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Abstract—This study has been improved on the basis of 

taking notifications of a future possible symposium through 

internet and appointing lecturers automatically whose data is 

recorded on system beforehand. Keywords of study field of 

sent notification and keywords that are defining specifications 

of lecturers are matched. At the end of this method, a lecturer 

is appointed as an arbitrator according to highest matching 

percentage. At the end, the advantages of software will be 

introduced and software will be suggested for symposiums at 

universities or other institutions.  
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I. GİRİŞ 

empozyum; Belli bir konuda çeşitli konuşmacıların 

katılımıyla düzenlenen bilimsel toplantıdır [1]. 

Sempozyum düzenlenmeden önce Sempozyum Onur 

Kurulu, Sempozyum Düzenleme Kurulu, Danışma Kurulu, 

Bilim Kurulu ve Sekretarya adı altında birimler oluşturulur. 

Sempozyum Onur Kurulunda sempozyumun yapılacağı 

yerdeki üst düzey idari amirler (Vali, Rektör, Kaymakam) 

bulunur. Sempozyum Düzenleme Kurulu sempozyumun 

organizasyonunu gerçekleştirir. Danışma Kurulu 

sempozyuma katılmak isteyenlerin, sempozyumun çalışma 

konuları ile ilgili bilgi alabilecekleri akademisyenlerden 

oluşan birimdir. Bilim Kurulu alanında uzman öğretim 

üyelerinden oluşur. Bu kuruldaki öğretim üyeleri gelen 

bildirileri değerlendirir. Bilim Kurulunda bulunan öğretim 

üyelerinin sempozyuma katılma zorunluluğu yoktur. 

Sekretarya ise birimler arasında yazışmaları gerçekleştiren 

birimdir. 

 Gelen bildirilere hakem ataması Sempozyum Düzenleme 

Kurulu tarafından yapılır. Bildiriler kurul tarafından 

incelenerek gruplandırılır. Bildiriler bilim kurulunda 

bulunan ve bildirinin çalışma alanına yakın ilgili öğretim 

üyesine posta veya e-posta şeklinde gönderilir. Öğretim 

üyesi gelen bildiriyi çeşitli yönlerden inceler. İnceleme 

sonucunda bildiri akademik bir çalışma niteliğinde ve 

sempozyum kriterlere uygunsa onaylar. Öğretim üyesi 

onayladığı bildiriyi Sempozyum Düzenleme Kuruluna posta 

aracılığıyla bildirir. Sempozyum Düzenleme Kurulu 

bildiriyi gönderen kişiye tekrar posta yoluyla, gönderdiği 

bildirinin onaylandığını bildirir. Gerçekleştirilen bu işlemler 

zahmetli ve zaman alan bir süreçtir. Ayrıca bildirilerin 

çalışma alanına uygun olmayan öğretim üyelerine 

gönderilmesi ve bildirinin reddedilme olasılığı vardır.  

Bu çalışma, düzenlenecek bir sempozyumda gönderilen 

bildirilerin takibini yapmak, bilim kurulunda bulunan 

öğretim üyelerinden çalışma alanına göre uygun olan 

öğretim üyesinin bildiri için otomatik olarak hakem tayin 

edilmesi üzerine gerçekleştirilmiştir. Böylece hatalı hakem 

ataması ortadan kaldırılmaktadır. Ayrıca bu süreçte 

gerçekleştirilen bildiri inceleme işlemi, posta trafiği gibi 

süreçleri en aza indirgeyerek bilim kurulunun ve sekretarya 

biriminin iş yükünü hemen hemen ortadan kaldırmaktadır. 

Hatalı hakem atamasını ortadan kaldırmak ve sempozyum 

hazırlık sürecini en aza indirgemek için hazırlanmış internet 

tabanlı yeni bir otomasyon yazılımı tanıtılmaktadır. 

II. İNTERNET TABANLI BİLDİRİ TAKİBİ 

OTOMASYONU  

Bu çalışmada; düzenlenecek sempozyumlarda bildiri 

takibi, bildiri hakem ataması, bildirilerin onaylanması gibi 

işlemlerin hem daha hızlı hem de daha sağlıklı bir şekilde 

yapılabilmesi için, internet tabanlı çalışan bir otomasyon 

gerçekleştirilmiştir. Sempozyuma katılmak isteyenler 

bildirilerini internet ortamında gönderirler. Veriler ortak bir 

veri tabanında tutulur. Bildirinin çalışma alanını tanımlayan 

anahtar kelimelerin benzerlik oranına göre bilim 

kurulundaki öğretim üyesi bildiriyi incelemek üzere hakem 

olarak atanmaktadır. Bilgi ve belgelerin iletimi yazılım 

aracılığıyla internet ortamında gerçekleştirilmektedir. 

Otomasyon, iletişimi sisteme kayıtlı elektronik posta yolu 

ile yaptığı için sempozyumun düzenleme ve bildiri 

değerlendirme aşamasında gerçekleştirilen zaman kaybını ve 

yoğun posta trafiğini azaltmayı amaçlamaktadır. 

Otomasyon ana sayfasına girildiğinde ―Yönetici Girişi‖ 

formu ve hemen altında  ―Bildiri Göndermek İçin Tıklayın‖ 

linki bulunur (Şekil 1). 

Yönetici ―Yönetici Giriş‖ formundaki alanlara kullanıcı 

adı ve şifre ile giriş yaptıktan sonra karşısına gerekli 

ayarlamaları yapabileceği ―Kontrol Paneli‖ gelir (Şekil 2) 

Yönetici, kontrol paneli yardımıyla gerekli değişiklik ve 

ayarlamalar yapar. Bunlar sırasıyla; 

1. YÖNETİCİ AYARLARI: Kontrol paneline giriş için 

kullanılan ―Kullanıcı Adı‖ ve ―Şifre‖ bu sayfa 

yardımıyla değiştirilebilir. 

2. HAKEMLER: Bilim Kurulundaki öğretim üyeleri bu 

bölümde tanımlanır. Öğretim üyesi tanımlanırken 

öğretim üyesinin uzmanlık alanına uygun dört anahtar 

kelime girilmelidir (Şekil 3). Bu anahtar kelimeler 
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gönderilen bildiriler için hakem ataması yapılabilmesi 

için önemlidir. 

 

 
Şekil 1: Bildiri Takip Otomasyonu Giriş Sayfası 

 

. 

 
Şekil 2: Bildiri Takip Otomasyonu Kontrol Paneli 

 

 

 
Şekil 3: Öğretim Üyesi – Anahtar Kelime Seçimi 

 

3. AKADEMİSYENLER: Yönetici bu sayfada 

sempozyuma bildiri gönderen kişilerin bilgilerini listeler. 

4. BİLDİRİLER: Bu sayfada gönderilen bildirilerin hangi 

öğretim üyesine atandığı görüntülenir. Yönetici 

bildirilerin onay durumunu takip eder. Bildirinin 

gönderildiği öğretim üyesi, kendisine elektronik posta 

yoluyla gelen bildiriyi en geç onbeş gün içerisinde 

değerlendirmelidir. Bu sürenin sonunda öğretim üyesinin 

ilgili bildiri için onay hakkı otomatik olarak ortadan 

kalkar.   Yönetici, gelen bildirileri silme ve onaylama 

yetkisine sahiptir. Ayrıca gelen bildiri için sistem 

tarafından otomatik olarak bir hakem tayin edilmemiş ise 

elle hakem ataması yapılabilir   (Şekil 4). 

5.  

 
Şekil 4: Bildiri Takip Otomasyonu Bildiriler Sayfası 

 

6. OTURUMLAR: Bu sayfada sempozyumda 

geçekleştirilecek oturumlar ve bu oturumlardaki Oturum 

Başkanı ve konuşmacılar yönetici tarafından belirlenir 

(Şekil 5). 

 

 
Şekil 5: Bildiri Takip Otomasyonu Oturumlar Sayfası 

 

7. OTURUM AYARLARI: Bu sayfada yönetici 

gerçekleştirilecek oturumlarla ilgili sabit değerleri girer. 

Oturumlar tayin edilirken bu değerler esas alınır (Şekil 

6). 

 
Şekil 6: Bildiri Takip Otomasyonu Oturum Ayarları Sayfası 

 

8. ÇIKIŞ: Kontrol panelinden güvenli çıkış yapmayı sağlar. 

Çıkış işleminden sonra yönetici otomasyon ana sayfasına 

yönlendirilir. 

Veri tabanı, birbiriyle ilişkili veriler topluluğudur; veri 

tabanı verilerin yanında aynı zamanda arasındaki ilişkileri 

de saklar. Veriler mantıksal tablolar ve bu tablolardaki 

alanlarda sıralı veya sırasız olarak tutulur. Veri tabanının en 

önemli özelliklerinden birisi çoklu ortamda paylaşılabilir 

olmasıdır. Böylece verilere her türlü ortamda erişilebilir 

[2,3]. İnternet tabanlı uygulamalarda veri tabanı sistemin 

olmazsa olmazlarındandır. Sistemin düzgün çalışması için 

gerekli verileri saklar. Ancak bu verilerimiz güvende 

olmayabilir [4].  

Kontrol paneline farklı yollardan erişim olabileceği 

dikkate alınarak gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Sql 

Injection bu yöntemlerden birisidir. Kısaca tanımlamak 

gerekirse Sql komutları ve özel ifadeler kullanarak 

oluşturulan zararlı kodların, sunucu üzerinde çalıştırılması 

sonucu verilerin zarar görmesi veya yetkisiz kişilerin 

sisteme yönetici olarak giriş yapma işlemine Sql Injection 

denir [5,6]. Geliştirilen bu yazılımda girilecek bu tür ifadeler 

―Replace‖ fonksiyonu ile temizlenerek bu açık ortadan 

kaldırılmıştır. 
replace("and","and","") 

replace("or","or","") 

… 

Sempozyuma katılmak isteyenler bildirileri otomasyon 

ana sayfasındaki ―Bildiri Göndermek İçin Tıklayın‖ linkini 

kullanarak gerçekleştirir. Bildiri gönderme işlemi üç 

aşamada gerçekleştirilir. İlk aşamada bildiri göndermek 

isteyen kişiden temel bilgileri ve iletişim adresleri girilmesi 

istenir (Şekil 7). İletişim bilgilerinin doğru girilmesi 

önemlidir. Otomasyon bundan sonraki belge ve bilgi 

aktarımını bu iletişim bilgileri üzerinden gerçekleştirecektir. 

Bilgiler bir defaya mahsus girilir. Kayıt işlemi 

tamamlandıktan sonra bu bilgiler üzerinde düzenleme ancak 

yönetici tarafından yapılabilir.  
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Şekil 7: Bildiri Takip Otomasyonu Kişisel Bilgiler Sayfası 

 

İkinci aşamada kişiden bildiri eklemesi istenir. Bildiriyi 

eklemek için ―BİLDİRİ EKLE‖ linkine tıklanır (Şekil 8). 

 

 
Şekil 8: Bildiri Takip Otomasyonu Bildiri Ekle Sayfası 

 

Üçüncü aşamada katılımcıdan göndermek istediği bildiri 

ile ilgili genel bilgileri ve bildiri dosyasını sisteme 

yüklemesi istenir. Bu aşamada bildirinin çalışma alanını 

belirtecek anahtar kelimelerin bildiriye uygun kelimelerden 

seçilmesi önem arz etmektedir. Bildiriye uygun hakem 

tayini bu anahtar kelimeler üzerinden gerçekleştirilir. 

Alanlar boş geçilemez (Şekil 9). 

 

 
Şekil 9: Bildiri Takip Otomasyonu Bildiri Bilgileri Sayfası 

 

Kaydet düğmesine tıklandığında bildirinin sisteme kayıt 

edildiği ve değerlendirme sonucunda gerekli bilgilendirme 

mesajının belirtilen elektronik postaya gönderileceği 

şeklinde bir uyarı mesajı ekrana gelir. Yazılımın asıl amacı 

olan hakem atama işlemi ise bildirinin sisteme kayıt 

edilmesi esnasında gerçekleştirilir. Bildiriye ait anahtar 

kelimeler sistemde kayıtlı öğretim üyelerinin uzmanlık 

alanları belirten anahtar kelimelerle tek tek karşılaştırılır. 

Eşleşen her anahtar kelime için o öğretim üyesine artı bir 

puan verilir. Anahtar kelimelerin eşleştirme işlemi 

tamamlandıktan sonra en fazla puanı alan öğretim üyesi o 

bildiri için hakem olarak tayin edilir. Eğer gönderilen bildiri 

için yapılan puanlama sonucunda birden fazla öğretim üyesi 

aynı puanı alacak olursa, üzerinde en az bildiri tayin edilmiş 

öğretim üyesi o bildiri için hakem tayin edilir. Bir başka 

durumda bildiriye ait anahtar kelimeler ile sistemde kayıtlı 

öğretim üyelerine ait anahtar kelimelerinin tamamının 

uyuşmama durumudur. Bu durumda o bildiri için bir hakem 

tayini yapılmaz. Ancak sistem yöneticisi isterse bu bildiriye 

kontrol panelinden elle hakem tayini yapabilir.  Bir hakeme 

en fazla üç adet bildiri atanabilir. Bildiri dosyası ve bildiriyi 

onaylaması için gereken onay linki öğretim üyesinin 

elektronik postasına gönderilir. Öğretim üyesi gelen bildiriyi 

değerlendirir. Bildiri bir akademik çalışma niteliğinde ve 

sempozyum kriterlerine uygunsa, elektronik postasına gelen 

onay linki ile bildiriyi onaylar. Öğretim üyesinin bildiriyi 

değerlendirmesi için onbeş gün süresi vardır. Bu süre 

içerisinde değerlendirme yapmazsa hakemlik görevi sistem 

tarafından otomatik olarak düşürülür. Bildiri onaylandıktan 

sonra bildiriyi gönderen kişiye bildirisinin onaylandığına 

dair bir elektronik posta gönderilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 8: Jüri Atama Algoritması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAŞLA 

Bildiriye ait anahtar kelimeleri veri tabanından 

getir. 

Öğretim üyelerine ait anahtar kelimeleri veri 

tabanından getir. 

Bildiri anahtar kelimelerini öğretim üyelerine 

ait anahtar kelimelerle karşılaştır. 

Benzerlik varsa o öğretim üyesine artı bir puan 

ver. 

Öğretim üyelerinden en fazla puan alan öğretim 

üyesini bul. 

En fazla puan alan öğretim üyesinin üzerinde üç 

adet bildiri var ise üzerinde üçten az bildiri olan 

ikinci yüksek puan alan öğretim üyesini hakem 

olarak ata. 

 

Bildiri dosyasını ve onay linkini hakem olarak 

tayin edilen öğretim üyesinin elektronik 

postasına gönder. 

DUR 
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Sempozyum bildiri gönderim tarihinden sonra gelen 

bildiri gönderim istek talepleri sistem tarafından 

reddedilecektir. Atamada Şekil 10’daki algoritma 

kullanılmaktadır. 

III. SONUÇ 

 

Bu çalışmada bir sempozyumdaki bildiri takibi ve alınan 

bildiriler için hakem atamasının daha objektif ve sağlıklı 

yapılabilmesi için Java Script ile ASP web programlama dili 

kullanarak web tabanlı otomasyon geliştirilmiştir. Sistem Access 

veritabanı üzerine kurulmuştur. Kullanıcılar sistemi çalıştırmak 

için ayrıca bilgisayarlarına bir yazılım yüklemelerine gerek yoktur. 

İnternet bağlantısının olduğu her türlü platformdan yazılıma 

erişmek mümkündür. 

Katılımcılar ve sempozyum düzenleme kurulu, bu sistem ile tüm 

bilgi ve belge işlemini web tabanlı yaptıkları için çıktı ücretleri 

azaltılmakta ve bu işlemler için gereken süre en aza 

indirilmektedir. İletişim elektronik posta yardımıyla yapıldığı için 

iletişimin aksama olasılığı yok denecek kadar azdır. Gönderilen 

bildirilerin incelenmesi ve çalışma alanlarına göre gruplandırılması 

zahmetli ve zaman alan bir iştir. Bilgisayar bu işi saniyeler 

içerisinde gerçekleştirir. Öğretim üyesine gönderilen bildirinin 

kendi uzmanlık alanının dışında olması ve değerlendirme dışı 

kalması da olası bir durumdur. Atama işleminin anahtar kelimelere 

göre yapılması ile bu durumu ortadan kaldırmaktadır. 

 

TEŞEKKÜR 

Bu projede Microsoft firmasının ―Microsoft Expression Web‖ 

web tasarım editörünün dördüncü sürümü kullanılmıştır. 
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