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Sevgili Astronomlar, 

XXII. Ulusal Astronomi Kongresinin önemli bir aşamasını daha tamamlamış bulunmaktayız. Kongre gününe adım 

adım yaklaşıyoruz.  

Başvurular ile ilgili değerlendirme süreci tamamlanmış olup, sonuçlar 5 Temmuz 2022 Salı günü 12:00’de kongre 

web sayfasında açıklanacaktır (Başvuru sahipleri kendileri ile ilgili sonucu görebileceklerdir). 

Süreç ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapmakta yarar görüyoruz. 

1) Kongremizde 3 adet Çağrılı Konuşmacımız (ÇK) bulunmaktadır. 

2) Bildiri (B), Kısa Bildiri (KB) ve Poster (P) başvuruları 2 Mayıs – 1 Haziran 2022 tarihleri arasında alınmıştır.  

Kongremiz için yapılan başvurular aşağıdaki gibidir: 

B: 109, KB: 38, P: 21 olmak üzere Toplam Başvuru Sayısı: 168 

3) Bütün başvurular kabul edilmiştir. Yalnızca bir bildiri mükerrer olarak tekrar girildiğinden bu başvurulardan 

birincisi reddedilmiş, diğeri kabul edilmiştir. 

4) Her başvuru iki hakem tarafından körleme yöntemi ile değerlendirilmiştir. Hakem olarak Bilim Kurulu 

üyelerimiz görev almıştır. Her hakem inceleme yaptıkları başvuru için kabul, ret veya düzey azaltma önerisi (B 

için KB veya P, KB için P) dışında ayrıca başvurunun önem derecesini göstermek üzere “Yüksek”, “Orta”, 

“Düşük” nitelemelerinde bulunmuşlardır. 

5) Başvuruların değerlendirme süreci şu şekilde devam etmiştir: 

a) Her iki hakemin kararı aynı yönde olan başvurular hakemlerin önerileri doğrultusunda kabul edilmişlerdir. 

b) İki hakemin değerlendirmesinin aynı olmadığı başvuruları karara bağlamak üzere Bilim Kurulumuz Bilim 

Kurulu Başkanı Prof. Dr. Dursun KOÇER ve Bilim Kurulu Üyesi Yerel Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. 

Ömer Lütfi DEĞİRMENCİ’ye yetki vermiştir. 

c) Sayın Koçer ve Sayın Değirmenci hakemlerin değerlendirmelerini ve yukarıda ifade edilen nitelemelerini 

değerlendirerek başvuruların değerlendirme sürecini tamamlamışlardır. 

6) Kabul edilen başvuruların dağılımı aşağıdaki gibidir. 

B: 61, KB: 74, P: 32, Ret: 1 (mükerrer başvuru) 

7) Her gün 4 oturumdan toplam 12 oturum olacak, 

8) Başvuruları olabildiğince kabul edebilmek amacıyla 7 adet paralel oturum yapılacaktır. Böylece oturum sayımız 

toplam 19 olacaktır. 

9) Bildiri sunum süresi 15+5 Dakika, Kısa Bildiri sunum süresi ise 5+2 dakika olarak uygulanacaktır. Bildiri sunacak 

arkadaşlarımızın bu sürelere titizlikle uymaları beklenmektedir. 
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