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1. Direktörün Önsözü 

Dördüncü kuşak üniversite kavramı ise oldukça yeni olup “ilgili sektörleri yönlendiren, 

ekonomiye katkıda bulunan, çevresini ve toplumu proaktif şekilde etkileyen” 

üniversiteleri tanımlamaktadır. Bu noktada üniversiteler ekonomiye ve ülkenin geleceğine 

önemli katma değer sağlayabilirler; burada Teknoloji Transfer Ofislerinin de önemli rolleri 

vardır. 

Teknoloji Transfer Ofisleri geleceğe yönelik teknoloji trendlerini ilgili akademisyenler ile 

ortak çalışmalar yürüterek tespit edebilirler. Geleceğin teknolojilerine yönelik bilgi 

potansiyeli ile üniversitenin insan kaynağı ve alt yapı olanaklarını göz önüne alarak belirli 

alanlarda odaklanabilmektedirler. Ayrıca, ilgili sanayi kuruluşları ile ortak çalışmalar, 

araştırmalar ile yenilikçi ürün geliştirme ve ileri araştırma çalışmaları yürütebilmekle beraber 

sektöre ve sanayiye yön vererek ekonomiye katkıda bulunabilmektedirler. 

Okan Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (ARPROGED) Okan Üniversitesi’nin etkin bir 

dördüncü kuşak üniversitesi olması için tüm fakülteler ile birlikte çalışmalarını yürütmektedir. 

İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile kurulmakta olan “Akıllı ve Çevreci Araçlar” 

Mükemmeliyet Merkezleri ve Kümeler Okan Üniversitesi’nin (www.e-hike.net)  bu alanda 

Dünya çapında tanınan bir mükemmeliyet merkezi olma hedefine taşıyabilecektir. Okan 

Üniversitesi Avrupa’da ilgili alanlarda mükemmeliyet merkezlerinin üye olduğu ERTICO ve 

EGVIA derneklerinin Türkiye’den tek üniversite üyesidir. E-HIKE ve E-HIKELINK 

Kümelerinin yönetim kurullarında TESID, YASAD ve TAYSAD yetkilileri de bulunmakta ve 

http://www.e-hike.net/


birlikte mükemmeliyet merkezleri çalışmalarına yön vermektedirler. Ortak projeler organize 

edilmekte, patent başvuruları yapılmakta ve HORIZON 2020 projelerine katılım 

sağlanmaktadır. İlgi konulara yönelik öğrencileri de içeren fikir geliştirme, kuluçka ve 

girişimcilik faaliyetleri yürütülmektedir. Bu faaliyetler ile Okan Üniversitesi hızlı bir şekilde 

dördüncü kuşak üniversite olma yolunda ilerlemektedir.  

 

2. H2020 Programı için TTO’ lardan Yararlanma Kılavuzu 

Ülkemizde AB 6. Çerçeve Programı (ÇP) ile başlayan (2002-2006) çok ortaklı konsorsiyum 

projesi yazma kültürü, AB 7. ÇP (2007-2013) ile hızlanarak devam etmiş ve bu kapsamda AB 

için proje yazma kurallarına hakim profesyoneller Türkiye’deki İnovasyon ekosisteminde 

yerlerini almışlardır.   

  

Bu profesyoneller, 2013 yılında kurulan TTO’lar için değerli bir insan kaynağıdır. 

Araştırmacılar, büyük ölçekli şirketler, KOBİ’ler, öğretim üyeleri ve/veya girişimciler, TTO’ 

larda yer alan bu uzmanlıktan efektif şekilde yararlanmak sureti ile AB 8.ÇP niteliğinde olan 

Ufuk2020 programlarından fayda sağlayabilir. 

  

2.1. Sistemi Anlamanıza Yardım Edebilir.  

 

Avrupa Komisyonu Ufuk2020 projelerine ait güncel çağrıların, 2 yıllık dönemleri kapsayan 

gelecekte çıkacak çağrıların ve bu çağrılara başvurma ile ilgili kılavuzların yer aldığı geniş bir 

portal oluşturmuştur. (Participant Portal).  

  

2.2 ECAS Kurum kaydını ve PIC Numarasını Sizinle Birlikte Oluşturabilir. 

 

ECAS - Avrupa Komisyonu Doğrulama Servisi ( European Commission Authentication 

Service), Participant Portal’a girişler için gerekli hesap bilgilerinin oluşturulmasını sağlar. 

Araştırmacıların yanı sıra kurumların da ECAS ’ta kaydı oluşturulmalıdır. Kurumunuz daha 

önce Ufuk2020 projelerine başvuru yaptı ise bir PIC ( Participant Identification Code) 

numarasına sahiptir ve bu proje başvuru aşaması sürecini çok kolaylaştırabilir. Bununla 

birlikte, daha önce proje başvurusunda bulunulmadı ise PIC alma ihtiyacı doğacaktır. 

Komisyon onayını da gerektiren bu süreç, uzun sürebilir ve planlamaya dâhil edilmesi 

gerekliliği doğabilir; TTO’lar bu konuda da size yardımcı olabilir. 

 

  

2.3 İhtiyacınızı Anlayıp En Doğru Programa Yönlendirebilir.  

 

TTO’lar tüm Ufuk2020 program ve çağrılarına hakim oldukları ve bu programların yapısal 

özelliklerini ve çıkış motivasyonunu bildikleri için açık çağrılardan hangisine yönlenirseniz 

şansınızı arttırabileceğiniz konusunda size yardımcı olabilir. Bu programlara başvuru sırası, 

bazen proje başvurularının kabulünde de etkili olabilir. Bu doğrultuda, TTO’lar sizler için bir 

yol haritası çıkarabilir ve bu yol haritası üzerinden son başvuru tarihlerini sizin için takip 

http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=16697472&uid=937038135&&&http%3a%2f%2fec.europa.eu%2fresearch%2fparticipants%2fportal%2fdesktop%2fen%2fhome.html


edebilir. İlgilendiğiniz program sizin için uygun mu konusunda bir ön koşul kontrolü 

yapabilir. Tüm bunlardan bağımsız olarak ulusal bir çağrı sizin ihtiyacınıza daha çok 

uyuyorsa bunun için de size yönlendirebilir. 

 

Hangi program ve hangi sırayla?  

• Ar-Ge Hibeleri Projeleri (RIA- Research and Innovation Action) 

• Yenilik Hibeleri Projeleri (IA – Innovation Action) 

• Destek ve Koordinasyon Eylemleri Projeleri 

  (CSA-Coordination and Support Actions) 

• Avrupa Araştırma Konseyi Projeleri (ERC-European Research Council)  

• Marie Sklodowska-Curie Projeleri  

 

2.4 Hangi Dokümanları Ne İçin Okuyacağınız Konusunda Bilgilendirme Yapabilir. 

 

Dokümanların hangi sıra ve ne amaçla okunacağı belirlenemediği takdirde önünüzde uzun bir 

okuma listesi oluşacaktır. Aşağıdaki liste bir proje çağrısında okunması öncelikli 

dokümanların örnek setini içermektedir. 

• Çalışma Programları ( Work Program, WP): İki yıllık süreçte ilgili alanda çıkacak çağrı 

konuları özeti ve zamanlamalarını içerir. 

•Başvuracaklar için Kılavuz (Guide for Applicants GFA): Başvurulacak çağrıya ilişkin 

proje teklifi oluşturulurken yararlanılacak ana dokümandır. 

• Konsorsiyum Anlaşması (Consortium Agreement, CA): Çok ortaklı projelerde 

konsorsiyumun çalışma prensiplerini, fikri mülkiyet hakları dahil düzenleyen anlaşmadır. 

• Hibe Sözleşmesi (Grant Agreement, GA): Avrupa Komisyonu ile koordinator arasında 

imzalanan ana proje sözleşmesidir. 

• Standart Teklif Şablonu ( Standard Proposal Template): Proje teklifini oluşturacağımız 

içeriği belli formata oturtulmuş şablondur. Diğer Politika + Strateji dokümanları: Özellikle 

projenin AB'ye katkısını ve AB önceliklerine etkisini açıklar. 

 

2.5 Ortak Bulma Konusunda Yön Gösterebilir.  

 

Ortak bulmanın bazı verimli yöntemleri aşağıdaki gibi listelenebilir: 

 CORDIS: En büyük ortak profil veri tabanlarından biridir; devam eden projeler ve 

networklerin yanı sıra tamamlanmış projelerin de taranmasını sağlar. 

Avrupa Birliği Açık Veri Portalı (European Union Open Data Portal): Avrupa Birliği’nin 

farklı enstitü ve kurumları tarafından yayınlanan farklı verilere tek noktada erişimi sağlanan 

bir ara yüzdür.  

NCP (Ulusal İrtibat Noktaları-UİN) Ağları: Açık çağrılar sonucu NCP’lere özel 

projelendirilmiş networking projeleridir. Bu projeler kapsamında oluşturulan ağlardan 

bazıları: 

IDEAL-IST: Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) alanında   

NMP Team: Nanoteknoloji, İleri Malzemeler İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri alanında   

Fit for Health:Sağlık ve Yaşam Bilimleri alanında   

ETNA Plus: Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım alanında   

C-Energy 2020 Enerji alanında  

http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=16697472&uid=937038135&&&https%3a%2f%2fcordis.europa.eu%2fpartners%2fweb%2fguest
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=16697472&uid=937038135&&&https%3a%2f%2fopen-data.europa.eu%2fen%2fdata
http://www.anpdm.com/newsletterweb/44425E437442445C4B70444759/IDEAL-IST%20http:/www.ideal-ist.eu/partner-search/pssearch
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=16697472&uid=937038135&&&https%3a%2f%2fwww.nmp-partnersearch.eu%2findex.php
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=16697472&uid=937038135&&&http%3a%2f%2fmm.fitforhealth.eu%2f
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=16697472&uid=937038135&&&http%3a%2f%2fwww.c-energy2020.eu%2f
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=16697472&uid=937038135&&&http%3a%2f%2fwww.c-energy2020.eu%2f


NCPs CARE İklim Değişikliği, Kaynak Verimliliği, Ham Maddeler alanında   

(European Technology Platforms- ETPs):Avrupa Teknoloji Platformları  

  

2.6 Projenizi Yazarken Yanınızda Olabilir. 

 

Konsorsiyum Anlaşması ve Hibe Sözleşmesi için Fikri Mülkiyet Hakları (FMH) koşulları 

başta olmak üzere gerekli hukuki desteği sağlayabilir. 

3. Mart – Nisan Etkinlikleri 

 ODTÜ Araştırma Bilgi Günleri, (17-18) Mart 2016, Ankara 

 Ankara  Avrupa Birliği Programları Çalıştayı, 29 Mart 2016, İstanbul 

 Yıldız Holding İnnovation Day,11 Nisan 2016, İstanbul 

 İstanbul Sanayi İşbirliği ve Offset Programları, 7 Nisan 2016, İstanbul 

 İSTKA-Mali Raporlama Eğitimi, 14 Nisan 2016, İstanbul 

 TÜBİTAK-TEYDEB 1501&1507 Eğitimi, 26 Nisan 2016, İstanbul 

           

3.1 ODTÜ Araştırma Bilgi Günleri 

" Türkiye-Birleşik Krallık Bilim ve İnovasyon Yılı " kapsamında, Katip Celebi-Newton Fonu 

desteğini alarak, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Araştırmalar Koordinatörlüğü olarak British 

Council ile birlikte yürütmekte olduğu "Profesyonel Gelişim ve İşbirliği" projesi suresince 

edindiği bilgileri paylaşmak üzere 17-18 Mart 2016 tarihlerinde ODTÜ Kültür ve Kongre 

Merkezi bir eğitim gerçekleştirmiştir. Eğitim 3 bolümden oluşmuştur: 

 

Birinci Bölüm: Kâtip Celebi-Newton Fonu program yöneticilerince genel bilgilendirmeler 

yapıldı ve deneyimli proje yürütücüleri tarafından deneyimler aktarılmıştır. 

 

İkinci Bölüm: ilgili proje kapsamında ziyaret edilen İngiliz üniversitelerinin araştırma 

yönetim birimlerinin çalışma prensiplerine ve AB projeleri geliştirme stratejilerine ilişkin 

gözlemler aktarılmıştır. 

Üçüncü Bölüm: ise ilgili proje kapsamında Üniversitemizin bir İngiliz danışman firmasından 

aldığı H2020 programı çerçevesinde "Yaygın Etki" eğitiminin notları paylaşılmış ve 

projelerdeki yaygın etki kısminin yazılmasında dikkat edilmesi gereken noktalar örneklerle 

tartışılmıştır. Eğitimin ilk bölümünün ilgili bütün araştırmacılara açık olmasına rağmen ikinci 

ve üçüncü bölümleri ise yalnızca TTO personeline ve araştırma birim yöneticilerine 

yönelik  gerçekleşmiştir. 

3.2 Avrupa Birliği Programları Çalıştayı 

“AB Programlarına Katılımın Güçlendirilmesi” Projesi Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından, 

katılım sağladığımız AB Programlarının Türkiye’de uygulanmasının etkinliğinin artırılması 

ve ülke çapında potansiyel faydalanıcılar topluca tanıtımın yapılması amacıyla 

uygulanmaktadır. Avrupa Birliği Programları, AB politikalarının uygulama araçlarından biri 

olup, üye devletlerarasında işbirliğini teşvik ederek, AB politikalarının hedeflerine ulaşmasını 

http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=16697472&uid=937038135&&&http%3a%2f%2fwww.ncps-care.eu%2f


amaçlamaktadır. 

  

Proje kapsamında İstanbul’da 29.03.2016’da İstanbul’da vatandaşlar, işletmeler, sivil toplum 

kuruluşları, kamu kurumları ve üniversitelerinin yararlanma imkânına sahip olduğu 

Erasmus+, Ufuk 2020, COSME, Yaratıcı Avrupa ve EaSI Programları hakkında bilgilendirme 

yapılmıştır. 

  

1) Erasmus+ Programı 

Bireysel yeteneklerin ve istihdam edilebilirliğin artırılması ile eğitim, öğretim ve gençlik 

faaliyetlerinin modernize edilmesini hedeflemektedir. 14,7 milyar avroluk bütçesiyle, 4 

milyondan fazla kişiye eğitim, öğretim, iş tecrübesi ve gönüllü çalışma faaliyetleri altında 

hareketlilik fırsatı sunması; eğitim, öğretim ve gençlik çalışmaları yürüten 125 binden fazla 

kurum ve kuruluşa ise, bu alanlarda karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik ortaklık kurma 

olanağı sağlaması beklenmektedir. Program aynı zamanda, sporda şike, doping, şiddet ve 

ırkçılık gibi sorunların da çözümüne katkı sunmayı amaçlamaktadır. 

Program Bireylerin Öğrenme Hareketliliği, Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için 

İşbirliği ile Politika Reformuna Destek şeklinde 3 bileşenden oluşmaktadır. Spor Destekleri 

ve Jean Monnet Faaliyetleri de Program kapsamında desteklenmektedir. 

  

2) Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı Ufuk 2020 

Bilgi ve yeniliğe dayalı bir toplum ve ekonomi oluşturulması amacıyla oluşturulan Program, 

Avrupa 2020 hedeflerinin gerçekleştirilmesinde anahtar role sahiptir. Öncelik alanları Bilimde 

Mükemmeliyet, Sanayide Liderlik ve Toplumsal Sorunlar şeklinde olup 77 milyar avro bütçe 

ile uygulanmaktadır. Program özellikle araştırma çalışmalarının ekonomik değere dönüşmesi 

ve piyasaya yansımasını hedeflemektedir. Bu sebeple, başta KOBİ’ler olmak üzere sanayi 

kuruluşlarının Programdan daha fazla faydalanması beklenmektedir. 

  

3) COSME 

2,3 milyar avroluk bir bütçe ile uygulanmaktadır. Bu Program kapsamında, işletmelerin 

rekabet edebilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi ve girişimcilik kültürünün 

teşvik edilmesi ile KOBİ'lerin kurulması ve büyümesi desteklenmektedir.  

Kredi Garanti Desteği ve Büyüme İçin Öz sermaye Desteği ile KOBİ'lerin Finansmana 

Erişimlerinin Geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ülkemizin farklı bölgelerinde mevcut olan 

Avrupa İşletmeler Ağı konsorsiyumları aracılığı ile işletmelerimiz, 54 ülkede 2 milyondan 

fazla KOBİ ile işbirliği içine girebilmektedir. Program, istihdam, sosyal işler ve içerme 

alanlarındaki eylemler için AB ve ulusal düzeyde koordinasyonun güçlendirilmesini, AB 

mevzuatının etkili uygulanmasının sağlanmasını, işgücü piyasası politikaları ve yeterli sosyal 

koruma sistemlerinin geliştirilmesini, istihdam fırsatlarının oluşturulmasını, mikro girişimler 

ve sosyal girişimler için finansmana erişilebilirliğinin arttırılmasını hedeflemektedir. 

   

 4) Yaratıcı Avrupa Programı 

1,46 milyar avro bütçe ile kültür, sanat ve medya alanında destek sağlamaktadır. Kültür ve 

sanat alanında çalışanların bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, bu kişilerin kariyerlerinde 

uluslararası fırsatlara erişimi için Avrupa ve uluslararası ağlara katılımın güçlendirilmesi 



hedeflenmektedir. Uluslararası dolaşım hedefi kapsamında turne, etkinlik, sergi ve edebi 

çeviriler desteklenmektedir. 

Program ile Avrupa genelinde 250 bin kültür çalışanı ve sanatçının eserlerinin uluslararası 

dolaşımına, 800’den fazla filmin dolaşımına, Avrupa filmi gösteren en az 2.500 sinema 

salonuna, 4.500’den fazla kitap ve edebi eserin tercüme edilmesine mali destek sağlanması 

öngörülmektedir. 

  

5) EaSI 
920 milyon avro bütçe ile nitelikli ve sürdürülebilir istihdam, yeterli sosyal korumanın temini, 

sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele ile çalışma şartlarının iyileştirilmesi alanlarına 

destek sağlamaktadır. Program, istihdam, sosyal işler ve içerme alanlarındaki eylemler için 

AB ve ulusal düzeyde koordinasyonun güçlendirilmesini, AB mevzuatının etkili 

uygulanmasının sağlanmasını, işgücü piyasası politikaları ve yeterli sosyal koruma 

sistemlerinin geliştirilmesini, istihdam fırsatlarının oluşturulmasını, mikro girişimler ve sosyal 

girişimler için finansmana erişilebilirliğinin arttırılmasını hedeflemektedir. 

3.3 Yıldız Holding  – Innoday 

Yıldız Holding tarafından 12 Nisan 2016 tarihinde düzenlenen İnovasyon Günü’ne Okan 

Üniversitesi Araştırma ve Proje Geliştirme Direktörlüğü’nden de katılım sağlanmıştır. 

 Bu yıl beşincisi düzenlenen ve Holding dışından da katılıma açık olarak 

gerçekleştirilen İnovasyon Günü’ne Holding çalışanları ile gıda sektörü başta olmak üzere 

diğer şirketlerin Ar-Ge ve İnovasyon çalışanları da katılmıştır.  

 

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker’in ev sahipliğinde 

gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, ulusal ve uluslararası alanda önde gelen konuşmacıları 

dinleme fırsatı bulmuşlardır. 

 

 “DEEP = Discover + Engage + Energise + Pull” teması ile gerçekleştirilen inovasyon 

gününde konuşmacılar arasında; 

Discover; Peter Fisk (Pazarlama Gurusu, Danışman, Yazar, Konuşmacı, GeniusWorks); 

Engage; Ramon Vulling (Yazar, IdeaDJ), Amber Case (Cyborg Anthropologist, Kurucu, ve 

Eski CEO, Geologi); Energise; Tanyer Sönmez (CEO, Management Center Türkiye),Erdil 

Yaşaroğlu (Yazar, Konuşmacı ve Stratejik Danışman); Pull; Simon Harrop (CEO, Brand 

Sense) yer almıştır. Ayrıca, Burak Aydın (Intel Türkiye Genel Müdürü), Pınar Abay (ING 

Bank, CEO), Ufuk Tarhan (Futurist, Dijital Statejist) ve Jonathan Hall (President, Consulting, 

Added Value Group)’ın katılımıyla İnovasyonun Geleceğine yönelik bir panel 

gerçekleşmiştir. 

 

“To see things differently, to think different things” düşüncesiyle inanılmaz fırsatlar yaratmak 

için karmaşık, kesin olmayan ve belirsizlikler dünyasında yenilikçi fikirleri hayata geçirmek 

bugünün hedef noktasıdır. 

 

Discover 

İnovasyon yolculuğunun ilk adımı, yeni fikir ve olanakların keşfedilmesidir. Yeni fikirlerin 

http://www.hurriyet.com.tr/index/inovasyon
http://www.hurriyet.com.tr/index/yildiz-holding
http://www.hurriyet.com.tr/index/ali-ulker


oluşabilmesi için öncelikle basitçe müşterinin dünyasından görmeli, duymalı, incelemeli yani 

empati yapılması gerekmektedir. Müşteri bakış açısı, tasarım, problem çözme anahtar 

kelimeler arasında yer almaktadır. 

 

Engage 

İnovasyon aslında herkesin işidir. Önemli olan değer zinciri içinde üretilen fikirlerin inovatif 

değer oluşturacak şekilde birbiri ile kesiştirilmesidir. Bu nedenle daha iyi tasarım ve daha iyi 

çözümler için teknolojilerin ve partnerlerin bir araya getirilmesi gerekmektedir. Konsept 

tasarım, yalın gelişim, yeni iş modelleri anahtar kelimelerdir. 

 

Energise 

Problem çözme ve yenilik, ticari değer üretmeye başladığından inovasyona dönüşmektedir. 

Bu nedenle pazarda daha büyük başarılar yaratmak için hem firmaların kendi takımlarını hem 

de tüketicileri daha dinamik hale getirmeye çalışmaları gerekmektedir. İham önermeleri, 

hikâyeler, müşteri deneyimi tasarımı anahtar kelimelerdir. 

 

Pull 
Bir tüketici için bile en iyi çözüm, pazarda daha başarılı olmak için desteğe ihtiyaç duymaktır. 

İnovasyona yatırım yapmak için tüketicinin buna ihtiyacı olduğuna  emin olunmalıdır. Marka 

aktivasyonu, yerli hikaye, çılgın fanlar anahtar kelimelerdir. İnovasyon gününe ait DEEP 

temasının değerleri dikkate alındığında, dünyanın farklı yerlerine farklı kültürlere hizmet 

sunan bir şirket olan Yıldız Holding'in bu etkinliği şirket etkinliği olmaktan çıkartılarak daha 

geniş katılımlı bir etkinlik haline getirmelerinin temelinde inovasyonun artık sadece şirketler 

içinde kalmasının mümkün olmadığı anlayışı yatmaktadır. 

 

 

 

3.4 Sanayi İşbirliği ve Offset Programları 

 

Teknopark İstanbul TTO tarafından 7 Nisan 2016 tarihinde “Sanayi İşbirliği ve OFFSET 

Programları” konulu bir seminer organize edilmiş ve Okan Üniversitesi Araştırma ve Proje 

Geliştirme Direktörlüğü tarafından eğitime katılım sağlanmıştır. 

 

Sanayi İşbirliği Programı, yüksek teknolojili kamu alımlarında yerli sanayiye iş payı 

verilerek, yerli sanayinin iş yapabilme yeteneğinin ve teknoloji yoğunluğunun yükseltilmesini 

sağlayan teknoloji transfer mekanizmasıdır. 

  

Ülkemizde uygulamaları öncelikle savunma sanayisinde görülen bu konunun; 

 

15 Şubat 2015 tarihinde yayımlanan “4734 sayılı Kamu ihale Kanunun 3 üncü Maddesinin (u) 

Bendine Göre Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Sanayi İşbirliği Programı Usul ve Esaslarına 

Dair Yönetmelik” ile savunma dışı mal ve hizmet alımlarında da uygulanmasının önü 

açılmıştır.   

Avukat Şafak Herdem tarafından verilen eğitime ait sunumda aşağıda yer alan başlıklar yer 

almıştır. Mevzuata ilişkin bilgilendirme 



 Dünyadaki başarılı "Sanayi İşbirliği Programları" ile ilgili örnekler ve karşılaştırma 

 Tedarikten geliştirmeye sanayi işbirliği uygulamalarındaki esaslar 

 Ülkelerarası ticaret ve sanayi işbirlikleri 

 Sanayi İşbirliği ekonomisi ve değişime uyum sorunları 

 Dünya Ticaret Örgütü uygulamaları kapsamında  yerlileşme ve yerelleşme hususları 

 Uygulama esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar (yerli sanayi, yüklenici ve 

otoriteler perspektifinden)Kamu tedariki ve yerlileşmenin ekonomik gelişme ve 

ekonomik kalkınma bakımından önemi          

   

Ulusal ve Uluslararası AÇIK ÇAĞRILAR LİSTESİNE arproged.okan.edu.tr 

webportaldan ulaşabilirsiniz. 
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