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YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi’nin TED ve Hacettepe Üniversitelerinin
ilgili bölümleri ile işbirliği halinde planladığı İlk Bildiriler Konferansı (İBK) 2021 10-11 Temmuz 2021
tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.
Etkinlikler, tüm üniversitelerinin Odamızla ilgili bölümlerinde okuyan ve yüksek lisans yapan
öğrencilerine açık olup, elektrik, elektronik, haberleşme, biyomedikal, kontrol, otomasyon
kapsamındaki projelerin ve bildirilerin sergilenmesine olanak sağlayacaktır. İBK 2021 bildiri gönderimi
için son tarih 10 Mayıs 2021 olarak belirlenmiştir. Etkinlik takvimi şöyledir:
Bildiri Gönderimi İçin Son Gün: 10 Mayıs 2021
Değerlendirme Sonuçlarının Bildirilmesi: 1 Haziran 2021
Düzeltmeler İçin Son Gün: 14 Mayıs 2021
İlk Bildiriler Konferansı’na bildiri göndererek ya da izleyici olarak katılmak ücretsizdir. Bir bildirinin
İlk Bildiriler Konferansında yer alabilmesi için; • Daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması, •
Yazarının daha önce bir bildirisinin yayınlanmamış ya da sunulmamış olması(*) • Yayınlama hakkının
bir kereye özgü olmak üzere TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası’na verildiğini belirten telif hakkı
devri formunun tüm yazarlarca imzalanarak konferans düzenleyicilerine iletilmiş olması gereklidir.
Bildiriye esas olan araştırma ortamının bir koşulu olarak yapılmış sunuşlar ya da raporlar (tez, tez
savunması, bitirme ödevi sunuşu, proje raporu, proje sponsorlarına ya da proje ekibine yapılan sunuşlar
v.b.) söz konusu bildirinin bu konferansta yer almasına engel değildir.
Üniversitenizde birlikte çalışma yürüttüğünüz genç meslektaşlarımızın bu koşulları taşıyan bildirileri ile
İlk Bildiriler Konferansı‘na başvurmaları yönünde bilgilendirilmeleri konusunda desteğinizi bekliyor,
iyi çalışmalar diliyoruz.
Saygılarımızla,

Kardelen KAMİŞLİ
TMMOB EMO Ankara Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı
Eki: İBK Afiş ve Broşürleri (elektronik)
(*)Birden fazla yazarı olan bildirilerde, ilk yazarın yukardaki "ilk bildiri" koşulunu sağlaması ve bu niteliği sağlayan
yazarların bildirinin hazırlanmasına olan toplam katkısının yüzde elliden fazla olması gerekir. Bu durumun saptanabilmesi
için telif hakkı devri formunda bu konuda yer alan bölümün uygun biçimde doldurularak tüm yazarlarca imzalanması yeterli
olacaktır.

