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GİRİŞ 

Uluslararası 9. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Uluslararası Saraybosna 
Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 23-25 Haziran 2011 tarihlerinde Saraybosna’da 
gerçekleştirilmiştir. 52 oturum ve 7 açış konuşmasında 290 bildirinin sunulduğu kongreye 
yurt içi ve dışından 400’ü kayıtlı olmak üzere yaklaşık 500 akademisyen katılmıştır. 3 gün 
süren kongrenin açılışı ve oturumları Uluslararası Saraybosna Üniversitesi salonlarında 
yapılmış, kongre sonrasında ise Mostar ve Ayvazdede gezilerine yer verilmiştir. Kongre 
Bosna-Hersek’te şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük bilimsel organizasyon olmuştur.  

  
 

Kongrenin ilk gününde; protokol konuşmalarından sonra Cornell Üniversitesi’nden kongreye 
davetli olarak katılan Prof.Dr. Nick Salvatore “The United States in 21st Century: Changing 
Conditions at Home and Abroad ” konulu bir açış konuşması yapmıştır. Kahve arasından 
sonra ise Ithaca College’dan Prof.Dr. Raqiubuz Zaman “Impact of Investments in Education 
and Knowledge Development on Economic Growth: A Comparative Analysis of Selected 
Countries”, University of Nevada’dan Prof.Dr. Berch Bereroglu “The Impact of 
Globalization and the Global Economic Crisis on Labor and the Labor Force Structure in the 
United States” ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Prof.Dr. Gülfettin Çelik de 
“Bosnia-Herzegovina on the Ottoman Empire -Austro-Hungarian Empire Relations, (in terms 
of population movements)“ başlıklı birer açış konuşması yaparak paralel oturumlara 
geçilmiştir.  

  
 

Ayrıca ikinci günün ilk oturumlarından önce de; Oregon State University’den  
Prof.Dr. Darlene Russeft “Success Factors and Effectiveness of Leadership Development 
via E-Learning” Yıldırım Beyazıt Universitesi’nden Prof.Dr. Mehmet Bulut “The Role of 
The Ottomans in The World Economy And Trade During The Early Modern Times” Isparta 
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Suleyman Demirel Universitesi’nden Prof.Dr.Talip Turcan ve Doç.Dr. Harun Kaya “The 
Perception of Scientific Knowledge in Islamic Thought And Its Limiting Effect on 
Knowledge Creation” konulu birer açış konuşmaları yapmışlardır. Ulusal düzeyde saygın bir 
konuma sahip kongre, beşinci kez uluslararası düzeyde ve ilk defa Türkiye dışında 
gerçekleştirilmesiyle uluslararası alanda da tanınmıştır.  

  
İŞBİRLİĞİ: 

Dokuzuncu kongrenin Saraybosna’da gerçekleştirilmesi; Türkiye’nin bu alandaki 
bölgesel liderliğini pekiştirerek dünya ölçeğinde öncü rol üstlenmesine zemin 
hazırlamaktadır. Bu organizasyonla, bilgi ekonomisi ve yönetimi alanında gerçekleştirilmesi 
planlanan işbirliği platformunun Türkiye ayağı tamamlanmış olup ve uluslararası ayağına 
geçilmiş bulunulmaktadır. Bundan sonraki kongrelerin sırayla Türkiye’de ve Türkiye dışında 
olmak üzere gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.  

  
Kongrenin ilk defa Türkiye dışında ve Bosna-Hersek’te yapılması tercihinin ne kadar 

doğru olduğunu, kongreye gönderilen bildiri özeti sayısının 500’e yaklaşması ve kongre 
programında 52 oturumun yer alması açık biçimde göstermektedir. Böylelikle dokuzuncu 
kongre, bilgi ekonomisi ve yönetimi alanında çalışan akademisyenleri bir araya getirmesinin 
ötesinde Bosna-Hersek ile Türkiye arasındaki tarihsel bağların bilimsel düzeyde daha da 
geliştirilmesine katkı sağlayarak daha önemli bir fonksiyon icra etmektedir. Böylelikle Bilgi 
Ekonomisi ve Yönetimi alanında bir ayağı Balkanlarda, bir ayağı Ortadoğu ve İslam 
Coğrafyasında, bir ayağı Türk Cumhuriyetleri’nde olan saç ayağı biçiminde örgütlenmiş 
önemli bir işbirliği ortamını tesis etmiştir. Bu işbirliğinin yapılacak yeni projelerle 
geliştirilmesi mümkün olabilecektir. 

Kongre sayesinde, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ile diğer kurumlar arasında 
işbirliği sağlanmış daha sonraki ortak projelerinin gerçekleştirilmesi için önemli bir altyapı 
tesis edilmiştir. Kongrenin Türkiye ayağı İktisadi Araştırmalar Vakfı tarafından organize 
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edilirken, TİKA, TC Merkez Bankası, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İGDAŞ, 
Türk Hava Yolları, Cornell Üniversitesi, TRT kongreye mali ve tanıtım desteği sağlamıştır.  

TANITIM: 

Kongrenin ve destekleyicilerinin yurt içinde ve yurt dışında tanıtımına yönelik olarak 
yapılan girişimler sayesinde yazılı ve görsel basında kongre önemli bir yer tutmuştur. Kongre 
ile ilgili haberler yerel ve ulusal basında yer almış, kongre duyuru sitesi Goingtomeet.com 
kongremizin duyurulmasına sponsor olmuştur. Kongre internet sayfası bu süreç içerisinde 35 
bin kez tıklanarak 286000 sayısına ulaşılmıştır. Medya tanıtım faaliyetlerine herhangi bir 
bütçe ayrılamadığından tanıtım etkinlikleri sınırlı olmuştur. TRT Türk kanalı ve yerel 
kanallar kongre esnasında çekim yapmış ve ilgili programlarda kongre çekimlerini 
yayınlamıştır. 

Uluslararası 9. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi’ne Türkiye’den 350, yurt 
dışından ise 3’ü davetli olmak üzere 30’a yakın akademisyen katılmıştır. Türkiye’nin her 
bölgesinden katılımın olduğu kongreye Türkiye dışından ise başta Bosna-Hersek olmak üzere, 
Amerika, Pakistan, Ürdün, Malezya, Gürcistan, Meksika, İtalya, Litvanya ve Sırbistan’tan 
kayıtlı katılım söz konusu olmuştur. Yabancı katılımın kısıtlı olmasında Bosna-Hersek 
Devleti’nin uyguladığı sıkı vize rejimi etkili olmuştur.  

  
Kongreye Türkiye’den katılan akademisyenlere her türlü kolaylık sağlanmış olup, 

uçuşlarını Türk Hava Yolları ile yapmaları için sponsorluk anlaşması çerçevesinde ek seferler 
konmuş ayrıca da THY uçuşlarında % 20 indirim sağlanmıştır. ABD’den davetli 1 
konuşmacının uçak bileti THY tarafından, Türkiye’den davetli 12 katılımcının uçak bileti ise 
TİKA tarafından sağlanmıştır. 

ORGANİZASYON: 

Kongre katılımcıların karşılanması, ağırlanması ve uğurlanmasında son derece titiz 
davranılmış ve bu sayede büyük bir memnuniyet sağlanmıştır. Katılımcılara yönelik olarak 
verilen otel ve kongre hizmetleri konusunda her hangi bir sıkıntı yaşanmamıştır. Kongrenin 
ilk günü ana salonda anında tercüme hizmeti verilmiştir. Katılımcılara kongre çantası, klasör, 
kalem, bloknot, Saraybosna tanıtım kitapçığı, bildiriler CD’si verilmiş, katılımcıların 
taleplerine bağlı olarak, servis, konaklama, gezi ve diğer imkânlardan faydalanması 
sağlanmıştır. Bildiriler kitabı ise kongre sonrasında basılarak katılımcıların adreslerine 
gönderilmesi kararlaştırılmıştır. Katılımcılara kongre öncesinde Travnik, sonrasında ise 
Mostar ve Ayvazdede gezilerine katılma imkanı sağlanmıştır.  

KONGRE TAKVİMİ: 

Kongre, olabilecek en kısa sürede ve etkinlikte gerçekleştirilmiş, ilan edilen tarih ve 
koşullardan taviz verilmeden takvimin işlemesine riayet edilmiştir. Genel Sekreter ve yürütme 
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kurulu üyeleri büyük bir özveri göstermiştir. Katılımcılara vaat edilen tüm hizmetler 
zamanında ve abartılmadan verilmiştir. Böylelikle kongrenin ve destekleyici kurumların 
saygınlığı artırılmıştır. 

BÜTÇE: 

Kongrenin saygınlığı ve tanıtımına yönelik çabalar nedeniyle büyük bir katılım talebi 
gerçekleşmiş ve 500’e yakın bildiri önerisinden bilim kurulu üyelerinin uygun bulduğu 290 
bildirinin programa alınması kararlaştırılmıştır. Kongrenin toplam bütçesi, benzer çaptaki 
organizasyonlara göre çok ekonomik ve verimli biçimde kullanılmıştır. Kongre bütçesinin 
yaklaşık yarısı katılım ücretlerinden, kalan kısmı ise sponsor kuruluşlardan temin edilmiştir. 
Bu kurumlar arasında TİKA, TC Merkez Bankası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İGDAŞ 
ile Türk Hava Yolları yer almıştır. Başbakanlık Tanıtma Fonu’na yapılan müracaat henüz 
neticelenmemiştir. Kongre materyallerinin tümüne destek veren kurumların logoları basılmış 
ve kongre salonlarında bayraklarına yer verilmiştir. 

  
 

Kongre bütçesinin gelir ve gider dağılımı aşağıdaki grafiklerde yer almaktadır. 

Kongre Bütçesi Gelir Dağılımı 
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Kongre Bütçesi Gider Dağılımı 
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GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: 

Uluslararası 9. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, destek veren kurumların 
prestijini artıracak biçimde gerçekleştirilmiştir. Organizasyonda görev alan Bilim Kurulu, 
Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu üyeleri ile Genel Sekreterlik gösterdiği yoğun çaba ve 
gayretlerle kongre’nin yurt dışında tanınmasını ve destekleyen kurumların saygınlığının 
artmasını sağlayacak bir bilimsel organizasyonu başarıyla tamamlamıştır. Kongreye kayıtlı 
katılımcıların tamamına yakını aktif olarak yer almış, mazeretsiz olarak 7 akademisyen 
katılamamıştır. Bu durum kongrenin ciddi bir akademik prestiji olduğu gösteren önemli bir 
husustur. 

Kongrenin ve dolayısıyla Türkiye’nin prestijini gösteren diğer önemli bir konu ise 
daha sonraki kongreleri gerçekleştirmek üzere yapmak üzere 3’ü yurt dışından olmak üzere 5 
üniversiteden teklif sunulmasıdır. Onuncu kongrenin Kasım 2012’de Amerikan İnsan 
Kaynakları Akademisi ile işbirliği içinde İstanbul’da yapılmasına ilişkin ön protokol 
yapılmıştır.  
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