4. KÜLTÜREL BİLİŞİM, İLETİŞİM ve MEDYA ÇALIŞMALARI KONFERANSI
ONLINE SUNUM YÖNERGESİ
> Konferansımız,
pandemi
koşulları
nedeni
ile
%100
online
olarak
gerçekleştirileceğinden, katılımcıların Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesine
gelmeleri gerekmemektedir.
> Konferans katılım bedelini ADÜ İletişim Fakültesi döner sermayesine yatıran
katılımcılardan, ister telefon (yatay tutmak kaydı ile), ister tablet/bilgisayar, isterse
online kayıt ortamları (Google Meet, Zoom, Teams vb.) aracılığı ile kendi çekimlerini
yapmaları beklenmektedir.
- Sunum süreniz 10 dakikayı geçmemelidir.
- Sunum dosya büyüklüğü için bir sınırlama bulunmamaktadır. Şayet mail
aracılığı
ile
gönderemeyeceğiniz
boyutta
bir
dosya
oluşursa,
http://www.wetransfer.com adresini önermekteyiz.
- Sunumunuzda video, grafik, şekil vb. kullanımı için herhangi bir sınırlama
bulunmamaktadır ancak bu tip çekimler için online kayıt yönetemlerinden
herhangi birini önermekteyiz.
- Sunum videolarını, bildiri özetlerini de gönderdiğiniz cicms2021@gmail.com
adresine göndermeniz gerekmektedir.
> Konferans, 20 Mayıs 2021 saat: 10:30’da, Youtube üzerinden yayınlanmakta olan
ADÜTV (www.youtube.com/adutvofficial ) aracılığı ile yayınlanmaya başlanacaktır.
> Gönderilen sunum videoları, konferans programı
kurgulandıktan sonra ADÜTV kanalından yayınlacaktır.

ile

eş

zamanlı

olarak,

Ø 24 Mayıs 2021 tarihinde, konferans web sayfasında, ADÜ İletişim Fakültesi
döner sermaye hesabına katılım ücretini ödemiş ve konferansa sunum
göndermiş katılımcıların sertifikaları, 1 Haziran 2021 tarihinde de kongre ekitabı online olarak erişime açılacaktır. Tam metinlerinizi ise, önceden de
duyurduğumuz üzere, Erciyes İletişim dergisine 31 Temmuz’a kadar ilgili dergi
kurallarına göre gönderebilirsiniz.
Saygılarımızla.

Teknik destek için;
Arş.Gör Türker SÖĞÜTLÜLER – 05423015854
Anıl ÇAĞIRDAN - 05396140225

4th CULTURAL INFORMATICS, COMMUNICATION&MEDIA STUDIES
CONFERENCE ONLINE PRESENTATION INSTRUCTIONS
> Since our conference will be held 100% online due to pandemic conditions,

participants do not have to come to Ege University Çeşme Tourism Faculty.
> Participants who have paid the conference participation fee in the ADU

Faculty of Communication revolving fund are expected to make their own shots
either by phone (provided that they are kept horizontal), tablet / computer, or
online recording media (Google Metet, Zoom, Teams, etc.).
- Your presentation time should not exceed 10 minutes.
- There is no limitation for the presentation file size. If there is a file with a size
that you cannot send via e-mail, we recommend the address
http://www.wetransfer.com.
- There is no restriction for video, graphics, figures, etc. in your presentation.
- You must send the presentation videos to the address cicms2021@gmail.com
where you have already sent the abstracts.
> The conference will be broadcasted on 20 May 2021 at 10:30, via ADÜTV

(www.youtube.com/adutvofficial).
> The presentation videos sent will be broadcast on ADÜTV channel after they

are edited, simultaneously with the conference program.
> On May 24, 2021, the certificates of the participants who have paid the

participation fee to the ADU Communication Faculty's revolving fund account
and sent a presentation to the conference will be made available online on the
conference website.
For technical support;
Research Assistant Türker SÖĞÜTLÜLER – 05423015854
Anıl ÇAĞIRDAN - 05396140225

