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Degerli Meslekdaslarimiz,

− UAK 2014 ile ilgili bir onceki duyururumuzdan sonra cok onemli bir
  degisiklik yasandi. UAK 2014 gecikmesi ve bilgilendirme azligi, olayi
  gecistirme gibi algilanabilir ve yanlis cikarimlar yapilabilir. Bu
  duyuru ile gecikmeye mazeret uretmedigimizi ve durumu anlasilir
  yapmaya calistigimizi bir kez daha vurgulamak isteriz.

− Surecin ozeti:
  * YOK, "universite kayitlarinin" tarihini 2014 icin esnek birakmisti.
    Bu esnek (ve dolayisiyla sorunlu) tarihleri 2013 sonbaharinda
    ogrendigimizde riski de dusunerek her tarih olasiligina uygun
    haftalari "ODTU Kongre Kultur Merkezinde" ayirttik (2 farkli hafta
    icin, 6 gun ve 3 salon). Not: ODTU’de ogrenci kayitlari da burada
    yapilmaktadir.

  * Nisan 2014’de donem bitmeye yakin YOK ve dolayisiyla da ODTU Ogrenci
    Isleri, kayit tarihlerini kesinlestirdi. Bundan sonra da biz de
    islemleri hizlandirmaya basladik.

  * Haziran basinda (toplanti tarihine 3 ay kala) YOK ikinci bir supriz
    yapti ve belirsizlikler ustune tarih belirlemenin ne kadar yanlis
    oldugunu bir kez daha gorduk: Kayit tarihleri daha once duyurdugumuz
    1−6 Eylul’un tam ortasina geldi.

− B−plani seceneklerimiz:
  * UAK Caimasini anfilere, siniflara sigdiramayiz; daha onceki ikinci
    tarihler de CB secimlerinden dolayi katilimcilari zorlayacaktir.

  * Bu durumda herkese uyacak "yeni bir tarih" belirlemek durumundayiz:
    Klasik ogeleri, "egitim + arastirma + ogrenci hareketligi + mevsim
    kosullari v.b", dusununce en uygun tarihlerin sabitligi daha rahat
    belirlenebilen DONEM ARASI tarihlerden secmemiz gerektigine karar
    verdik. Yani Ocak son haftalar, Subat ilk haftalar arasindan.

    Baslangic sinir degeri olan "ODTU Egitim Takvimini" kullandigimizda
    2−6 Subat 2015 tarihleri (ve yedek olarak da bir sonraki hafta) icin
    bu kez 4 salon yer ayirtildi.

− Durumu TAD ile de gorustuk. Yonetim durumu degerlendirdi ve bir
  sonraki UAK 2016’nin yine Eylul’de yapilmasi gerektigini belirtti.
  Yerel Duzenleme Kurulu olarak da bu duyurunun yapilmasina ve

  UAK 2014’un "2−6 Subat 2015’e" ertelenmesine
  
  karar verdik (2 tema icin, 5 gun boyunca, 4 salonda).

Hedefimiz "UAK yapmis olmak icin yapmak" degil, ulusal katilimin yuksek,
kolayliklarin, yeniliklerin ve standartlarin oldugu bir UAK yapmaktir.

UAK−2014 YDK adina,
Sinan Kaan Yerli.
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