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ELEKTRONİK VADİSİ

ÖĞRENCİ BİLDİRİLERİ
BİLDİRİLERİN SEÇİMİ
1) ÖN ELEME
11 Ekim 2013 tarihine kadar
Elektronik Vadisi’ne
gönderilen “Öğrenci Bildiri
Başvuruları” Elektronik
Vadisi tarafından belirlenen
“Teknik Komite” tarafından
değerlendirilip “3. Askeri
Elektronik Semineri”nde
sunulabileceğine karar
verilenler 20 Ekim 2013
tarihine kadar tespit
edilecektir. Teknik Komite,
onay verdiği bildirileri teknik
yeterlik ve uygunluk
yönünden değerlendirecektir.
2) KARAR AŞAMASI
Teknik Komitenin onayını
alan bildiriler Elektronik
Vadisi tarafından belirlenecek değerlendirme
komitesi tarafından incelenecektir. Sunulması yönünde
en çok istek alan 4 bildiri “3.
Askeri Elektronik Semineri”
nde sunulmaya hak kazanacaktır.
3) YAYIMLANMA
“3. Askeri Elektronik
Semineri”nde sunulmaya hak
kazanan bildiriler 25 Ekim
2013 tarihinde Elektronik
Vadisi internet sitesinde
yayımlanacaktır.

www.elektronikvadisi.com.tr

ELEKTRONİK VADİSİ, düzenlemekte
olduğu seminer, çalıştay ve kurs
faaliyetleri ile Türk Savunma Sanayii’ni
2007 yılından beri desteklemektedir.
Sektörde çalışan birçok mühendis,
müdür, firma temsilcisi ve karar alıcının
katıldığı bu seminerlere üniversite
öğrencilerimizin de katılımı gün geçtikçe artmaktadır.
Elektronik Vadisi, Türk Sanayii’nin parlak bir geleceğe sahip olmasında
genç neslin çalışmalarının çok önemli bir yer teşkil ettiğini düşünmektedir.
Bu nedenle, tez ve proje çalışmaları yapan Yüksek Lisans ve Doktora
öğrencilerinin “3. Askeri Elektronik Semineri”nde bildiri sunmaları
Elektronik Vadisi tarafından desteklenmektedir. Gelen başvurulardan
seçilecek 4 bildiri (ayrıntılar yanda yer almaktadır), seminer programına
dahil edilecektir. Herbir bildiri sunumu 20 dakika ile sınırlandırılacaktır.
Bildiri sunmaya hak kazanan öğrenciler seminere gelip sunum yapmaları
halinde aşağıdaki ödül ve fırsatlara da sahip olacaklardır:








500 TL Öğrenci Proje Destek Ödülü
Sergi Yerinde Poster Sunumu imkanı
Seminer süresince (2 gün) öğle yemekleri
Seminer Kitabında Öğrenci Bildiri özetlerinin yayımlanması
Elektronik Vadisi duyurularında öğrenci ve projelerinin tanıtımı
Elektronik Vadisi internet sitesinde bildiri özetlerine yer verilmesi
Elektronik Vadisi rozeti ve sürpriz
hediyeler

Bildiri başvurusu yapacakların yurt içi
veya yurt dışında bir üniversitede yüksek
lisans veya doktora programında bulunması zorunludur. Özellikle savunma
teknolojileri konularına öncelik verilecektir.
Bildiri Başvuruları için son başvuru
tarihi 6 Eylül 2013’tür.
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