
ONUR KURULU
Sempozyuma madd� ve manev� desteğ� olanlar �le H�sarlı a�les�nden b�r üyeden oluşur.

YÜRÜTME KURULU
Sempozyum en üst b�l�msel/sanatsal yürütme organıdır. Sempozyum temasını ve B�l�m Kurulu Başkanı'nı bel�rler. Sempozyum tar�h�, yer�, �çer�ğ� �le sempozyum 

kapsamındak� tüm organ�zasyonlar hakkında öner� ve eleşt�r�ler� değerlend�rerek karar ver�r. B�l�m Kurulu Başkanı'nın yapacağı �şlerde kend�s�ne yardımcı olab�l�r. 
B�l�m kuruluna üye önereb�l�r. Sürec�n tüm kr�terlere uygunluğunu kontrol ederek sempozyumun b�l�msel/sanatsal �lkelere uygunluğunu sağlar. Düzenleme Kurulu 

Başkanı ve Kütahya Güzel Sanatlar Derneğ� Başkanı Yürütme Kurulu'nun doğal üyes�d�r. D�ğer üyeler, doğal üyeler�n veya Uluslararası H�sarlı Ahmet 
Sempozyumu'nda B�l�m Kurulu Başkanlığı yapmış k�ş�ler�n öner�s� üzer�ne Yürütme Kurulu tarafından seç�l�r.

DÜZENLEME KURULU BAŞKANI
Sempozyumun tüm b�leşen ve süreçler�nden sorumludur. Ancak özet b�ld�r� 

�le tam met�n yönlend�rme ve kabul/ret süreçler�ne dah�l olmaz. B�l�m 
Kurulu oylamalarına katılmaz. Başkanlığını yaptığı Düzenleme Kurulu 
başta olmak üzere sorumlu olduğu sempozyum b�leşenler�n�n sağlıklı 

çalışmasını sağlar. Düzenleme Kurulu Başkanı, mevcut Düzenleme Kurulu 
Başkanı'nın doğrudan önereceğ� b�r k�ş�n�n Yürütme Kurulu tarafından 
onaylanmasıyla seç�l�r. Eğer öner�s� yoksa veya başkanlık boşaldıysa, 

Yürütme Kurulu yen� b�r başkan seçer.

BİLİM KURULU BAŞKANI
Sempozyumun tüm akadem�k �şler� ve �şley�ş�nden sorumludur. B�l�m 
Kurulu'nun sağlıklı b�r şek�lde �şley�ş�n� sağlar. Sekreterya'dan aldığı 

b�ld�r� özet ve tam met�nler� �çer�kler�ne göre �lg�l� B�l�m Kurulu 
üyeler�ne yönlend�r�r ve değerlend�rme sonuçlarını varsa raporlarıyla 

b�rl�kte B�l�m Kurulu üyeler�nden alarak �lan/b�ld�r�m �ç�n Sekreterya'ya 
�let�r. Sempozyum programı kapsamında panel, konferans, sem�ner, 

çalıştay vb. faal�yetler�n; davetl� konuşmacı, açılış-kapanış sunumu vs. 
akadem�k organ�zasyonların tesp�t� ve akadem�k sürec�n� Yürütme 

Kurulu onayıyla yürütür. Düzenleme Kurulu Başkanı ve Sekreterya �le 
tam uyumlu çalışır. B�l�m Kurulu Başkanı, sempozyum temasına uygun 

olarak Yürütme Kurulu tarafından bel�rlen�r.

DÜZENLEME KURULU
Sempozyumun sağlıklı b�r şek�lde planlanması 

ve yürütüleb�lmes� amacıyla organ�zasyonla �lg�l� 
ağırlama, konaklama, tanıtım, araç-gereç tem�n�, 
takd�m, mekân tesp�t� ve s�stem kurulumu, yeme-
�çme, sanal ortam kullanımı, harcama, muhasebe, 

yönlend�rme, h�zmet alımı vb. tüm �dar� ve 
tekn�k �şler� yürütür. Düzenleme Kurulu'na, 
Düzenleme Kurulu Başkanı'nın öner�s� ve 
Yürütme Kurulu'nun onayıyla üye seç�l�r.

BİLİM KURULU
Nesnel bakış açısı ve akadem�k/meslek� b�r�k�m �le 
evrensel b�l�m/sanat normları çerçeves�nde b�ld�r� 

özet ve tam met�nler�n� değerlend�rerek 
sempozyumda sunulmak/yayımlanmak üzere kabul 
veya ret kararı ver�r. B�l�m Kurulu'na, B�l�m Kurulu 
Başkanı öner�s� ve Yürütme Kurulu kararıyla üye 

seç�l�r. Üyeler, akadem�k/meslek� faal�yet ve 
yayınlarıyla sempozyum teması �le doğrudan 
örtüşen ve alanında uzman k�ş�lerden oluşur.

SEKRETERYA
Sempozyumun tüm �let�ş�m, yazışma ve gönder� 
trafiğ�n� sağlar. B�ld�r� özet ve tam met�nler�n� 

toplayarak onları şek�l yönünden �nceler ve başvuru 
sah�pler�n�n gönder� kurallarına uygun davranıp 

davranmadığını kontrol eder. Uygun olanları B�l�m 
Kurulu Başkanı'na �let�r. B�ld�r� özet ve tam met�n 

k�tapçıklarının basım ve yayım sürec�nden 
sorumludur. B�l�m Kurulu Başkanı ve Düzenleme 

Kurulu Başkanı �le tam uyumlu çalışır. Sekreterya'ya, 
Düzenleme Kurulu Başkanı'nın öner�s� ve Yürütme 

Kurulu'nun onayıyla b�r Sekreter; Sekreter�n öner�s�, 
Düzenleme Kurulu Başkanı'nın oluru ve Yürütme 

Kurulu'nun onayıyla da üye seç�l�r.
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