http://tok2013.inonu.edu.tr

tok2013@inonu.edu.tr

Kayıt formunu doldurunuz. Kayıt formu ile kayıt ücretine ait banka dekontunu bir tarayıcı
ile okunaklı bir şekilde taratarak tok2013@inonu.edu.tr adresine e-posta ile gönderiniz.
E-postanın konu kısmına “TOK 2013 Kayıt Ücreti” ve yayın numaranızı yazınız. Kayıt formu
elimize ulaştıktan sonra üç gün içerisinde tarafınıza bir onay e-postası gönderilecektir.

KAYIT FORMU
 TOK 2013’de kabul edilen bildirilerin sunulması ve basılabilmesi için en az bir yazar tarafından kayıt işlemi yapılmalıdır. Bir yazar, bir
kayıt işlemi ile en fazla iki yayın sunabilir. İkiden fazla her bir yayın için ayrıca kayıt yapılmalıdır.
 Kayıt için aşağıdaki tabloda Size uygun olan kısmı işaretleyiniz. Eğer bildiri sunmayan fakat toplantıya ve/veya yemeklere katılacak
olan refakatçiniz varsa refakatçı kısmını da işaretleyiniz. Bildiri sunmadan katılmak isteyen katılımcılar tablodaki izleyici kısmını
işaretlemelidir.
 Bildirilerin 6 sayfa olarak hazırlanması tavsiye edilir. Bununla birlikte sayfa başına 50TL fark ödenerek, en fazla 2 ilave sayfaya izin
verilebilir (Maksimum 8 sayfa).
 Öğrencilerin, öğrenci ücretinden yaralanabilmeleri için tam zamanlı öğrenci olmaları gerekmektedir. Bunun için öğrenci kimliğini
taratarak bir kopyasını kayıt formu ile göndermeleri ve konferans yerinde kayıt yaptırırken bu kimliği ibraz ederek öğrenci olduklarını
kanıtlamaları gerekmektedir.
 20 Ağustos 2013 tarihi, indirimli fiyatlardan yararlanmak için belirlenmiş son kayıt tarihidir. Kabul edilen bildirilerin toplantı kitabında
yer alabilmesi için 5 Eylül 2013 tarihine kadar kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekir. Bu tarihe kadar kayıt ücreti yatırılmamış
bildiriler toplantı kitabına alınmayacaktır.
 5 Eylül 2013 tarihine kadar kaydın iptali durumunda geri ödeme gerçekleştirilecektir. Bu tarihten sonra kayıt iptali mümkün değildir.
 Kayıt yaptırdıktan sonra katılamama durumunda sizin yerinize izin vereceğiniz herhangi bir akademisyen ya da öğrenci konferansa
katılabilir. Ancak imzalı izin mektubunuzun tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir.

Uygun olan ünvanı seçiniz:

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Dr.

Öğrenci

Araştırmacı

Adı Soyadı

: …………………………………………………………………………………………

Adres

: …………………………………………………………………………………………

Cep Telefonu : (……) ………………………………

E-posta : ……………………………………

Bildiri Numaraları : …………………….…….........................................................……..…..………
Refakatçı Bilgileri (Eğer varsa)
Adı Soyadı : ..........................................……………... Cep Telefonu : (……) ………………
KAYIT TÜRÜ
Normal Katılım (Bildirili)
Öğrenci (Bildirili)
İzleyici (Normal/Öğrenci - Bildirisiz)
Refakatçı
Çalıştay Katılımı
Bildiri ilave sayfaları (en fazla 2 sayfa)
Toplam Kayıt Ücreti

Erken Kayıt
(20 Ağustos 2013’e
kadar)
250 TL
150 TL
150 TL
75 TL
40 TL
50 TL/sayfa

Geç Kayıt
(5 Eylül 2013’e
kadar)
300 TL
200 TL
200 TL
75 TL
50 TL
50 TL/sayfa

Uygun kayıt
türüne “X”
atınız

Kayıt ücretini
yazınız

• Tabloda verilen kayıt ücretleri TOK 2013 Özet Kitapçığı, Flashdisk içinde Bildiri Kitabı, Konferans Çantası (Normal, Öğrenci ve
İzleyici kaydı için geçerli), Kahve molası ikramları, Öğle Yemekleri (26, 27 Eylül) ve Konferans Gala yemeği imkanlarını içerir.

Unvanı, Adı-Soyadı:

Tarih:

İmza:

……………………………………………....................................................................................................................

