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Degerli Katilimcilar,

Yarin UAK−2022 basliyor!

Katilacaklarin hepsine simdiden iyi yolculuklar, gelmis olanlara da hos
geldiniz diyoruz.

Kongremiz 6 Eylul 2022, Pazartesi 09:30’da acis konusmalariyla baslayacaktir.
Programimiz bir normal (MOTBE salonu) ve bir paralel (Fen Fakultesi Konferans
Salonu) oturumda yapilacaktir. Cagrili konusmalarin oldugu sabah oturumlari
sirasinda paralel oturum yapilmayacak, 2. ve 3. gunlerde ise paralel oturumlar
ogleden sonra gerceklestirilecektir.

Sunum aralarindaki zaman kaybini en aza dusurmek adina tum bildirili
konusmacilarin konusmalarindan en az 2 oturum once, sunum dosyalarini UAK
sayfasindaki "Sunum Yukle" menusuyle yuklemesi gerektigini onemle vurgulamak
istiyoruz.

Guncel duyurulari ve kongre bilgilerini http://uak.info.tr/2022/Kongre
sayfasindan izleyebilir, iptal edilen bildirilerin de girildigi en guncel
Kongre Programini ise http://uak.info.tr/2022/Program sayfasindan takip
edebilirsiniz.

Kayit masasinda alacaginiz Kongre Paketi icerigi soyle:
− Kongre Kitapcigi (ayni zamanda not defteri ve program)
− Ek Blok Not
− Kalem
− Yaka karti
− Katilim Belgesi
− USB Bellek

Kongre Gezisi ucreti (150 TL/kisi) kayit sirasinda toplanacaktir. Gezi icin
katilim siniri oldugundan ilk 300 kisi katilabilecektir. 7 Eylul Carsamba gunu
son oturumdan sonra saat 19:30’da Fen Fakultesi dekanligi onunden otobus
kalkacak ve Konak iskelesine gidecektir. Kumanya gemi icinde verilecektir.
Kampuse donus saatimiz 23:00’dir.

Kongre fotografi ilk gun (6 Eylul Pazartesi) ogle yemeginden once 13:15’te
MOTBE binasinin onunde cekilecektir.

Poster sunumu olanlar icin sira numarali poster panolari MOTBE salonunun icinde
hazirlanmistir. Lutfen posterinizi, poster numarinizin oldugu panoya kayittan
hemen sonra asiniz.

TAD Genel Kurulu ise ilk gun (6 Eylul Pazartesi) son oturumdan sonra 19:30’da
Fen Fakultesi Konferans Salonunda olacaktir.

Sali sabahi tum meslektaslarimizi agirlamaktan buyuk sevinc duyacagiz. Hepinize
simdiden verimli ve guzel bir kongre diliyoruz.

Gorusmek uzere.

Prof. Dr. Omer L. Degirmenci
UAKâM−^HM−^R2022 YDK a.

−− 
UAK−2022 Yerel Duzenleme Kurulu
   http://uak.info.tr/ − UAK Ana Sayfasi
   http://uak.info.tr/2022/ − UAK−2022 Ana Sayfasi
   http://basvur.uak.info.tr/ − UAK Uyelik/Basvuru/Bildiri
   <<< Lutfen bu mesaji saklayin >>>


