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Gayrettepe-Istanbul, Türkiye
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Özet Gönderme Tarihi: 20 Ağustos 2018 (Son Uzatma)

• Konferans'ta hakem sürecinden sonra kabul edilen bildiriler isteğe bağlı olarak Web of Science
(SSCI, SCI, SCI-Expanded veya ESCI) ve SCOPUS kapsamında olan ve Konferansı Destekleyen
Dergilerde genişletilmiş hali değerlendirilmek üzere dergilere gönderebilecektir.
• Diğer İngilizce tam metinler isteğe bağlı olarak “Global Journal on Information Technology –
www.gjit.eu (Scopus ve ESCI inceleme aşamasında)” ve Global Journal of Computer Sciences:
Theory and Research – www.gjcs.eu (SCOPUS and ESCI inceleme aşamasında) dergilerinde özel
sayı olarak yayınlanacaktır.
• Diğer İngilizce tam metinler “Current Proceedings on Technology (www.cpot.eu ) dergisinde
konferans bildirisi olarak yayınlandıktan sonra Thomson Reuters Web of Science (CPCI) ve SCOPUS
da indexlenmesi için gönderilecektir.
• Alanında Seçkin Çağrılı Konuşmacılar
• Sanal Katılım Olanağı
• En İyi Makale ve Poster Ödülleri
• İsteyen katılımcılar sunusunu Türkçe yapabilir.
• Online Özet Kitapçığı
• Konferans Programı
• İstanbul Boğaz Gezisi
• Özetler İngilizce veya Türkçe Dili’nde yazılmış olarak Email eki yapılarak wcit.info@gmail.com
adresine de gönderilebilir.
• WCIT 2018 YÖK Akademik Teşvik Yönetmeliğinin Kriterlerini karşılıyor.
Detaylı bilgiler için resmi websitesi: www.wcit.us.
İstanbul’da görüşmek ümidiyle.
Prof. Dr. Osman Nuri Ucan, Altınbaş Üniversitesi, Türkiye
Konferans Başkanı

ÖZET GÖNDERMEK İÇİN LÜTFEN BURAYA TIKLAYINIZ
KONFERANS KONULARI
WCIT-2018 Bilim adamları, öğretim üyeleri, araştırmacılar, mühendisler, sistem analistleri, yazılım
geliştiricileri, yüksek lisans ve lisans öğrencileri ile hükümet ve sivil toplum örgütleri arasında bilimsel
çevredeki bilgi teknolojisi hakkındaki teorik ve pratik bilgileri paylaşmak ve tartışmak ile ilgili tüm
konuları içermektedir. Daha fazla bilgi için:
http://www.awer-center.org/wcit/?page_id=18
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DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

• Altinbas University
• CQ University
• Queensland University of Technology
• Johns Hopkins University
• Peking University
• Near East University
• University of Kyrenia
• Middlesex University
• Cleveland State University
• Manchester Metropolitan University
• Global Journal of Computer Sciences: Theory and Research
• Current Proceedings on Technology

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.wcit.us üzerinden veya e-postaya ek yapılarak wcit.info@gmail.com adresine de
gönderilebilir.

TAM METİN GÖNDERME

Tam metinlerinizi hazırlarken yararlanacağınız Yazım Kılavuzu, Şablon ve bildirinizi göndermek için
www.wcit.us linkine tıklayınız.

KONFERANS DİLİ

• Konferans dili Türkçe ve İngilizce’dir.
• Özet ve tam metinlerin İngilizce gönderimi gereklidir.

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: www.wcit.us

ÖZET GÖNDERMEK İÇİN LÜTFEN BURAYA TIKLAYINIZ
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ÖNEMLİ TARİHLER
Özet Gönderimleri

14 Haziran 2018

Özet Gönderimleri için Son Çağrı

20 Ağustos 2018

Tam Metin Gönderimi

20 Eylül 2018

Erken Kayıt

1 Ağustos 2018

Konferans Tarihleri

6-8 Eylül 2018

Yayına Gönderme

1 Ekim 2018

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

ÖDEME BİLGİLERİ
Geç Kayıt
1 Ağustos’tan sonra
900 TL
800 TL

Konferans Masası

Katılımcı
Sanal Sunum

Erken Kayıt
1 Ağustos’a kadar
800TL
700TL

Öğrenci*
Dinleyici
Eşlik Eden kişi

600TL
500TL
400TL

700 TL
600 TL
500TL

800TL
700TL
600TL

1000 TL
900TL

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 100€ 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 wcit.info@gmail.com adresine göndermeniz
gerekmektedir (Makale ID numarası eklenmelidir).
Ful metniniz 8 sayfayı aşıyorsa her bir sayfa için 21€ ödeme yapılmalıdır.
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 http://www.globalcenter.info/akbank.pdf linkine tıklayınız. Ödemeyi yaptıktan
sonra banka dekontunu wcit.info@gmail.com e-posta adresine göndermeniz gerekmektedir. Not: EFT
veya havale ücretleri katılımcılara aittir.

www.wcit.us

Detaylı bilgi için:
İletişim:
E-mail: wcit.info@gmail.com

DAHA FAZLA ULUSLARARASI KONFERANS
Academic World Education and Research Center – a non-profit international organization
Detaylı bilgi için: www.awer-center.org
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