
 

 

Değerli Gökbilimciler ve Öğrencilerimiz, 

 

Bilindiği üzere Ulusal Astronomi Kongreleri, "Türk Astronomi Derneği’nin (TAD) koordinatörlüğünde 

iki yılda bir düzenlenmektedir. TAD'ın 2016 yılı Genel Kurul toplantısında oybirliğiyle alınan karara 

göre; 21. Ulusal Astronomi Kongresi ve 10. Ulusal Astronomi Öğrenci Kongresi, Erciyes 

Üniversitesi - Fen Fakültesi - Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü (ERÜ-AUBB) ile Erciyes 

Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZAYBİMER) 

Müdürlüğü'nün ortak organizasyonu ve desteğiyle; 03-07 Eylül 2018 tarihlerinde, Türkiye'nin önemli 

araştırma üniversitelerinden biri olan Erciyes Üniversitesi'nde düzenlenecektir. 

UAK-2004’ü düzenlemiş olan ERÜ-AUBB, özellikle temel bilimlere ilginin azaldığı bu dönemde ciddi 

bir sorumluluk almıştır. Bu nedenle tüm astronomların her iki yılda bir araya gelip bilimsel ortam 

oluşturdukları ve sosyalleştikleri zeminler olan UAK’lara katılım teşvik edilmelidir. Özellikle ferdi 

olarak astronomi adına bir şeyler yapmaya çalışan, yetişmekte olan ve bu camiaya girmek isteyen 

gençlerimizi ve “genç emekli” duayen hocalarımızı buluşturmayı diliyoruz. Bu çağrımızı davet olarak 

kabul edip başvuru yapmalarını bekliyoruz. 

UAK-2015'ten başlayarak "UAK" kongre sayfası ve başvuru sistemiyle başlatılan yeni standart 

sisteme devam edilecektir. Bu sayede, bu ilk duyurumuzla birlikte hem "ILETI" ve “FOTON”, hem de 

"UAK-2018" web sayfasından (http://uak.info.tr), ilgili duyurular ve diğer bilgilere erişim rahatlıkla 

sağlanacaktır. Ayrıca, e-posta ile iletişim içinde “uak2018@uak.info.tr" adresimiz, web sayfamızla 

birlikte 06 Mart 2018 tarihi (bugün) itibariyle aktif edilmiş olup "UAK-2018" süreci resmen başlamıştır. 

UAK-2018’de ilk kez “Ön Başvuru” sistemi uygulanacaktır. Ön başvurulardan elde edilen bilgiler 

kongre teşvik-destek başvuruları için kullanılacaktır. Kongreye katılmak isteyenlerin 12-31 Mart 

2018 tarihleri arasında UAK-2018 sayfasında yer alan formu doldurması gereklidir. Daha sonra 02 

Mayıs – 01 Haziran 2018 tarihleri arasında Bildirili / Kısa Bildirili Başvurular yapılacaktır. 

UAK-2018’de ilk kez olarak “Poster” başvurusu olmayacaktır. Bunun yerine “Kısa Bildiri”li 

başvurular yapılacak ve Bilim Kurulu’nun değerlendirmesine sunulacaktır. Bilim Kurulu’nun 

değerlendirmesinden sonra kabul edilen kısa bildirilere ait sunum süresi ve slayt sayısı hakkında daha 

sonra UAK-2018 web sayfalarında bilgilendirme yapılacaktır. 

Katılım ücretleri de önceden banka hesabına yatırılacaktır. Bildirisi ve Kısa Bildirisi Bilim 

Kurulunca (BK) kabul edilenler banka hesabına katılım ücretlerini yatırmalıdırlar. Belirtilen tarihler 

arasında ücretlerini yatırmayanların bildiri veya posterleri BK tarafından kabul edilmiş olsa 

bile kongreye katılmaları mümkün olmayacaktır. 

Kongre süresince tüm katılımcıları ağırlamaktan büyük sevinç duyacağımızı belirtmek isteriz. Güncel 

konu başlıklarının ve Kapadokya Gezi Programının yer aldığı kongremizde ve Anadolu’nun zirvesi 

Erciyes Dağı eteklerinde kurulu Erciyes Üniversitesi'nde görüşmek üzere... 

Sevgi ve saygılarımızla. 

 

Prof.Dr. İbrahim KÜÇÜK 

Kongre Başkanı 

 

Yrd.Doç.Dr. İnci AKKAYA ORALHAN 

Yerel Düzenleme Kurulu Başkanı 
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