
IN
TE

R
N

ET

6. Türkiye’de İnternet Konferansı

9-11 Kasım 2000
Harbiye Askeri Müze Kültür Sitesi Istanbul

Aktif Katılım Çaǧrısı

Türkiye’de Internet ile ilgili grupları biraraya getirerek İnternet’i tüm boyutlarıyla tanıtmak, geliştirmek, tartışmak,
ortak sorunlara çözüm aramak, Internet teknolojileri aracılıǧı ile toplumsal verimliliǧi artırmak ve toplumun dikka-
tini olabildiǧince bu yöne çekmek amaçlarıyla, daha önce ilk beşi yapılan, ulusal boyutta bir konferans düzen-
lenmiştir. Konferansa bildiri sunma, ǧitim semineri verme ve tartışma grubu/açık oturum düzenleme şeklinde aktif
katılım davet edilmektedir. Konferans kayıt olan dinleyecilere açıktır.

Konferansın Teması ve Konuları

e-türkiye:
Türkiye’yi İnternete Taşımak

teması etrafında Internetle ilgili tüm konular konferansın kapsamındadır. Özellikle, yeni ekonomi, mobil internet,
e-iş, e-birey, e-devlet, sektörel uygulamalar, uygulama servis saǧlayıcılıǧı, teknik altyapı, bireysel haklar, güvenlik,
hukuk, eǧitim, saǧlık, ulusal politikalar, eylem planları tartışılmasını arzuladıǧımız konular arasındadır.
Konferans dili Türkçe’dir. Yurt dışından gelen konuklar İngilizce konuşacaklardır. Etkinlik türleri:

� Klasik bildiri : Bilimsel yazım kuralları cerçevesinde yazılmış geniş özet ya da tam bildiri metni, en fazla sekiz
A4 sayfa. Birinci sayfada kimlik bilgisi (yazar adı, calıştıǧı kuruluş, telefon, faks ve elektronik posta adresleri)
bulunmalıdır.

� Eǧitim semineri önerisi : Yeni teknolojiler veya çok ihtiyaç duyulan konularda notlarla desteklenen tanıtıcı,
pratik yönü olan seminerleri

� Tartışma grubu/açık oturum önerisi : Karşılaşılan sorunlar, ortak çözüm arayışları, tecrübe paylaşımına
yönelik, katılımcıların hazırlıklı olarak geldiǧi yapılandırılmış ortamlar.
Tüm bildiriler ve sahiplerinin izni varsa eǧitim seminerleri notları elektronik ortamda sunulacaktır.

� Bildiri özetleri ve Oturum önerileri 15 Eylül 2000, Bildiri metinleri 15 Ekim 2000 tarihine kadar gönderilme-
lidir.

Her türlü iletişim için :
bilgi@inet-tr.org.tr http://inet-tr.org.tr/
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