
Date: Sun, 1 Feb 2015 09:10:21 +0200
From: Sinan Kaan Yerli <sinan@sinan.physics.metu.edu.tr>
To: Turk Gokbilginleri Listesi <ileti@list.ankara.edu.tr>
Subject: [Ileti 4044]  UAK 2015 − Dokuzuncu Duyuru − Kongre Zamani!
From prvs=74744bf6d6=ileti−bounces@list.ankara.edu.tr  Sun Feb  1 09:10:32 2015

Degerli Meslekdaslarimiz,

Yarin UAK−2015 basliyor!

Katilacaklarin hepsine simdiden iyi yolculuklar diliyoruz.

Bir cok gelismeyi http://uak.info.tr/2015/Kongre sayfasindan izleseniz
de buradan da paylasmak istiyoruz:

− ODTU Kampusune giriste zorluk yasamamiz icin tum katilimci listesi
  kapilara birakildi. Ilk gun icin "Ulusal Astronomi Kongresi katilimci
  listesinde adim var" diyerek giris yapin. Daha sonraki gunler icin ise
  Kongre Paketiyle verecegimiz "yaka kartini" kullaniniz.

− Yukaridaki sayfadan ulasabileceginiz onemli haritalar var:

  − Kampus haritasi − En cok kullanilacak bina ve servisler isaretlendi
  − ODTU KKM’nin UAK−2015 icin kullanim duzen krokisi hazir.
  − Poster sunumlarinin yerlesim duzen krokisi hazir.

− Kayit masasinda alacaginiz Kongre Paketi icerigi soyle:

  Kongre Kitapcigi (ayni zamanda not defteri ve program)
Kalem
Yaka karti
Katilim Belgesi
USB Bellek Cubugu (bildirili katilanlara)

− Biraz gec olsa da yapilacak etkinliklerle ilgili bilgiyi vermek
  istiyorum (bugun icinde sayfalara gecirmeye calisacagiz):

  − Pazartesi ogle yemeginden once "Dilhan Eryurt Ezer" anisina muzik
    dinletisi yapilacaktir.

  − Kongre yemegi Sali aksami "ODTU Sosyal Bina’da" yapilacaktir.
    Yemek icerigi: Ordov tabagi, Sebzeli Borek, Ana Yemek, Baklava,
    alkolsuz icecek ve alkollu icki: Raki / Sarap / Bira secenegi.
    Ana Yemegi henuz sabitleyemedik, bunun icin kayit sirasinda
    seciminizi bildirmeniz gerekiyor: "Levrek Izgara / Mantar Soslu
    Biftek".

    HERSEY DAHIL UCRETI: 60 TL civarinda

    Net fiyat Pazartesi toplam sayiyla birlikte belirlenecektir.

  − Kongre fotografi Sali ogle yemeginden once ODTU KKM yakininda uygun
    isik kosullari olan bir yerde cekilecektir. Her ne kadar elektronik
    olarak kisi ekleyebilecek olsak da lutfen bu guzel aniyi kacirmamaya
    calisin.

  − Pazartesi, Carsamba ve Persembe aksamlari son oturumdan sonra
    Suleyman Ergonen bey (Yesantek Firmasi), hazirladigi gezegenevi
    etkinligine tum UAK katilimcilarini davet etmektedir. Son oturumdan
    sonra bir ODTU servisi etkinlige katilimcilarimizi goturup geri
    ODTU’ye donecektir.

    Bu etkinlige katilmak istiyorsaniz (3 gunden birine ya da hepsine)
    lutfen kayit sirasinda ilgili forma adinizi yaziniz. Etkinlik gunu
    14:00’e kadar yeter sayiya ulasmayan servisleri iptal etmek zorunda
    kalacagiz.
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− UAK−2015 icin yola ciktigimizda bir cok yenilikten soz etmistik ve
  hepsini teker teker yasama gecirdik. Emegi gecen tum arkadaslarimiza
  tesekkur ediyoruz.

  Ancak son yeniligi son gune ve son ana sakladik:

  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uak.uak

  − UAK Kongre programini artik Android Telefonunuzdan
    izleyebileceksiniz.
  − Uygulama bir sonraki UAK’ta IPhone icin de gelistirilecek.
    Su an icin 3.0 ustu Androidlerde calisiyor.
  − Aklimizda bir cok ozellik var (favori konusma secme, takvime isleme,
    konusmaci/konu arama v.b). Ancak su anda temel servislerle biraz
    deneme yapmak istiyoruz.
  − Karsilastiginiz tum sorunlari bize dogrudan iletirseniz aninda
    guncelleme cikarabiliriz.
  − Bu guzel uygulama icin ODTU Fizik mezunu "Ilker Moral’e" tesekkur
    ediyoruz.

Pazartesi sabahi tum meslekdaslarimizi agirlamaktan buyuk sevinc
duyacagiz. Hepinize simdiden verimli ve guzel bir kongre diliyoruz.
Gorusmek uzere...

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