 
Ödemeyi yaptıktan sonra banka dekontunu bemtur.info@gmail.com e-posta adresine göndermeniz 
gerekmektedir. Not: EFT veya havale ücretleri katılımcılara aittir. 
 
KREDİ KARTI ODEMESİ 
İsteyen katılımcılar kayıt ücretini Kredi kartı ile ödeyebilir. Lütfen kredi kartı ödemesi için Lütfen Buraya 
Tıklayınız 
 

İletişim 
Web: www.bemtur.org      
E-mail:  bemtur.info@gmail.com 

Whatsapp: +905428566055 

mailto:bemtur.info@gmail.com
http://www.globalcenter.info/wces/wp-content/uploads/2020/04/ISBANK-TRANSFER_OCTOBER-2020.pdf
mailto:bemtur.info@gmail.com
https://www.globalcenter.info/payment/index.php?route=product/product&product_id=293
https://www.globalcenter.info/payment/index.php?route=product/product&product_id=293
http://www.bemtur.org/
mailto:bemtur.info@gmail.com

