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ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
Değerli Katılımcılar,
Üniversiteler bilimsel düşünceye ve araştırmalara önem veren, araştırmalardan elde ettiği ürünleri
ülkesinin ve bütün insanlığın yararına sunan, nitelikli insan gücü yetiştiren ve bulunduğu bölgeyle
bütünleşen eğitim kurumlarıdır. Bu anlamda, toplumsal gelişmeye ivme kazandıran üniversitelerin
kültürel ve ekonomik yaşamın zenginleşme sürecinde de çok büyük sorumlulukları vardır.
Bugünlerde, bulunduğumuz bölge ve ülkemizdeki ilgili kurumlar ile işbirliği köprülerini kurmak ve
ortak çalışmalar yapmak, öğrencilerimize yeni ufuklar açacak ve girişimci üniversite kimliğimizi
oluşturmamıza katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle, ülke üretiminin sağlıklı, kalıcı olabilmesi ve toplumsal
faydaya dönüşebilmesi için akademisyen, öğrenci ve sanayiyi bir araya getiren bu tür çalışmalara destek
vermek Üniversitemizin öncelikleri arasındadır.
Bu hedefler doğrultusunda; Üniversitemizin, Yıldız Teknopark, Yıldız TTO ile birlikte IEEE Öğrenci
Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği Yıldızlı Projeler Yarışması, üniversite öğrencileri tarafından yapılacak
çalışmaların kalitesi konusunda bilim dünyasını araştırmayı ve sanayi kurumlarını bilgilendirmeyi
amaçlayan önemli bir çalışmaya imza atmaktadır. Bu yarışma sayesinde üniversite öğrencilerinin
yapacakları proje çalışmalarının, sanayinin ihtiyaçlarını karşılamaya ve sorunlarını çözmeye yönelik
olarak hazırlanması hedeflenmekte ve başarılı çalışmaların bilim dünyasına, araştırma kurumlarına,
sanayi kuruluşlarına ve sektöre duyurulması amaçlanmaktadır.
01/04/2021-01/06/2021 tarihleri arasında web sitesi üzerinden proje alım sürecinin gerçekleşeceği,
Yıldızlı Projeler Yarışması 01/06/2021 tarihinde on ikinci kez gerçekleşecektir. Hiç kuşku yok ki,
“Yıldızlı Projeler Yarışması 2021" öğrencilerimizi AR-GE çalışmaları yapmaya teşvik edeceği gibi,
başarılı projelerin ekonomiye kazandırılmasını da sağlayacaktır.
“Yıldızlı Projeler Yarışması 2021” etkinliğimizin yazımız ekinde göndermiş olduğumuz afiş vasıtası ile
tüm akademik personel ve öğrencilerinize duyurulması konusunda desteğinizi bekler, etkinliğin amacına
ulaşması hususunda katkı sağlayacak tüm akademisyen arkadaşlarıma, katılımcı kuruluşlara ve etkinliği
destekleyen sponsor firmalara en içten teşekkürlerimizi sunarım.
e-imzalıdır.
Prof. Dr. Ayşe Banu KARADAĞ
Rektör a.
Rektör Yardımcısı
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