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Herkese Merhaba,

UAK2016−Kongre Programi guncellenmis ve web sayfasinda sunulmustur. 
Gerek programin kesinlesmesi gerekse konaklama opsiyonlari ve ogrenci 
desteklerinin (sayi ve miktar gibi) belirlenip duyurulmasi icin daha 
onceki duyuru mesajinda belirtilen gelis−donus tarihlerini bildirmeyen 
butun katilimcilarin (ogrenciler dahil) en son pazartesi aksam 17:00’ye 
kadar bu bilgilerini iletmelerini kesinlikle bekliyoruz...

*DESTEK BILGILERI:
− Ogrenci desteklerinin miktar ve sayica belirlenebilmesi (UAK2015’deki 
gibi ve mumkun oldugunca daha fazla sayida ogrenciyi ve miktarda 
desteklemek) icin ozellikle kongreye kesin katilacak ogrencilerin 
gelis−donus tarihlerini acilen " naksaker@cu.edu.tr " bildirmeleri 
beklenmektedir. Bu bilgiler, buyuk cogunlukta tamamlanir tamamlanmaz, 
ogrenci destegi de kisa surede aciklanabilecektir.
− Oncelikle bildiri/poster sunumlari olan veya bursu olmayan ogrenciler 
desteklenecektir.

*KONAKLAMA SECENEKLERI:
− Ogrencilerin (burslu veya burssuz Lisans, YL, DR dahil) konaklamasi 
icin Kredi−Yurtlar kurumundan yer talep edilmistir. Resmi cevap gelir 
gelmez ayrica duyurulucaktir. Ulkemizdeki son gelismelerden ve guvenlik 
onlemleri nedeniyle, yurtta kalacak ogrencilerin ogrenci olup 
olmadiklarini gosteren ogrenci belgelerini ve halen Kredi− Yurtlar 
kurumu yurtlarinda kalan ogrencilerin de ayrica yurtta kaldiklarini 
gosteren belgelerini gelirken yanlarinda getirmeleri, ayrica yurtlara 
giris−cikis tarihlerinin bildirilmesi istenmektedir. Bu nedenle, butun 
katilimci ogrencilerimizden ozellikle ve acilen daha onceki duyurumu 
mesajimizda belirtilen bu tarih bilgilerini bildirmeleri 
beklenmektedir.  Yurtlarda kalacak butun ogrencilerimizin konaklama 
giderleri, UAK2016 Yerel Duzenleme Kurulu’nca karsilanacaktir.
− UAK2016 katilimcilarinin (ogretim uyeleri ve elemanlari dahil) 
konaklamalari icin Ataturk Univ. Konukevleri’nde (KE−1, KE−2, KE−3) 
yerleri isim isim ayrilmis olup; gelis−donus tarihlerini 
bildirmeyenlerin acilen bu bilgilerini daha onceki duyuruda da talep 
ettigimiz sekilde bildirmelerini onemle bekliyoruz.
− UAK2016 Bilim Kurulu, Yerel Duzenleme Kurulu, Cagrili Konusmaci ve 
Cagrili Bildiri sunan katilimcilarin, konaklama ve yol giderleri, 
UAK2016 Yerel Duzenleme Kurulu’nca karsilanacaktir.
− Normal Bildiri, Kisa Bildiri, Poster sunan katilimcilarin yukari 
belirtildigi gibi konaklamalari icin yerleri ayrilmistir. Yol ve 
konaklama giderlerini ise kendileri karsilayacaktir. Konukevlerindeki 
yerlesme planlari (gelis−donus tarih bilgilerine bagli olarak) ve 
fiyatlari ise, bir sonraki duyuru da birkac gun icinde belirtilecektir.

*ULASIM SECENEKLERI:
Erzurum’a farkli sehirlerden ulasim secenekleri:
−Karayolu ile otobus firmalarinca (Esadas, Palandoken, Dadas, Kamilkoc, 
Metro ve diger dogu illerine gidenler) yapilabilmektedir.
−Demiryolu ile TCDD Dogu Ekspresi ile gelinebilmektedir.
−Havayolu ile ulasim THY, Anadolujet, Sunexpress, Pegasus havayolu 
sirketleri ile yapilabilmektedir.

Havayolu, Karayolu ve Demiryolu ile gelen butun katilimcilarin 
geldikleri istasyon veya terminallerden, Universite yerleskesine 
ulasimlari icin belediye otobusleri mevcuttur ve Ataturk Universitesi 
kavsaginda inmeleri yeterli olacaktir. Ilgili haritalar ve bilgiler, 
UAK2016 web sayfasinda mevcuttur ve zaman icinde gerekirse daha da 
ayrintili bilgi verilebilecektir.

" Acilen katilim ve tarih bilgilerinin beklendigini hatirlatiriz... "

Bilgilerinize sunulur...



Yerel Duzenleme Kurulu adina,
Doc.Dr. Cahit Yesilyaprak
YDK Baskani
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