Adres / Address
: İSTİKLAL MAH. ŞAİR FUZULİ CAD. ÖZKAL İŞM. NO:36 K:2 D:1 ODUNPAZARI - ESKİŞEHİR
Telefon / Telephone : +90 222 2319447
Faks / Fax
: +90 222 2319447
e-posta / e-mail
: erusis2017@emo.org.tr

Değerli Demiryolcular,

Dear Railroaders,

Demiryolu taşımacılığı yolcuların ve yüklerin hızlı, konforlu ve zamanında, güvenli olarak
uzun mesafelere taşınmasında, diğer taşımacılık yöntemlerine göre daha verimli bir hizmet
sunduğu için, ulaşım sistemleri arasında ön plana çıkmaktadır. Günümüzde, uzun mesafe
taşımacılık, bir ülke içindeki en uzun mesafe değil, ülkeler arası hatta kıtalar arası taşımacılık
olarak tanımlanmaktadır. Kıtalar arası geçişlerde taşımacılığın verimli olarak yapılabilmesi için
ortak işletilebilir demiryolu güzergâhları ve lojistik merkez yerleri belirlenmekte ve güvenli ve
hızlı işletmecilik hedefiyle yük ve yolcunun taşınması için gerekli raylı sistem yatırımları
yapılmaktadır.

The railway transport steps forward among all transportation systems, for it provides fast,
comfortable, timely, reliable, and efficient long-distance hauling. Today, the long-distance
transportation has gone beyond the longest distances in any country; it is a transcontinental
transportation mode. In crossing the continents via railways in an efficient manner,
interoperable routes and logistic centers are determined, and investments are put in rail
systems to achieve reliable and fast transportation of passengers and merchandise. Railway
industry is changing rapidly not only to improve the strengths of railway transport but also to
achieve better service quality over years and meet passenger or customer needs.

Türkiye’nin Demiryolu Taşımacılığı konusunda ortaya koyduğu bu büyük gelişimin, yurt
içinden ve yurt dışından yansımalarının gündeme taşınabilmesi amacıyla, 27-28 Ekim 2017
tarihlerinde Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu (ERUSİS 2017), ilk kez
uluslararası olarak yapılacaktır.

The “International Symposium on Electrical Railway Transportation Systems, ERUSIS 2017
will be held on October 27-28, 2017 in Eskisehir, Turkey to provide a discussion medium for
the developments in the rail transport. In ERUSIS 2017, scientists and engineers from
academia, industry and government will be able to present and share their latest research
findings and engineering experiences in railway transportation systems.

Sempozyum Konu Başlıkları şunlardır: Makaleler ve seminer önerileri aşağıdaki
başlıklardan oluşacak olup ancak herhangi bir kısıtlama yoktur : Raylı Sistem Teknolojileri,
Raylı Sistem Alt Yapıları, Sinyalizasyon, İnsan Kaynakları, Test ve Sertifikasyon, Akıllı Ulaşım
Sistemleri, Bakım ve Otomasyon, Simulasyon, Emniyet Yönetim Sistemleri, Enerji Modelleme
ve Yönetimi.
Raylı Sistemler Sektöründe ürün ve hizmet üreten kamu ve özel sektördeki birçok firma
yetkilileri ile Sivil Toplum Örgütü Yöneticilerinin katıldığı Geleneksel ERUSİS Etkinliğinde bu
yıl, Yurt Dışından da sektörde yer alan tüm araştırmacıların yanı sıra şirket yöneticilerinin de
katılması beklenmektedir. ERUSİS 2017 Sempozyumunun Raylı Sistemler Sektöründe yer
alan firmalar ve araştırmacılar açısından verimli geçebilmesi için yüksek katılım ve iş birlikleri
gerekmektedir. ERUSİS 2017’ye yapacağınız her türlü katkılarınız için şimdiden teşekkür
ederiz. ERUSİS 2017 sempozyumu için, sizleri Eskişehir’de görmekten büyük mutluluk
duyacağız.
Bildiri Gönderme İşlemi: İngilizce yazılmış tam bildiri metinleri elektronik formatta (pdf,
maksimum. 2Mb) en son 1 Temmuz 2017 günü www.erusis.org web sayfası aracılığıyla
yüklenmelidir. Sempozyum bildirilerinin hızlı basımını gerçekleyebilmek için sadece çevrim içi
yükleme kabul edilecektir. Yazarlardan en az bir tanesinin kayıt olması şartıyla sempozyuma
kabul edilen tüm bildiriler sempozyum bildiri kitabında yer alacaktır. Sempozyum ücreti her biri
en fazla altı sayfa olan en fazla iki bildiri yüklenmesine izin verir. İlave bildiri ve/veya sayfa için
ilave ücret ödenmesi gereklidir.

Symposium Topics: Research papers and workshop proposals are invited on, but are not
limited to, the following topics: Railway Technologies, Railway Infrastructures, Signalization,
Human Resources, Test and Certification, Intelligent Transportation Systems, Maintenance
and Automation, Simulation, Safety Management System, Energy Modelling and
Management.
The symposium will host many representatives of public and private sector companies who
provide products and services to the railway sector as well as the representatives of NGOs.
Participation by international business representatives and researchers is also expected. The
symposium will provide opportunities for cooperation among researchers and corporations.
We will be very happy to see you at the ERUSİS 2017 symposium and in Eskisehir.
Submission of Papers: The full papers in English in electronic format (pdf, max. 2Mb)
should be uploaded until July 1, 2017 by the corresponding author through web upload on our
homepage www.erusis.org. Only online submissions will be accepted to provide rapid
publication of the symposium proceedings. All papers accepted for presentation at the
symposium will be published in the symposium proceedings if at least one of the authors is
registered. The symposium fee allows to submit maximum two papers of maximum six pages.
For additional papers and/or extra pages, an extra fee should be paid.

Önemli Tarihler:
Özel Oturum Önerisi 15 Mayıs 2017
Bildiri Gönderimi Son Tarihi 1 Temmuz 2017
Kabul Bildirimi 1 Eylül 2017
Basıma Hazır Bildiri Gönderimi 1 Ekim 2017
Kayıt için Son Tarih 15 Ekim 2017
Sempozyum Tarihi 27-28 Ekim 2017

Deadlines:
Special Session Proposal May 15, 2017
Paper Submission July 1, 2017
Notification of Acceptance September 1, 2017
Camera-ready Submission October 1, 2017
End of Registration October 15, 2017
Symposium Dates October 27–28, 2017

Prof. Dr. Osman Parlaktuna
ERUSİS 2017 Düzenleme Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Osman Parlaktuna
Chair, ERUSİS 2017 Organizing Committee

Ana Sponsor / Main Sponsor: 6.000** €
Ana sponsor aşağıda belirtilen haklara sahip olacaktır. / The main sponsor will have the following rights.
Sponsor olan firmanın ismini ve logosunu içeren afiş veya belirlenen ölçülerde bayrakları (flamaları) etkinlik alanında sergilenecek, etkinlik sergi alanında firmanın
tanıtım yapabileceği bir yer tahsis edilecektir. / Flags (banners) will be displayed in the event area and a place where the company can advertise in the event
exhibition space will be allocated.
Ana sponsor, etkinlik kapsamında dağıtılacak dosya ve çanta içerisine insert koyabilecektir. / The main sponsor will be able to put an insert symposium bag.
Ana sponsora bir oturumda sunum yapma imkanı verilecektir. / The main sponsor will be given the opportunity to make a presentation at a session.
Etkinlik kapsamındaki tüm basılı malzemelerde / All printed materials in the symposium
 Basın duyurularında / Press announcements
 Tüm ilanlarda / All ads
 Basılı malzemelerde / Printed Materials
o Sempozyum Program Rehberi İlan Kullanımı / Symposium Program Guide Ad Usage
o Ziyaretçi ya da Katılımcı Yaka Kartı / Visitor or Exhibitor Name Badge
 Elektronik ortamda / In electronic media
o Elektronik Posta Gönderiminde Banner / Banner on E-mailing
 Sergi alanında masa ve sandalye tahsis edilecektir. / Table and chairs will be allocated at the exhibition area.
 Firma logosu, firma ana sayfasına doğrudan bağlanarak Ana Sponsoru olarak konferans web sitesinde göze çarpacak şekilde görünecektir. / Company logo
will appear prominently on the symposium website as Main Sponsor with a direct link to your company home page.

Gala Yemeği Sponsoru / Sponsor a Gala Dinner: 3.500** €
Firma logosu Gala Yemeği sponsoru olarak sempozyum ekranı sponsorlar bölümlerinde göze çarpacak şekilde görünecektir. / Company logo will appear prominently
on symposium display sponsors pieces identifying your company as our Gala Dinner sponsor.
Her koltuğa tanıtım bilgileri yerleştirme fırsatı / Opportunity to place promotional information at each seat.
Firma logosu, firma ana sayfasına doğrudan bağlanarak Gala Yemeği Sponsoru olarak konferans web sitesinde göze çarpacak şekilde görünecektir. / Company logo
will appear prominently on the symposium website as Gala Dinner sponsor with a direct link to your company home page.
Sponsor firmaya yemek salonu girişinde bir afiş ya da kırlangıç koyma imkanı verilecektir./ The sponsor firm will be given the opportunity to place a poster or
swallowtail flag at the entrance of the dining hall.

Sempozyum Çantası Sponsoru / Sponsor a Symposium Bag : 3.000** €
Katılımcılara dağıtılacak;
Çanta üzerinde firma logosu yer alacaktır, / There will be a company logo on the bag,
Firma logosu, firma ana sayfasına doğrudan bağlanarak Sempozyum çantası sponsoru olarak konferans web sitesinde göze çarpacak şekilde görünecektir. /
Company logo will appear prominently on the symposium website as Symposium Bag sponsor with a direct link to your company home page.

Coffee Break Sponsoru / Sponsor a Coffee Break: 2.000** €
Firmanın/firmaların flamaları coffee break alanında sergilenecektir. / The firm's flags will be displayed in the coffee break area.
Firma logosu, firma ana sayfasına doğrudan bağlanarak Coffee Break Sponsoru olarak konferans web sitesinde göze çarpacak şekilde görünecektir. / Company logo
will appear prominently on the symposium website as Coffee Break sponsor with a direct link to your company home page.

Sempozyum Kalemi ve Not Defteri Sponsoru / Sponsor a Symposium Pen and Notepad: 1.500** €
Katılımcılara dağıtılacak;
Kalem ve not defteri üzerinde firma logosu yer alacaktır, / There will be a company logo on the pen and notepad,
Firma logosu, firma ana sayfasına doğrudan bağlanarak Sempozyum kalemi ve not defteri sponsoru olarak konferans web sitesinde göze çarpacak şekilde
görünecektir. / Company logo will appear prominently on the symposium website as Symposium Pen and Notepad sponsor with a direct link to your company home
page.

Sempozyum Flaş Bellek Sponsoru / Sponsor a Symposium Flash Disk: 1.000** €
Katılımcılara dağıtılacak;
Flaş Bellek üzerinde firma logosu yer alacaktır, / There will be a company logo on the Flash Disk,
Firma logosu, firma ana sayfasına doğrudan bağlanarak Sempozyum Flaş Bellek sponsoru olarak konferans web sitesinde göze çarpacak şekilde görünecektir. /
Company logo will appear prominently on the symposium website as Symposium Flash Disk sponsor with a direct link to your company home page.

Etkinlik Destekçisi / Symposium Supporter: 500** €
Firma logosu, firma ana sayfasına doğrudan bağlanarak Etkinlik destekçisi olarak konferans web sitesinde görünecektir. / Company logo will appear on the
symposium website as Symposium Supporter with a direct link to your company home page.

Basın Yayın Destekçisi/ Media Partner
Firma logosu, firma ana sayfasına doğrudan bağlanarak Basın Yayın Destekçisi olarak konferans web sitesinde görünecektir. / Company logo will appear on the
symposium website as media partner with a direct link to your company home page.
Firma, Haziran, Ağustos ve Ekim aylarında bir adet haberin yapılması ya da basılması durumunda medya destekçisi olarak anılacaktır. / The Company will be
referred to as Media Partner in case of a press release or publication in June, August and October.
Not: Sponsorlukların netleştirilmesi ve ilanı için 1 Haziran 2017 tarihine kadar yanıtınızı göndermenizi arz ederiz. / Please reply until June 1, 2017 for finalize and announce the
sponsorships.
* Yükümlülükler ile ilgili sponsorluk sözleşmesi yapılacaktır. / A sponsorship contract will be made for obligations.
** KDV Hariç Tutar / VAT excluded.

ERUSİS 2017
27-28 EKİM 2017 / OCTOBER 27-28, 2017
SPONSORLUK ÖN TALEP FORMU / SPONSORSHIP PREREQUEST FORM
SPONSOR FİRMA BİLGİLERİ / SPONSOR COMPANY INFORMATION
FİRMANIN ADI / COMPANY NAME

: ………………………………………………………...

FİRMA YETKİLİSİNİN
ADI VE SOYADI / CONTACT NAME AND SURNAME

: ………………………………………………………...

GÖREVİ / TITLE

: ………………………………………………………...

FİRMA ADRESİ / COMPANY ADDRESS

: ………………………………………………………...

VERGİ DAİRESİ VE NO’SU / TAX ID NUMBER

: ………………………………………………………...

TELEFON-FAKS / TELEPHONE-FAX

: ………………………………………………………...

TALEP EDİLEN SPONSORLUK/ REQUESTED SPONSORSHIP:
Ana Sponsor / Main Sponsor
Gala Yemeği Sponsoru / Sponsor a Gala Dinner
Sempozyum Çantası Sponsoru / Sponsor a Symposium Bag
Coffee Break Sponsoru / Sponsor a Coffee Break
Sempozyum Kalemi ve Not Defteri Sponsoru / Sponsor a Symposium Pen and Notepad
Sempozyum Flaş Bellek Sponsoru / Sponsor a Symposium Flash Disk
Sempozyum Destekçisi / Symposium Supporter
Basın Yayın Destekçisi / Media Partner

ERUSİS 2017
27-28 EKİM 2017 / OCTOBER 27-28, 2017
SERGİ ETKİNLİK ALANI ÖN TALEP FORMU/EXHIBITION/EVENT AREA PREREQUEST FORM
Sergi, Etkinlik Alanı / Exhibition/Event Area: B-C-G-F 1.500** € D-E 1.000** €
Etkinlik sergi alanı oluşturularak bu alanda yer almak isteyen firmalara masa ve sandalye sağlanacaktır. / There will be event exhibition hall and tables and chairs will
be provided for those companies who want to take part in this area.
Firmaların kendi katalog ve broşürlerini dağıtabilecekleri bir ortam sağlanacaktır. / An environment in which companies can distribute their own catalogs and
brochures will be provided.
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Çizim ölçeklendirilmemiştir.
Drawing is not scaled.

Sanal görünüm için linke Fuaye Planı / Foyer Plan tıklayınız ve sol üst köşeden “Alt Fuaye Alanı” nı seçiniz. / Click for virtual view of the Fuaye Planı / Foyer Plan. Select " Alt Fuaye Alanı " from the top left corner.

FİRMA BİLGİLERİ / COMPANY INFORMATION
FİRMANIN ADI / COMPANY NAME

: ………………………………………………………...

FİRMA YETKİLİSİNİN
ADI VE SOYADI / CONTACT NAME AND SURNAME

: ………………………………………………………...

GÖREVİ / TITLE

: ………………………………………………………...

FİRMA ADRESİ / COMPANY ADDRESS

: ………………………………………………………...

VERGİ DAİRESİ VE NO’SU / TAX ID NUMBER

: ………………………………………………………...

TELEFON-FAKS / TELEPHONE-FAX

: ………………………………………………………...

TALEP EDİLEN ETKİNLİK ALANI/ REQUESTED EVENT AREA:
A Alanı (Ana Sponsor için ayrılmıştır)/ A Coded Area (Reserved to Main Sponsor)
B Alanı / B Coded Area
C Alanı / C Coded Area
D Alanı / D Coded Area
E Alanı / E Coded Area
F Alanı / F Coded Area
G Alanı / G Coded Area

