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HATIRLATMA; Özet Gönderimi için son Günler! 
	
7th	World	Conference	on	Business,	Economics	and	Management	
(BEM-2018)		
Pinebay	Holiday	Resort	Convention	Center	
Ephesus	–	Kusadası,	Türkiye	
28-30	Nisan	2018	
www.wc-bem.org					
	
Özet	Gönderme	Tarihi:	24	Şubat	2018	
• Konferans'ta	hakem	sürecinden	sonra	kabul	edilen	bildiriler	isteğe	bağlı	olarak	Web	of	Science	(SSCI	

veya	ESCI)	ve	SCOPUS	kapsamında	olan	ve	Konferansı	Destekleyen	Dergilerde	genişletilmiş	hali	
değerlendirilmek	üzere	dergilere	gönderebilecektir.		

• Hakem sürecinden geçen İngilizce tam metinler Global Journal of Business, Economics and 
Management: Current Issues dergisinde özel sayı olarak yayınlanacaktır (Scopus ve ESCI 
değerlendirme aşamasında).  

• Diğer	İngilizce	tam	metinler	“New	Trends	and	Issues	Proceedings	on	Humanities	and	Social	
Sciences	 (www.prosoc.eu)”	 dergisinde	 konferans	 bildirisi	 olarak	 yayınlandıktan	 sonra	
Clarivate	Analytics	Conference	Proceedings	Citation	Index	–	CPCI	(ISI	Web	of	Science)	da	
indexlenmesi	için	gönderilecektir.		

• Seçilmiş	 Türkçe	 tam	 metinler	 hakem	 sürecinden	 sonra	 *International	 Journal	 of	 New	
Trends	in	Social	Sciences	(IJ-SS)”	dergisindeki	özel	sayıda	yayınlanacaktır	(Not:	*Doçentlik	
Sınav	 Yönetmeliğinin	 Yurtdışı	 hakemli	 dergilerde	 yayımlanmış	bir	 özgün	makale	 kriterini	
karşılıyor).	

• Alanında	Seçkin	Çağrılı	Konuşmacılar		
• Sanal	Katılım	Olanağı		
• En	İyi	Makale	ve	Poster	Ödülleri	
• İsteyen	katılımcılar	sunusunu	Türkçe	yapabilir.	
• Online	Özet	Kitapçığı	
• Konferans	Programı	
• Herşey	dahil	konaklama	(Açık	büfe	kahvaltı,	öğle	yemeği,	akşam	yemeği	ve	tüm	içecekler)	

49	Euro’dan	başlayan	fiyatlarla	
• Izmir	Havalimanından	konferans	hoteline	ücretsiz	transfer	
• Ücretsiz	Tarihi	Yerler	Gezisi		
• Özetler	İngilizce	veya	Türkçe	Dili’nde	yazılmış	olarak	Email	eki	yapılarak	wcbem.info@gmail.com			

adresine	de	gönderilebilir.		
• BEM-2018	YÖK	Akademik	Teşvik	Yönetmeliğinin	Kriterlerini	karşılıyor.		
	
İzmir’de	görüşmek	üzere...	
Prof.	Dr.	Çetin	Bektaş,	Gaziosmanpaşa	Üniversitesi,	Türkiye	
Konferans	Koordinatörü	
 
KONFERANS KONULARI 
BEM-2018 İşletme, Ekonomi ve Yönetim ile ilgili kuramsal ve uygulama ile ilgili tüm 
alanları içermektedir. Ayrıntılı bilgi için http://www.globalcenter.info/wc-bem/?page_id=11  
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DESTEKLEYEN KURULUŞLAR 
• Gazi	Osman	Paşa	Üniversitesi	
• Bucharest	University	of	Economic	Studies		
• Yakın	Doğu	Üniversitesi		
• Islamic	Azad	University	
• Mancherster	Metropolitan	University	
• Girne	Üniversitesi	
• Global	Association	for	Human,	Science,	Nature,	Education	and	Technology	
  
KONFERANS DİLİ 
• Konferansın dili İngilizce ve Türkçe olarak belirlenmiştir. 
• İsteyen katılımcılar sunusunu Türkçe yapabilir. Bu sunumlar için ayrı salonlar 

ayarlanacaktır. 
• Sunumunu Türkçe yapmak isteyenler wcbem.info@gmail.com adresine yazılı olarak 

bildirmeleri gerekmektedir. 
• Gönderilen özetler İngilizce olmak zorundadır. Özetler AWER Index’de İngilizce olarak 

indexlenecektir. 
 
DESTEKLEYEN DERGİLER 
• Journal	of	Management	Perspectives	
• Journal	of	Behavioral	Decision	Making	(SSCI)	
• Global	Journal	of	Business,	Economics	and	Management	(Özel	Sayı). 	
• New	Trends	and	Issues	Proceedings	on	Humanities	and	Social	Sciences	
• International	Journal	of	New	Trends	in	Social	Sciences	
*Scopus	ve	ESCI	değerlendirme	aşamasında,	makaleniz	kabul	edilirse	indexlenecektir.	

KONFERANSA KATILIM 
• Konferansa bildiri veya poster sunma, panel ve workshop yapma şeklinde katılınabilir. 
• 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/wc-bem/?page_id=57  

 
ÖZET GÖNDERME 
• Özetler, en fazla bir sayfa uzunluğunda 300-500 kelime arasında olmalıdır. 
• Özetler; Çalışmanın Amacı, Method (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-posta ve telefon bilgileri olmalıdır. 
• Özetler, www.wc-bem.org	  üzerinden veya e-postaya ek yapılarak 

wcbem.info@gmail.com  	adresine de gönderilebilir. 

 
ÖZET GÖNDERMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ 
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FULL METİN GÖNDERME 
Full metinlerinizi hazırlarken yararlanacağınız Yazım Kılavuzu, Şablon ve bildirinizi 
göndermek için  www.wc-bem.org  linkine tıklayınız. 
 
ÖNEMLİ TARİHLER 

•    Özet Gönderimi       24 Şubat 2018 

•    Full Metin Gönderimi 20 Mart 2018 

•    Erken Kayıt 28 Şubat 2018 

• Erken	Hotel	Rezervasyonu	 28 Şubat 2018 

•    Konferans Tarihleri 28- 30 Nisan 2018 

•    Yayın için Makale Son Teslim Tarihi 30 Mayıs 2018 

*Son tarihi beklemeden özetlerinizi gönderebilirsiniz. Gönderilen özetlere, gönderim tarihinden itibaren 4 gün 
içerisinde cevap verilecektir. 
 
İletişim: 
E-mail: wcbem.info@gmail.com	  
Web: www.wc-bem.org  
Tel : +90 533 836 6993	
	
KAYIT BİLGİLERİ 
Türk Akademisyen Katılımcılar için özel kayıt koşulları verilmiştir.  

	
	
 
 

 

 

 

 

 

*Öğrenci belgesinin gönderilmesi gereklidir. 
	
	
	

	 Erken	Kayıt	
28	Şubat	2018’ye	kadar	

Geç	Kayıt	
28	Şubat	2018’den	sonra	

	
Katılım	

	
600TL	

	
700TL	

	
Sanal	Sunum	

	
500TL	

	
600TL	

	
Öğrenci*	

	
400TL	

	
500TL	

	
Dinleyici	

	
300TL	

	
400TL	

	
Eşlik	Eden	Kişi	

	
200TL	

	
300TL	
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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	130€	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	wcbem.info@gmail.com adresine	
göndermeniz	gerekmektedir	(Makale	ID	numarası	eklenmelidir).	

• Ful	metniniz	8	sayfayı	aşıyorsa	her	bir	sayfa	için	21€	ödeme	yapılmalıdır.		
• Extra	sayfa	ödemelerini	banka	veya	KREDİ	KARTI	aracılığıyle	yapabilirsiniz.	
• Geri	ödemeler	ile	ilgili	talepleriniz	(refund)	konferansın	başlama	tarihinden	önceki	20	

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

	
KREDİ	KARTI	ÖDEMESİ	
Kredi	kartı	ödemesi	için	aşağıdaki	linki	tıklayınız.		
http://www.awer-center.org/payment/ 	 
	
BANKA	ÖDEMESİ	
Banka	bilgileri	 için	http://www.globalcenter.info/akbank.pdf	 linkine	tıklayınız.	Ödemeyi	yaptıktan	sonra	banka	
dekontunu	wcbem.info@gmail.com  	 eposta	 adresine	 göndermeniz	 gerekmektedir.	 Not:	 EFT	 veya	 havale	
ücretleri	katılımcılara	aittir.	
	
GSM:	+90	533	836	6993	(09:00	–	18:00)	
E-mail:	wcbem.info@gmail.com 	
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OTEL	BİLGİLERİ	
Pine Bay Holiday Resort ***** 
Camlimani Mevkii 09400 Kusadasi 
Aydin / Turkey  

 

Size,	ailenizle	birlikte	yaz	öncesi	kısa	ve	ucuza	bir	tatil	imkanı	sunuyoruz.		
	

 Erken Kayıt 
OtelRezervasyonu 
28 Şubat’tan Önce 

Erken Kayıt 
OtelRezervasyonu 
28 Şubat’tan Sonra 

Tek Kişilik 75€ 80€ 
Çift Kişilik 50€ 55€ 
Üç Kişilik 48€ 55€ 

NOT	
*	İki	ve	üç	kişilik	oda	fiyatları	kişi	başı	olarak	verilmiştir.	
*	Herşey	Dahil	
*	En	az	2	gece	konaklayanlar	için	İzmir	Hava	Limanı	Transferi	dahildir.	

	
ODA	REZERVASYONU	
	Otel	rezervasyonu	için	aşağıdaki	formu	tıklayarak	otel	formunuzu	doldurunuz.	
 

ODA REZERVASYONU FORMU  tıklayınız. 

KREDİ	KARTI	ÖDEMESİ	
Kredi	kartı	ödemesi	için	aşağıdaki	linki	tıklayınız.		
http://www.awer-center.org/payment/ 		
	
BANKA	ÖDEMESİ	
Banka	 bilgileri	 için	 http://www.globalcenter.info/akbank.pdf	 	 linkine	 tıklayınız	 veya	 linki	 web	 adresine	
yapıştırınız.	Ödemeyi	 yaptıktan	 sonra	 banka	 dekontunu	wcbem.info@gmail.com   	 eposta	 adresine	
göndermeniz	gerekmektedir.	Not:	EFT	veya	havale	ücretleri	katılımcılara	aittir.	
	
İletişim:		
GSM:	+90	5428566055	(09:00	–	18:00)	
E-mail:		wcbem.info@gmail.com	
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TRANSFER	BİLGİLERİ	

Konferans	 Web	 sayfası	 üzerinden	 yapılan	 en	 az	 2	 gecelik	 konaklamalarda	 İzmir	 Hava	
limanından	 Transfer	 ücretsiz	 olarak	 temin	 edilecektir.	 Transferden	 yararlanabilmek	 için	
aşağıdaki	sayfada	belirtilen	linki	tıklayarak	formu	doldurunuz.		

Havalimanı-	Otel	Transfer	formu	lütfen	burayı	tıklayınız.	

EFES	TUR	BİLGİLERİ	

29	Nisan	2018	
09:00	Konferans	merkezinden	kalkış	saati	
Profesyenel	ve	tecrübeli	tur	rehberi	
Konforlu/	sigara	içilmez	lüks	araç/deneyimli	şöför	ile	
18:00	Otele	dönüş	saati	
	
*Tur	ücretsizdir.	Müzelere	ve	ören	yerlerine	giriş	ücreti	ve	öğle	yemeği	katılımcılara	aittir.		
	
Tur	Güzergahı	
Meryem	Ana	Evi	
Efes	Antik	Kenti	
Şirince		
	

1. EFES	

	

	

Efes	Anadolu'nun	batı	kıyısında,	bugünkü	İzmir	ilinin	Selçuk	ilçesi	sınırları	içerisinde	bulunan,	daha	sonra	önemli	
bir	 Roma	 kenti	 olan	 antik	 bir	 Yunan	 kentiydi.	 Klasik	 Yunan	 döneminde	 	 İyonya'nın	 on	 iki	 şehrinden	 biriydi.	
Kuruluşu	Cilalı	Taş	Devri	MÖ	6000	yıllarına	dayanır.	1994'te	UNESCO	tarafından	Dünya	Mirası	Geçici	Listesi'ne	
dahil	edilen	Efes,	2015'te	iseDünya	Mirası	olarak	tescil	edildi.	Efes,	tarihi	boyunca	birçok	kez	yer	değiştirdiğinden	
kalıntıları	yaklaşık	8	kilometrelik	geniş	bir	alana	yayılır.	Ayasuluk	Tepesi,	Artemision,	Efes	ve	Selçuk	olarak	dört	
ana	bölgedeki	harabeler	yılda	ortalama	1,5	milyon	turist	tarafından	ziyaret	edilmektedir.	Tümüyle	mermerden	
yapılmış	ilk	kenttir.	
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2. MERYEM	ANA	EVİ	

	

Meryem	Ana	Evi,	 İzmir	Selçuk'taki	Bülbüldağı'nda	İsa'nın	annesi	Meryem'in	son	yıllarını	St.	Jean	(Yuhanna)	 ile	

birlikte	geçirdiğine	inanılan	kilise.	Hıristiyanlar	 için	hac	yeridir.	Meryem'in	mezarının	da	Bülbüldağı'nda	olduğu	

düşünülür.	Efes	antik	kentin	üst	kapısının	yanından	geçilerek	çıkılan	Meryem	Ana	ören	yerinde,	Küçük	bir	Bizans	

Kilisesi	bulunmaktadır.	Burada	İsaPeygamber’in	annesi	Meryem’in	yaşadığına	ve	öldüğüne	inanılır.	Hristiyanlar	

yanında	Müslümanlarca	da	kutsal	sayılır	ve	ziyaret	edilir,	hastalara	şifa	aranır,	adaklar	adanır.	Kilise’nin	Meryem	

Ana	 adını	 alması	 431	 yılında	 Efes’te	 toplanan	 Ekümenik	 Meclis’in	 Meryem’in	 İsa’yıTanrı’nın	 oğlu	 olarak	

doğurduğuna	karar	vermesi	ile	de	bağlı	olabilir.	

	

3. ŞİRİNCE		

	

Şirince,	İzmir'in	Selçuk	ilçesine	bağlı	turistik	bir	mahalledir.	Özgün	adı	olan	Kırkınca'nın	efsanevi	bir	çağda	dağlara	
vuran	kırk	kişiye	atfen	verildiği	rivayet	edilir.	Rum	telaffuzunda	Kirkice,	Kirkince	ve	nihayet	Çirkince	gibi	biçimler	
alan	 bu	 ad,	 Cumhuriyet'in	 ilk	 yıllarında	 dönemin	 İzmir	 valisi	 Kazım	 Dirik'in	 talimatıyla	 Şirince	 şeklinde	
resmîleştirilmiştir.19.	yüzyılda,	özellikle	ihracata	yönelik	incir	üretimiyle	ünlü,	1.800	haneli	bir	Rum	kasabasıydı.	
1923'te	 Türkiye-Yunanistan	 Nüfus	 Mübadelesi	 sonucu	 Rumların	 ayrılmasıyla	 (çoğu	 Katerini'nin	 Nea	 Efesos	
köyüne	 yerleşmiştir),	 Kavala'nın	Müştiyan	 (Moustheni)	 ve	 Somokol	 (Domatia)	 köylerinden	gelen	mübadillerle	
iskân	edilmiştir.	Mahalle	içinde	harap	durumda	olan	iki	Rum	kilisesi	bulunmaktadır.	Şirince'	de	hiçbir	ev	diğerinin	
manzarasını	kapatmaz.	Köyde	şarap	üretimi	yüksek	seviyede	vardır.	

DAHA	FAZLA	ULUSLARARASI	KONFERANS	İÇİN	

Academic	World	Education	and	Research	Center	–	a	non-profit	international	organization	

www.awer-center.org  


