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Sunum Yapacak Kişiler İçin Bilgi Notu
1. Salonlardaki Teknik İmkanlar
Her salonda masaüstü/dizüstü bilgisayar ve projektör bulunacaktır. Ayrıca, her salonda teknik sorunların
çözümü konusunda yardımcı olmak üzere Enstitümüzü temsilen bir Araştırma Görevlisi arkadaşımız yer
alacaktır.
2. Zaman Kullanımı
Konferansta her birinde 4 ya da 5 bildiri bulunan, 9 tanesi birinci gün (17 Kasım Perşembe) ve 12 tanesi
ikinci gün (18 Kasım Cuma) olmak üzere toplam 21 tane sözlü sunum oturumu bulunmaktadır. Her oturum
için ayrılan süre 90 dakikadır. Bu sürenin en az 20 dakikasının salonda bulunan katılımcıların sorularına ya
da görüş bildirmelerine ayrılması beklenmektedir. Bu durumda, 5 bildirinin bulunduğu oturumlarda her
bildirinin sunumu için 12 dakika; 4 bildirinin bulunduğu oturumlarda ise her bildirinin sunumu için 15
dakika zaman verilecektir.
Soru-cevap ve tartışma bölümünün her bir sunumdan sonra yapılması mümkün olduğu gibi tüm sunumlar
tamamlandıktan sonra da yapılabilir. Bu konuda kararı oturum başkanı verecektir.
3. Sunum Öncesi Yapılacaklar
Sunumunuzu 15 Kasım 2022 saat 17.00’a kadar nufusbilimkonferansi@gmail.com adresine gönderiniz.
Oturum başlamadan en az 10 dakika önce ilgili salonda bulunup, oturum başkanınız ile tanışıp bilgi alınız.
Oturumun gerçekleştirileceği salonda bulunan bilgisayara sunumunuzun yüklenip yüklenmediğini kontrol
ediniz, yüklenmediyse yanınızda bulundurduğunuz sunumun bilgisayara kopyalanmasını sağlayınız. Bu
nedenle sunumunuzun bir kopyasını USB bellekte yanınızda bulundurmanız önem taşımaktadır.
Sunumlarda kendi laptoplarınızı kullanmanız mümkün olmayacaktır.
Sunumuzu belirtilen süre içerisinde tamamlamak için öncesinde hazırlık yapmayı ihmal etmeyiniz.
4. Oturum Sırasında Yapılacaklar
Oturumdaki sunum sıranıza göre oturum başkanı sizi sunum yapmak üzere davet edecektir. Sunum
sırasında katılımcıların yanı sıra oturum başkanı ile de göz teması sağlamaya dikkat edin. Oturum başkanı
zaman kullanımına ilişkin hatırlatmalar yapabilecektir.
5. Soru-cevap ve Tartışma Sırasında Yapılacaklar
Soru-cevap ve tartışma bölümünün oturumdaki tüm sunumlar için toplam 15 dakikayı aşmaması
beklenmektedir. Bu nedenle cevaplarınızı kısa bir biçimde odaktan sapmadan veriniz.
6. Oturum Sonrasında Yapılacaklar
Bildirinizin “Tebliğ Metinleri Kitabı”nda yayımlanabilmesi için bildiri tam metnini 31 Aralık 2022 tarihine
kadar göndermeyi ihmal etmeyiniz. Tam metin yazımı hakkındaki açıklamalara kongre web sitesinde yer
alan http://tnbk5.org/tam_metin.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

