Değerli Öğrencilerimiz;
Bu mesaj ile size GBYF 2017 etkinlik günü yardımcı olacak önemli bazı bilgileri aktarmak isteriz:
Ulaşım:


Kayıt sırasında ulaşım desteği talep ettiyseniz, size yakın belirlediğiniz durakta aşağıda verilen
saatte hazır olunuz. Aksi durumda; F.Altay dan geçen IYTE dolmuşlarını veya 736 nolu
otobüsü kullanmanız gerekecektir. Ancak bu durumda 10:30 da standınızda hazır olma
durumunuz riske girecektir.

Otobüs Firması MDE dir ve otobüslerin ön camında “IYTE GBYF 2017” yazılı pankart göreceksiniz.








Konak Pier Üst Geçit Altı’ndan 07:40 Kalkış
Bornova Hükümet Konağı Önü’nden 07:15 Kalkış
Gaziemir Migros (Eski büyük Tansaş) Karşısı’ndan 07:25 Kalkış
Buca Hasanağa Parkı 07:15 Kalkış
Karşıyaka İskele 07:20 Kalkış
Agora Şehitlik 08:00 Kalkış
F.Altay Shell Benzin İstasyonu 07:50 Kalkış



Otobüsler, ödül törenine yakın alandan akşam 17:30 da sizleri alıp, İzmir e geri getirecektir.

Genel Bilgiler:









Sabah 9:00 da en geç etkinlik alanı olan IYTE Kampüs, Innovasyon merkezinde olmanız
gerekmektedir. Otobüsler, 8:40 ta en geç Innovasyon merkezinde olacak şekilde planlama
yapılmıştır.
Bulunduğunuz kategori ile ilgili sorumlu masasına başvurunuz. Aşağıda linki verilen broşürde,
kategorilerin yerleşim yerleri ve sorumlu masaları işaretlenmiştir.
Aynı broşürde akış programı da yer almaktadır.
10:00 dan önce masanıza yerleşiniz. Gelirken yanınızda bir çoklayıcılı elektrik uzatma
kablonuz olması önemlidir.
Innovasyon merkezi internet altyapısı yetersiz kalacağı için, cep telefonlarınızdan internete
bağlanmanız gerekebilir.
Bir soru veya probleminiz olursa; kategori sorumlusu moderatör masalarına bilgilendirme
yapınız.
Öğle yemeği; 12:00 – 13:00 zaman aralığında İnnovasyon Merkezi Orta Avlu alanındaki ilgili
masalarda kumanya olarak dağıtılacaktır.

Fikir Yarışması:



Zemin katta, fikir yarışmasına katılacak olanların da başvuracakları bir masa bulunmaktadır.
Fikir yarışma sunumları iki ayrı odada paralel yapılacaktır. Sunum odanızı bulunuz. Zemin
kattaki iki oda bu amaçla ayrılmıştır ve odanın kapısında programı göreceksiniz. Yarışma
moderatörünün kontrolünde bir akış yürür. Her fikir sunumu 5dk dır ve ek 3 dk sorular için
kullanılır. Sunumunuz 5dk yı aşar ise, moderatör sizi durdurur.



Sunum dokümanınız PDF formatında hazır olmalıdır, video gösteriminiz için MP4 video
formatını kullanınız. Sunum PDF ve varsa videonuzu moderatöre bellek çubuğunda sunum
öncesi (10:15 e kadar) teslim ediniz.

Proje Değerlendirme:


Sabah 10:30-12:00 zaman aralığında en az 2, en fazla 3 hakem projenizi değerlendirme
için standınızı ziyaret edecektir. Yerinizde olmanız bu nedenle önemlidir.

Finale Kalan Projeler:






Projenizin finale kaldığı bilgisi, masalarınıza gelen moderatörler tarafından size 13:0013:30 zaman aralığında bildirilir. Proje stantlarınızı boş bırakmayınız.
Sunum dokümanınız PDF formatında hazır olmalıdır, video gösteriminiz için MP4 video
formatını kullanınız. Sunum PDF ve varsa videonuzu moderatöre bellek çubuğunda
sunum öncesi (13:15 e kadar) teslim ediniz.
Finale kalan projeler, kategorilerin final sunumları için belirlenmiş olan sunum odalarında
yapılır. Sunum odanız, stantlarınızla aynı kattadır.
Sunumlar 13:30 da baslar ve 14:30 da biter. Sunum odasında 13:30 da hazır
bulunmalısınız. Sunum süresi 5dk dır. Bu süreyi aşmayacak şekilde, biten projenizin bir
videosunu eklemenizi öneririz.

Ödül Töreni:


Ödül alan projeler, 15:30 da Kütüphane Gösteri Merkezinde başlayan ödül töreninde
sunulacaklardır.

Etkinlik Programı ve Yerleşim Krokisi İçin: http://gbyf.org.tr/Brochure_v2_2017_18.05.2017.pdf
Ödül Töreni Hakkında: http://gbyf.org.tr/kutuphane-erisim.pdf
GBYF 2017 Organizasyon Komitesi Adına

