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Herkese Merhaba,

UAK2016 ile ilgili bazi guncellemeler ve bilgiler asagida ozetlenmis 
olup; kongre web sayfasindan bu bilgilere ulasilabilir.

*KONGRE PROGRAMI:
UAK2016−Kongre Programi, zaman icinde gelen talepler uzerine 
guncellenmektedir, lutfen sik sik kontrol ediniz.

*DESTEKLER:
Ogrenci destekleri tamamlanmis olup; toplam 85 ogrenci icin destek 
miktari kisi basi 200 TL (yol ve gundelik dahil) olarak belirlenmistir 
(daha once duyuruldugu gibi oncelikle bildiri/poster sunumlari olan veya 
bursu olmayan destek talebinde bulunan ogrenciler desteklenmistir). 
Destek alan ogrenciler, kullanici isimleriyle kendi hesaplarina 
girdiklerinde, bu bilgiye web sayfasindan ulasabilecektir.

*KONAKLAMA:
− Ogrencilerin (burslu veya burssuz Lisans, YL, DR dahil) konaklamasi 
icin Kredi−Yurtlar kurumundan resmi yer tahsisi yapilmistir. 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, istenmektedir. Yurtlara yerlestirilen butun 
ogrencilerimizin yurttaki konaklama giderleri ile yurtlara giris karti 
ucreti, UAK2016 Yerel Duzenleme Kurulu’nca karsilanacaktir.

− UAK2016 akademik katilimcilarin (ogretim uyeleri ve butun ogretim 
elemanlari dahil) konaklamalari icin Ataturk Univ. Konukevleri’nde 
(KE−1, KE−2, KE−3) yerleri isim isim ayrilmis olup; gelis−donus 
tarihlerini (henuz bildirmeyenlerin) bildirmeleri de beklenmektedir.

− UAK2016 kaydini yapmis butun katilimcilar (akademik ve ogrenciler 
dahil) icin, konaklama (konukevleri ve yurtlar) islemleri yapilmistir. 
Kaydi olmayanlar icin herhangi bir duzenleme veya rezervasyon yapilmamistir.

− UAK2016 Bilim Kurulu (BK), Yerel Duzenleme Kurulu (YDK), Cagrili 
Konusmaci (CK) ve Cagrili Bildiri (CB) sunan katilimcilarin, konaklama 
ve yol giderleri, UAK2016 Yerel Duzenleme Kurulu’nca karsilanacaktir.

− Normal Bildiri (B), Kisa Bildiri (KB), Poster (P) sunan katilimcilar 
icin yukarida belirtildigi gibi konaklamalari icin yerleri ayrilmistir. 
Yol ve konaklama giderleri, kendilerince karsilanacaktir. 
Konukevlerindeki yerlesme planlari, katilimcilarin lehine olacak sekilde 
mumkun oldukca gelis−donus tarih bilgilerine bagli olarak yapilmistir. 
Konaklama giderlerini kendi karsilayacak katilimcilar icin 
Konukevlerindeki (KE−1, KE−2, KE−3) fiyatlar sabitlenmis ve gerekli 
indirim saglanmistir. (Not: Universite Konukevleri, 3 veya 4 yildiz 
statusunde olup; fiyatlara kahvalti dahildir. Konumsal yerleri, kongre 
web sayfasindaki haritalarda gosterilmistir.):
Iki Yatakli Oda (Single) − Iki Kisi: 70 TL
Iki Yatakli Oda (Single) − Tek Kisi: 50 TL
Cift Yatakli Oda (Double) − Iki Kisi: 70 TL
Cift Yatakli Oda (Double) − Tek Kisi: 60 TL
Ek Yatak (Cocuk icin): 30 TL

*ULASIM:
− Karayolu: otobus firmalari (Esadas, Palandoken, Dadas, Kamilkoc, Metro 
ve diger dogu illerine giden firmalar)
− Demiryolu: TCDD − Dogu Ekspresi
− Havayolu: THY, Anadolujet, Sunexpress, Pegasus havayolu sirketleri

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.

*KONGRE YEMEKLERI:
− Acilis Kokteyli (Ucretsiz): 5 Eylul 2016 − Pazartesi, Saat: 19:00, 
Dedeman Palandoken Ski Lodge Hotel, Palandoken.
− DAG Yemegi (Ucretsiz): 6 Eylul 2016 − Sali, DAG Yerleskesi gezisi 
sonrasi, Saat: 17:00, Konakli Kayak Tesisleri, Konakli.
− Kongre Yemegi (Ucretli): 7 Eylul 2016 − Carsamba, Saat: 19:00, Dedeman 
Palandoken Ski Lodge Hotel, Palandoken.
(Kongre Yemek secenekleri ve ucretine, kongre web sayfasindaki duyurular 
bolumunden ulasilabilir. Yemek secimi icin olusturulan "doodle" secim 
adresi,            26 Agustos 2016 Saat 13:00’e kadar aktif 
tutulacaktir, yemege katilacaklarin secimini sure bitmeden yapmalari 
beklenmektedir.)

*HAVA DURUMU ve KIYAFET:
Erzurum sehir merkezi ve universite yerleskesi yaklasik 2000 m 
rakimdadir ve kongre zamani sonbahar oldugu icin, gunduz−gece hava 
sicakligi farki zaman zaman 15−20 derece olabilmektedir. DAG yemeginin 
yapilacagi yerin rakimi 2500 m, DAG yerleskesi ise 3170 m’dir. Gerek 
sicaklik farklari ve yuksek rakim gerekse mevsimsel yagis durumuna gore, 
katilimcilarin yanlarinda mevsimsel turden ince mont, yagmurluk veya 
ruzgarlik getirmeleri faydali olacaktir.

Bilgilerinize sunulur...

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