2. Uluslararası Lif ve Polimer Araştırmaları
Sempozyumu
27-28 Nisan 2017 Bursa

Değerli Akademisyen ve Araştırmacı Arkadaşlar,
27-28 Nisan 2017 tarihlerinde
ile eş-zamanlı olarak 2
planlanmaktadır.
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Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenmiş olan Sempozyumun amacı, ülkemizde sizler ve sizler gibi değerli akademisyen ve
araştırmacılarımızın li ve polimer alanındaki bilimsel teknolo ik inovati çalışmaların sonuçlarının uluslararası
boyutta paylaşılmasına zemin azırlamaktır. u amaçla li karakterizasyonundan doğal ekstrakt maddeler ile
kokulu veya anti bakteriyel hale getirilebilen li lere nanoli lerden yara rtücü nanoli yüzeylere işlevsel
nanoliflere, güneş ışığından elektrik ener isi üreten li lerden akustik kontrol zellikleri veren li lere kadar pek
çok ve değişik alanlarda yapılan araştırma çalışmalarınızı yansıtan tebliğlerinizi bekler bu sayede bir beyin
ırtınası bilgi paylaşımı bilgi gelişimi ortamının oluşmasına katkılarınızı bekleriz.
te yandan eş zamanlı olarak düzenlenen
Paza ı Z
ile benzer konuları ele almak amacıyla sempozyumda;
1. Uzay Havacılık ve Savunma Teknik Tekstilleri
. aşıt eknik ekstilleri ve ompozitler
. nşaat eknik ekstilleri
alanlarında sunulacak çalışmalara ncelik verilecektir.

-Ge Proje

Ortak ve paralel oturumlar alinde düzenlenecek olan sempozyumda konulara g re gruplandırma da
yapılabilecektir. Sempozyuma katılmak için çalışmalarınızın ekli ormata uygun Genişletilmiş zet”lerin 1 Nisan
2017 tarihine kadar lifvepolimersempozyum@gmail.com adresine g nderilmesi yeterli olacaktır.
Belirtilen tari e kadar g nderilen zetler Sempozyum Bilim Kurulu tara ından değerlendirilecek ve
duyurulacaktır. Sempozyumda sunum yapmak üzere davet edilen bildiriler eş-zamanlı olarak yapılacak olan
Proje Pazarı’nda sergilenmek üzere bildirilerine ait bir POS ER SUNUMU’nu da sisteme yüklemeleri istenecektir.
Poster sunumuna ilişkin detaylı bilgi de aşağıda verilmiştir.
u yıl ilk kez ülkemizde doktora çalışması yapan ğrencilerin kendi doktora çalışmaları ile ilgili olarak
azırlayacakları bildirileri Sempozyum ilim omitesi değerlendirecek ve
” olarak seçilen çalışma
sempozyum esnasında sunulacaktır. Doktora eğitiminin er angi bir aşamasında olan genç araştırmacıların ekli
Genişletilmiş zet” ormuna uygun olarak azırlayacakları zetlerini lifvepolimersempozyum@gmail.com
email adresine
a ı” açıklaması ile 1 Nisan 2017 tari ine kadar g ndermeleri yeterli olacaktır.
Değerli çalışmalarınızı 2 L
P m
aş ı ma a ı mp z umu a kapsamında akademi ve endüstrinin
oluşturacağı bu geniş plat ormda sunmanızı temenni eder; sağlık ve başarılar dileriz.
- Nisan’da ari i ve Güzel e ir ursa’da buluşmak ümidiyle...
Lif ve Polimer Araştırmaları Enstitüsü Plat ormu adına
Prof. Dr. Yusuf ULCAY
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Sempozyumda sunum yapmak üzere davet edilen bildiriler eş-zamanlı olarak yapılacak olan Pro e Pazarı’nda
sergilenmek üzere bildiriye ait POSTER SUNUMU’nu sisteme yükleyeceklerdir. POSTER sunumu PDF ormatında,
1 say ayı ve 10 M ’ı aşmayacak şekilde ve dikey olarak azırlanmalıdır. Poster sunumuna dair yazım
kurallarında bir sınırlama yoktur. Ancak poster sunumunda okunabilirliği sağlamak için punto boyutunun AR AL
5/ punto olması tavsiye edilmektedir. PDF ten arklı dosya ormatı ve 1 say ayı geçen poster sunumları sistem
tara ından kabul edilmeyecektir. Poster sunumları U
tara ından (70 cm x 100 cm) ebatlarında dikey olarak
bastırılıp etkinlik günü ncesinde uaye alanına yerleştirilecektir.

