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EMF Motor (Hasan Kasri Kayakıran AL 70)
Proje Baharı - TET Ar-Ge Proje Pazarı 2017'den ödül
Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatları Birliği’nce 2012 yılından itibaren her yıl düzenlenen TET
Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği; Elektrik, Elektronik ve Bileşim sektörlerinde yüksek katma değerli
üretim yapılabilmesi,
ihracatın sürdürülebilir kılınması ve üniversite – sanayi işbirliği kültürünün yaygınlaştırılmasını
amaçlamaktadır.
2017 TET Ar-Ge Proje Pazarı’nda Akıllı Binalar, Akıllı Enerji, Akıllı Sağlık ve Medikal, Akıllı
Ulaşım ve Ulaşım Araçları ve diğer Akıllı Uygulamalar kategorilerinde 90 firma finale kalmıştır.
EMF Motor;Tübitak Projesi kapsamında elektrikli otomobil için geliştirdiği,
Şanzımansız Elektrik Motoru ile Akıllı Ulaşım kategorisinde
ikincilik ödülünü kazanmıştır.
Bu gururu siz dostlarım ile paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.
Hasan Basri Kayakıran (AL 70)

Yard. Doç. Dr. Melis Oğuz (AL 01)
Odak Grup Çalışması
Kentsel yaşamın önemli bir unsurunu oluşturan paratransit sistemler (minibüs, dolmuş) üzerine
kurguladığım çalışmanın birinci basamağı olarak gerçekleştirecek odak grup çalışmasına tüm
ilgili Avusturya Liseliler davetlidir.
Odak grup çalışmasına katılmak için, aşağıdaki bağlantıda size uygun olan tarihleri işaretleyip
melisoguz@beykent.edu.tr adresine güncel e-mail adresiniz,
cep telefonu numaranız, yaşınız ve toplu taşıma kullanma sıklığınızı
(Sık / Seyrek / Her zaman / Hiçbir zaman) yazınız.
10 kişilik gruplar halinde gerçekleştirilecek çalışma ile ilgili olarak ayrıca bir teyit e-maili
gönderilecektir. Beykent Üniversitesi Ayazağa Kampüsü’nde gerçekleştirilecek olan çalışma iki
saat sürecek olup görüşme kayıt altına alınacaktır. Grup moderatörü tarafından grup üyelerine
toplu taşıma ve güvenlik algılarını ölçmeye yönelik referans sorular sorulacak, belirli bir süre
boyunca bu çerçevede kendi aralarında yapacakları tartışma moderatör tarafından
bölünmeksizin kayıt altına alınacaktır. Daha sonra bu kayıtlar derlenerek bir analiz yapılacak ve
yayına hazırlamakta olan bilimsel makalenin ampirik değerlendirmesi olarak kullanılacaktır.
https://doodle.com/poll/263m5cwcrtb78yai. Bu bağlantıyı çalışma ile ilgilenebilecek kişilerle
paylaşabilirsiniz.
Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim.
Yrd. Doç. Dr. Melis Oğuz, AL ‘01
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