
SEMPOZYUM KONUSUNUN 
BELİRLENMESİ

Konuşmacıların
 belirlenmesi

Toplantı yerinin seçimi

Tarih belirleme

Yer tahsisi

Basım ve Tasarım O�si ile görüşme

Sempozyum Duyurusunun
 Yapılması

Sempozyum gününe ait zoom
 linkinin oluşturulması

Sempozyum başkanı ve sempozyum 
sekreterlerinin belirlenmesi 

Oturum başkanlarının belirlenmesi

Oturum sayısı ve konusu 
belirleme

Anahtar kelime listesi 
oluşturma

Oturum konularına uygun kişile-
rin çağırılması ve belirli bir gün 
için randevu alınması

Sempozyum alanında yetkin
(Oturum başkanlarının soru sora-
bilmesi için alana uygun kişiler 
olması gerekmektedir.)

Sempozyum konularına hakim 
bilgisayar kullanımında yeteri 
kadar iyi olmalıdır

Kişi sayıları ve alanlarının belirlenmesi 
için 1. katılım linkinin oluşturulması

Konuşmacılardan özgeçmiş ve sunum 
başlıklarının alınması

A�şin hazırlanması (zoom ve Youtube 
linklerinin bulunduğu)

Zoom linkinin aktif olmasıyla birlikte 
Youtube linkinin de aktif olması

Katılım linkine ait karekod 
oluşturulması

Konuşmacılara ait zaman dilimi 
         belirlenerek bildirilmeli 
(Her konuşmacı için sunum+

sorular dahil max 30 dk. 
belirlenmelidir)

Bu anahtar kelimelere uygun
 sempozyum başlığı belirleme

Çevrimiçi ya da yüzyüze durumun 
belirlenmesi

Karekod,Sempozyum Başkanı,
sempozyum sekreterleri,konuşmacıların 
adları(tercihen fotoğra�arı eklenebilir) ve 
alanları,konuşma başlıkları,sempozyum 
tarih ve saatleri,sempozyum yeri(online 
ise zoom ve You Tube amblemi 
koyulabilir).

A�şin ve özgeçmişlerin Rektörlük 
O�sine iletilerek gerekli izinlerin 

alınması  

A�şin sosyal medya hesaplarında,
Üniversitenin WEB arayüzlerinde 
paylaşılması,diğer üniversitelerde 

bulunan akademik birimlere iletilmesi
Vb.

SEMPOZYUM 
HAZIRLIK AŞAMASI

SEMPOZYUM İÇİN ÖNEMLİ NOTLAR
 1.Zoom linkine maksimum 300 kişi katılım sağlayabilmektedir. Öncesinde katılımcı sayısının tahmin edilmesi için sempozyum afişinde bir katılım linki yer almalıdır. 

Bu linki dolduran kişi sayısı ve meslek durumlarına göre kişiler ayrılmalıdır. Eğer 300 kişiden fazla ise kişi sayısı
 akademisyenlere zoom linki gönderilip öğrenciler youtube kanalına yönlendirilebilir. 

Aksi takdirde konuşmacılar ve akademisyenler zoom a giriş sağlayamayacaktır. 
Olurda zoom için kişi sayısı sempozyum sırasında 300 ün altına düşerse zoom linki yotube kanalındaki videonun altında paylaşılarak katılımcılar zoom a çağrılabilir.

                                   2 . Sempozyumdan önce oturum başkanlarıyla görüşülerek sempozyumun akışının anlatılması gerekmektedir.
 Oturum başkanlarının konuşmacıların özgeçmişlerini okuyarak teşekkür belgesini takdim etmesi gerekmektedir. 

3. Öğle arası ve sempozyum başlamadan önce üniversitenin tanıtım videoları paylaşılmalıdır.
 4. Katılımcılar için katılım belgeleri e imzalı olarak sonrasında mail adreslerine gönderilmelidir.

  


