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Sevgili Meslekdaslarimiz,

UAK−2015 kayitlari son hiziyla surerken bir kac hatirlatma ve uyariyi da
yinelemek istedik:

− UAK 2015 icin "BILDIRILI BASVURU" son tarih/saati

  5 Ocak 2015 (yani bugun) − 23:59:59
  
  Bu saatten sonra yalnizca "Dinleyici" olarak basvuru kabul
  edilecektir.

− Kongre ile ilgili guncel duyurular ve istatistiksel bilgiler
  http://uak.info.tr/2015/Kongre adresindedir.

  Bilgileri olabildigince hizli eklemeye ve surekli guncel tutmaya
  calisiyoruz. Bu baglamda Yardim sayfalarinda "cok sorulan sorulari"
  toplamaya calistik, lutfen once burayi kullanin:
  http://basvur.uak.info.tr/?Y

− Basvuru yaparken kullanilan ag gezginlerinin (browser) farkliligi
  sorun yaratabilmektedir. Cesitlilik seceneklerinde testlerimiz suruyor
  olsa da sizlerin magdur olmamasi acisindan /gecici olarak/ "Firefox"
  kullanmanizi rica ediyoruz.

− Gecmis haftalarda basvuru sayfasinda bir sure yasanan bir sorundan
  dolayi bazi basvurlarda "Kongre Katilim Bilgisi" dedigimiz bilgiler
  girilmeden basvuru yapilmistir. Bu katilimcilar HEMEN guncelleme
  yapmak zorundadir yoksa bildiri vermis olsalar da islenemeyecektir.
  Kendilerine (8 kisi) ozelden mesaj gonderilecektir.

  Yasanan bu durumdan dolayi ozur dileriz.

− Basvurularda normal kongre (UAK) ile ogrenci kongresi (UAOK) arasinda
  karisikliklar gozlenmistir.
  Yalnizca /ogrenci/ bildirisi verecekseniz UAOK seciniz. Yoksa UAK’a
  basvurunuz.

− Son olarak; lutfen ve lutfen:

  Gireceginiz "ozet", sizin "bildiri kitabinda" yazacaginiz "ozet" (yani
  abstract) DEGILDIR. Burada vereceginiz bilgi/aciklama/tanitim ile
  yaptiginiz basvurunun sunulup sunulamayacagina ya da hangi yontemle
  sunulacagina "Bilim Kurulu" karar verecektir.

  Basvurunuz kabul edildikten sonra bildiri kitabi icin verilecek LaTeX
  sablonu ile bildiri turune bagli sayfa siniri cercevesinde GERCEK
  /ozet/ ve /bilimsel bildiriyi/ girebileceksiniz.

  Not: UAK−2016’da bu bolum "Basvuru Gerekcesi" olarak
  degistirilecektir.

Sayfalarda cozumu olmayan bir sorunla karsilastiginizda lutfen
uak2015@uak.info.tr adresine yazarak destek isteyin.

saygi ve sevgilerimizle,
Sinan Kaan Yerli.
(Yerel Duzenleme Kurulu adina)

[Ileti 4032]  UAK 2015 − Besinci Duyuru − son

Printed by Sinan Kaan Yerli

1/1


