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09:00 - 1ü:Oü Kayıt

].ü:Sü = 1ü:3ü Açılış Konuşmaları

İü:3ü - X1:3ü ğM§ Fhase ll Upgrade - General Overv§ew and Opportuııities
i{oııuşmacı: CMS Sözciişii ve Başkııııı fuir,Tiziaııo Caırıporesi

CERN de Yer alan dErt hülııik Çlenelıdeıı biı"i olr,uı CltrS te Faz II programl, çerçeve,çinde
yiirı.i.tüleıı bilinı,çel cırcıştırnıalar ile hıı kapscıııc{a 1,apılcıccık ektpmaİ'
i.YileŞtirnıe/cİeğiŞtirıııe çalışnıaları lıakkırıda genel bilgileı, veri:lecektir.

11:3ü - ]"2:3ü Turkish Universities in AMS Phase il

CluIS Deııeyin cle yer cılcırı ] 2 (Iııiııersiteıııizin kcıtılıını ile yıiı,iltıjlen 5 Prğenıizin
Sözciileri ı.arafındcın, FAZ I] iyileşl,tı"nıe progrcıııııııti.a ı,i,çılenilebilecek çcılışnı1ıltrr
lıcıkkı nd a s ıı,n,ı,ıız l ar y atrı ı l a c cıkt ır,

l:30 - ]"3:3ü İ:;l;,,. ,, ı,,,ıı:ilİ ,;|..;- ;.,,ı

]"3:3ü - 14:j.5 eMS Phase li Upgrade (Mechaniçai & §|ectronies Donıain}

i{onıışrnacı: C4?IS Sözcüsii ve Başkıını Mr. Tiz,zitıno CAMP9RESI
Cfu{S F'az lI ÇalıŞnıaları kaPsıınıuııia yalıı,lcıc:ak ll,fekcıııikııe Elecrronik gı.lııcelleıııeler
lıa kkındcı dah a det ay l ı b i l g i t er ı, er il e c e kt iı..

j"s;].5 - 1§:üü HL-LL{C (Fligh !_uminosity LHA} General Overv[ew

Korııqrııacı: HL-LiiC Tekııik i{ııordiııatörü Ms. Isabel Bejar AL.üNSü
Dı,iııYaııın eıı btiyl;k ve yüksek enerjili pcırçacık hı,zlaııtlırıcısı LHC cle yapılnıcısı
\ılcııılcrııcın Çalırvnıalcıı'ın ııede ıı.leri ve kapsaıııı aıılcırılcıccıktıı., Salııı Atmcİ, Sıireçler ııe İş
Pakerleı'iııin yer cıldığı., Endl,ıtı.ilıe yönelik h,cızırlcuıaıı 1;eııi ıı,eb site,çi cle raıııtİlcıcaktır.

15:üü - X5:3ü .],:.1 -,,..:1 ;;1;11 ,:.:,;,1,_1 1i

ı"§:3ü - j-6:3ü §."lL-Lı-,iA {}.iigh l-ıınıinşsity Li-lC} Tee}ıııieal iı!eeds

KoııııŞııctıcı: ğf,ğ-ğğlC Tekşıİk §{cortiinçiörri Ms, §stıisei§elar,iösi/§ö}
ll1,-LlIC Prrıle,si l(cı|ıs'unııııc{u yal,ınluııcıccık iş ;ıcıkelleı,i (nıekunik, elekıı.ik_elekrrcınik,
krilıolgn1l{, ı,üıkunı yc{. ) hcıkkınc/cı clulıa cle/cılılı ı,e tn;rııılı/ı hitgiter sııııı.ılcıc,aklıı..

l,:iil-| - 
"7::> 

-rügİTğğü 
- şüYÜ§İ} t*§usaİ Üeste§t Pı**grarrı§arı

lisrııişııırıcı: §ıı. :şr* lŞl;?
Tt BjTA1; Tl:) Dl:P l5{)5 - L ııiı.cı..ıiıc-.\tıııı!Ii I,çhiı.liqi I)c.,ı,,k ?ı.tıgı.tııııı ilt,
,9cıntıı'icileı"iıııize 1'öııeli,k diğer Pı,ogı,rıııılcır lıcıkkınclcı bilgiler ı,eriIece klir,


