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1.Direktörün Önsözü 

 

İnovasyon değişen ve zorlayıcı rekabet ortamında şirketlerin ayakta kalabilmesi ve 

sürdürülebilir bir karlılık seviyesine ulaşabilmesi için olmazsa olmaz koşullardan birisidir.  

Fakat inovasyonun nasıl yapılması gerektiği, nasıl bir sistem kurulduğu takdirde başarılı 

olunabileceği konusu çok net değildir ve firmadan firmaya, sektörden sektöre değişiklikler 

içerebilir. Ayrıca her şirkette başarılı bir İnovasyon sistemi kurmak için bilgi birikimi 

olmayabilir. İşte tüm nu sorunlar için Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) güzel bir proje 

başlattı. INOSUIT adı verilen projede TİM üyeleri içinden projeye dahil olan firmalara hem 

İnovasyon konusunda hem de sektör konusunda bilgili akademisyenler tarafından 11 aylık 

Mentörlük verilmesi ve sonunda bazı başarı hikayeleri çıkartılması hedefleniyor. Okan 

Üniversitesi akademisyenleri de 4 firmaya Mentörlük  veriyor olacaklar. 

Okan Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi şirketlere teknoloji yönetimi ve İnovasyon 

yönetimi konusunda bilgilendirmeler yapmak önem verdiğimiz faaliyetlerden birisi. Doğru 

teknoloji yönetimi ve Akıllı ARGE Yönetimi yenilikçi ürünler geliştirmek açısından en 

önemli koşullarda birisi. ARPROGED bu alanda şirketlere destek oluyor ve seçilen konularda 

yenilikçi çözümler için gerek Okan Üniversitesi gerekse de diğer üniversitelerdeki ilgili 

uzmanlar yardımı ile oluşturduğu takımlar ile yardımcı olmakta. Bu takımlar çalışmaları Okan 

Üniversitesi ortaklığı ile Teknopark İstanbul’da kurulan Okan Tekno ARGE A.Ş de 

yürütmekteler. 



 

2. Fon Programları 

 

2.1 Marie Curie Sklodowska ITN Çağrısı Programın Hedefi:  
 

 Avrupa’yı ve Türkiye’yi tüm araştırmacılar için cazibe merkezi haline getirmek,  

 Ar-Ge insan kaynağı gelişimine katkıda bulunmak,  

 Uluslararası ve Sektörler arası araştırmacı dolaşımını sağlamak 

 

Temel Özellikleri: 

 

 Her Araştırma Alanına Açık Çağrılar  

 Kimya, Sosyal Bilimler, Ekonomi, Mühendislik, Çevre, Yaşam Bilimleri, Matematik 

 Uluslararası Dolaşım 

 Yaş sınırı yok. 

 Deneyim sınırları programa göre değişiyor.  

 

2.1.1 Yenilikçi Eğitim Ağları (ITN) 
 

Ana Faaliyet: Doktora öğrencisi istihdamı ve ülkeler arası dolaşım 

 

Kariyerinin başlangıcındaki araştırmacılara ev sahipliği yapmayı amaçlayan bir 

kurumsanız, araştırmacıların kendi alanlarında mükemmelleşmelerine yönelik vereceğiniz 

eğitimler için ITN sizi finanse eder ve gelecek istihdam olanaklarını azami seviyeye 

yükseltmek için onları çeşitli becerilerle (girişimcilik, araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesi, 

yönetim veya patentleme gibi) donatır. Araştırmacılar finansmanı sağlanan projelerdeki belirli 

kontenjanlara başvuracaklardır. Doktora düzeyindeki araştırmacılar için üstün nitelikli 

uluslararası ve sektörler arası eğitim, aşağıdaki programlar kapsamında desteklenmektedir. 

Doktora düzeyindeki araştırmacılar için ustun nitelikli uluslararası ve sektörler arası eğitim, 

aşağıdaki programlar kapsamında desteklenmektedir: 

 

 
 

Avrupa Eğitim Ağları (ETN):  
 

 Araştırma ve eğitim programıdır. 



 En az 1 ortak diğer kuruluşlar arasından seçilirse iyi olur (tercihen sanayi kuruluşu). 

 6-10 ortaklı projeler idealdir.  

 Proje ortaklarının sayısı için azami bir sınır bulunmuyor.  

 Projenin büyüklüğü 540 adam/Ay’dan fazla olamaz. 

 Aynı ülke içerisinde bulunan ortaklar, toplam proje bütçesinin %40’ından fazlasını 

alamaz. 

 

 
 

 

Finansal Yapı: 

Araştırmacıya; yaşam giderleri, dolaşım giderleri, aile katkısı verilir. 

Kuruma; araştırma eğitim giderleri, idari maliyetler verilir. 

 

Avrupa Sanayi Doktora Programı (EID): 

 

 Proje ortaklarının sayısı için azami bir sınır bulunmuyor  

 Burs süresinin en az %50’si sanayi ortağında geçmeli  

 Bursiyerin her iki sektörden de danışmanı olmalı  

 En az iki ortak, Doktora derecesi vermeye yetkili bir akademik kurum ve akademik 

olmayan bir kurum (öncelikli olarak işletmeler). 

 Ortaklardan en az bir tanesi geçerli doktora derecesi vermeye ehil olmalıdır . 

 Bu ortaklar, zamanının en az %50'sini akademi dışı sektörde geçiren doktora adayını 

birlikte denetler. 

 ETN’ de bahsedilen %40 bütçe kuralı EID için geçerli değil  

 

 
 

 

Avrupa Ortak Doktoraları (EJD):  
 

 Üç ayrı AB Üye Ülkesinden veya Ortak Üye Ülkeden doktora derecesi vermeye 

yetkili en az üç kurum. 



 Spesifik bir araştırma alanına yönelik programlar.  

 Proje ortaklarının sayısı için azami bir sınır bulunmuyor.  

 Ortaklardan en az üç tanesi geçerli doktora derecesi vermeye ehil olmalıdır.  

 Projenin büyüklüğü 540 adam/Ay’dan fazla olamaz.  

 

 
  

Detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

Marie Curie 

 

  

http://www.h2020.org.tr/tr/icerik/marie-sklodowska-curie-arastirma-programlari-ve-burslari


2.2.Erasmus+ Çağrısı-Bilgi Ortaklıkları 

 

Kapsamı: Avrupa Birliği’nin eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanındaki hibe programı 

olan ERASMUS+, 2014-2020 yıllarını kapsayan dönemde uygulanmaktadır. 

Amacı:  Kişilere yeni beceriler kazandırılması,  

              Kişisel gelişimlerin güçlendirilmesi,  

              İstihdam olanaklarının artırılması  

Erasmus Programı Hangi Alanları Destekler? 

 

Ana Eylem 1:Bireylerin Öğrenme Hareketliliği 

Ana Eylem 2:Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği 

Ana Eylem 3:Politika Reformuna Destek 

Özel Eylem 1:Jean Monnet Programı 

Özel Eylem 2:Spor Destekleri 
 

Bu yayında Ana Eylem 2, Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği incelencektir. 

Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği eğitim kurumları, gençlik örgütleri, iş 

dünyası, yerel/ bölgesel otoriteler ve sivil toplum kuruluşları arasında eğitim, öğretim ve 

gençlik aktiviteleri bağlamında kurumsal işbirlikleri (ortaklıklar) oluşturulmasına fırsat 

vermektedir. Bu ortaklıklar yoluyla yeni uygulamalar geliştirilir, yaratıcılık, girişimcilik ve 

istihdam edilebilirliğin sağlaması amaçlanmaktadır. 

Ortaklıklar kurularak işbirliği halinde gerçekleştirilecek projeler, ülke merkezli ve merkezi 

faaliyetler olarak sınıflandırılabilir: 

 Ülke merkezli faaliyetler; başvuru sahibinin ülkesindeki ulusal ajans tarafından 

yönetilen projelerdir. 

 Merkezi faaliyetler ise başvuruların Brüksel’de bulunan Avrupa Komisyonu Yürütme 

Ajansı’na yapıldığı projelerdir. 

 

Ana Eylem 2: üç alt kısımdan oluşmaktadır. Katılımcı kuruluşlar, kişiler ve politika 

sistemleri üzerinde olumlu ve uzun vadeli etki yaratması beklenir. 

 Stratejik Ortaklıklar (ülke merkezli) 

 Sektörel Beceri Ortaklıkları 

 Bilgi Ortaklıkları (merkezi faaliyetler) 

 

 
 

 



 
 

 

 
 
2.2.1 Stratejik Ortaklıklar nedir? 
Katılımcılar: En az 3 program ülkesinden en az 3 katılımcı kuruluş. 
Proje Süresi: 24-36 Ay. 
Başvuru Yeri: Kuruluşun Ulusal Ajansı 

Stratejik ortaklıklar yapısı ve amacına göre 2 şekilde kurgulanabilir. 

1.Yeniliği destekleyen stratejik ortaklıklar. 

 Yenilikçi çıktıların üretmesi ve/veya yeni üretilmiş olan ürünler veya yenilikçi fikirler 

ile yaygınlaştırma çıktılarının yoğun olarak kullanılması faaliyetlerini gerçekleştirmesi 

beklenmektedir. 

 Başvuru sahibi çoğaltıcı etkiler talebinde bulunabilirler. 

 Bu tip projeler eğitim öğretim ve gençliğin tüm alanlarına açıktır. 

2.İyi uygulamaların değişimini destekleyen stratejik ortaklıklar. 
Yükseköğretim alanında ki stratejik ortaklıklar bu tip projeleri desteklemeyecektir. 
 



 
 
 
2.2.2 Bilgi Ortaklıkları nedir? 
 
Bu faaliyet, yükseköğretim ve iş dünyası arasında bir köprü kurmayı hedefleyen uluslararası, 
yapılandırılmış ve sonuç odaklı projeleri desteklemektedir.  
 
Programın Hedefi: Bilgi Ortaklıkları ile yükseköğretim, iş dünyası ve daha geniş sosyo-ekonomik 
çevrede yenilikçiliğin teşvik edilerek Avrupa’nın yenilikçilik kapasitesinin güçlendirilmesidir. 
 
Katılımcı Kurum: Bilgi ortaklarında katılımcı kurum, Program Üyesi ya da ortak ülkedeki herhangi bir 
kamu kurumu ya da özel kuruluş olabilir. Örnek olarak; yükseköğretim kurumları, küçük, orta veya 
büyük ölçekli şirketler, araştırma enstitüleri, yerel, bölgesel ya da ulusal düzeyde kamu kurumları, 
eğitim, staj ya da gençlik alanlarında aktif kuruluşlar, yetkilendirme, belgelendirme veya 
değerlendirme kuruluşları gösterilebilir. 
 
Kaç Kuruluş Yer alabilir? Bilgi Ortaklıklarında 3 farklı Program Üyesi ülkeden en az 6 kuruluş projede 
yer almalıdır. En az 2 yükseköğretim kurumu ve 2 işletme bu projelerde yer almalıdır.  
 
Programın Bütçesi Nedir? 2 yıllık projeler için azami hibe tutarı 700.000 Avro, 3 yıllık projeler için 

azami 1.000.000 Avro’ dur. 

PROJE ÖRNEĞİ  
 
Proje No: 554337-EPP-1-2014-1-IT-EPPKA2-KA  
 
Proje Adı: Dayanıklı Girişimcilik için Avrupa Ağı (ENDuRE)  
 
Proje Özeti: Girişimcilik; ekonomik büyüme, iş yaratma ve yeniliğin güçlü bir sürükleyicisidir. Bu 
anlamda, Avrupa daha fazla girişimciye ihtiyaç duymaktadır. Bununla birlikte, dünya ölçeğinde 
rekabet etmek için girişimciler temel eğitsel ve kültürel koşullardan yoksun olduklarından girişimcilik 
eğitimine daha fazla yatırım yapılması gerekmektedir. Bu amaca ulaşmak için örgün eğitim tek başına 
yeterli olmamaktadır. Fikirler, öğrenme süreci doğrudan gerçek hayat tecrübeleri ile desteklendiğinde 
aksiyona dönüşürler. Bu doğrultuda, ENDuRE Bilgi Ortaklığı, Avrupa’da yeni işe başlamaların 
(startup) dayanıklılığını ve rekabet edebilirliğini artırmaya hedeflemekte ve bu amaca yönelik olarak 
girişimcilerin eğitimi için yeni bir yaklaşım ortaya koymaktadır.  



Akademisyenler ve şirketler, yeni başlangıç şirketlerinin başarısızlığını azaltmak için bu projede 

beraber çözüm önerileri arayacaktır. 

Proje, fikirleri teknik ve ekonomik olarak sürdürülebilir işlere dönüştürmek için bütüncül bir çerçeve 
geliştirecektir. Bunun için proje; yaparak öğrenme, sınırötesi işbirliği ve başarılı başlangıç şirketlerinin 
stratejik desteği gibi unsurları bir araya getirecektir. Projenin kilit özellikleri şu alanlardaki yenilikçi 
çözümleri içermektedir:  
 

 Teknik fırsatların keşfi ve pazar/teknoloji değerlendirmesi,  
 Prototip geliştirme,  
 Kavramsal tasarım ve ürün/hizmet ve iş modellerinin güçlendirilmesi,  
 IP haritası çıkarma ve rekabetçi bilgi analizi,  
 Ürün ve hizmetlerin ileri prototiplerinin geliştirilmesi,  
 Bilgi değişimine dayalı saha desteği  

 
Proje kapsamında Avrupa akademisyenler ve iş dünyası ağı içerisinde test edilerek bir eğitim ve 
uygulama araçları seti oluşturulacaktır. Eğitim materyalleri, başka programlara transfer edilmek ve 
aynı zamanda başlangıç şirketlerinin farklı büyüme evrelerinde kullanılmak üzere hedef kitle için hazır 
olacaktır.  
 
Koordinatör:  
Pisa Üniversitesi  
Largo Lucio Lazzarino 2 PISA 56126, IT  
Tel: +390502218128  
E-posta: g.fantoni@ing.unipi.it  
 
Ortaklar:  

 Blue Ocean Robotics ApS (DK)  

 Toscana Scarl Girişimcilik Merkezi (IT)  

 Iveridis UK LTD (UK)  

 Polo Navacchio S.P.A. (IT)  

 Syddansk Üniversitesi (DK)  

 Surrey Üniversitesi (UK)  
 

Azami AB Hibesi: 695,277 €  
Proje Süresi: 24 Ay 

 

Aşağıda önemli bilgi kaynaklarını gösteren bağlantılar yer alıyor: 

1)Yürütme Ajansı internet sayfası: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en 

2) Bilgi Ortaklıkları 2017 Çağrısı: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/knowledge-

alliances-2017_en 

3)Bilgi Ortaklıkları Compendium: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library_en 

4)Bilgi Ortaklıkları Ortak Arama Motoru: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-

action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/knowledge_en 

5)Erasmus+ Proje Sonuçları Platformu (Tüm projelerin özetleri, irtibat kişilerine ilişkin 

bilgiler, proje sonuçları): http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/ 

6)Bilgi Ortaklıkları 2016 Teklif Çağrısı Sonuçları: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-

plus/selection-results/knowledge-alliances-sector-skills-alliances-2016_en 

 

  

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/knowledge-alliances-2017_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/knowledge-alliances-2017_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/knowledge_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/knowledge_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results/knowledge-alliances-sector-skills-alliances-2016_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results/knowledge-alliances-sector-skills-alliances-2016_en


2.3 TÜBİTAK TEYDEB 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği 

Programın Hedefi: 

Üniversite/Kamu Araştırma Merkez ve Enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin sanayi 

kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye 

aktarılması yoluyla ticarileştirilmesi 

 

Proje Bütçesi Üst Sınırı: 1.000.000 TL 

Proje Süresi Üst Sınırı: 24 ay 

Müşteri Kuruluş Kobi ise %75’i Büyük Kuruluş ise % 60’ı TÜBİTAK tarafından karşılanır. 

Proje Bütçesinin %5’i yürütücü kuruluşa kurum hissesi kalır. 

Proje Ekibi (yürütücü kuruluş) PTİ ödemesi TÜBİTAK tarafından yapılır. 

 

TEYDEB 1505 Programının Fizibilite Desteği 

Bu programı diğerlerinden farklı kılan;  

 

1)Fizibilite Desteğidir.1505’te proje başvurusundan ve Müşteri Kuruluş proje için herhangi 

bir ödeme yapmadan önce; Yürütücü kuruluşa 3 ay süre ve tamamı TÜBİTAK tarafından 

karşılanacak 10.000TL fizibilite desteği verilir. 

-Projenin Teknik Yapılabilirliği 

-Yürütücü Akademisyenin proje konusundaki yetkinliğini gösterecek ön çalışmaların 

yapılabilmesi için 

Desteklenen Gider Kalemleri: 

o Personel Gideri (Yürütücü kuruluşta süreli sözleşmeli çalışan personelin ücretleri) 

o Bursiyer Gideri (Proje yürütücüsü için belirlenen aylık PTİ üst sınırını geçemez) 

o Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri (Bir kısmı veya tamamı proje 

sonunda müşteri kuruluşa devir edilebilir.) 

o Proje Ekibinin Seyahat Giderleri (Proje faaliyetlerine İlişkin) 

o Malzeme ve Sarf Giderleri 

o Hizmet alım Giderleri 

 

2)TEYDEB 1505’te Proje yürütücüsü üniversite ya da araştırma kurumudur.Teknolojinin 

temeli ve Ar-Ge ve inovasyon yoğunluğu üniversite ya da araştırma kurumundadır. 

TEYDEB 1501-1507-1511’de Proje yürütücüsü sanayi firmasıdır.Ar-Ge ve inovasyon 

yoğunluğu sanayi firmasındadır.Üniversite ve araştırma kurumlarından danışmanlık 

ve/veya hizmet satın alımı yapılır. 

 

Personel ve Bursiyer Giderleri 

 

* Projedeki Araştırmacı ve Yardımcı Personel proje süresince Müşteri Kuruluştan ayrılarak, 

Yürütücü Kuruluşta “Süreli Sözleşmeli” olarak istihdam edilerek 



** Projedeki Bursiyer Müşteri Kuruluşta çalışmaya devam ederek “Çalışan Bursiyer” veya 

Müşteri Kuruluştan ayrılarak proje süresince “Çalışmayan Bursiyer”olarak çalışabilir. 

 

 
 

 

 

 
 

Hizmet Alımları 

 

 Müşteri Kuruluşun Ar-Ge çalışmalarına katkıda bulunması zorunlu değildir.Ancak  

Müşteri Kuruluş imalat altyapısını ya da personelini kullandırarak proje 

çalışmalarına destek olabilir. 

 Projeye her türlü katkısı karşılığında Müşteri Kuruluşa proje bütçesinden sadece 

hizmet alımı faturası karşılığında ödeme yapılabilir.Bunun tutarı da her dönemim 

bütçesinin %10’unu geçmez. 

 Aynı %10’luk bütçe dahilinde ‘Müşteri Kuruluş Proje Sorumlusu’nun proje boyunca 

Müşteri Kuruluşa olan personel maliyeti de Hizmet Alımları Formuna yazılarak proje 

bütçesinden  talep edilebilir. 

 

Ön kayıtın geçerlilik süresi 3 aydır. Bu süre içinde proje teklifinin tamamlanıp PRODİS 

üzerinden sunulması gerekmektedir. 

 

 Proje Başvurusu Değerlendirme ve İzlemem Sistemi (PRODİS) üzerinden yapılır. 

 Yılın 365 günü başvuru yapılabilir. 

 Tüm Proje Önerisi Formları Proje yürütücüsü tarafından doldurulur. 

 TÜBİTAK ‘tan ön kayıt onayı alınır. 

 Müşteri Kuruluş onayına gönderilir. 

 Müşteri Kuruluş Yetkilisi başvuru gönderimini tamamlar. Bu tarih proje başvuru 

tarihidir. 

 



 

3.TÜBİTAK PTS Sistemine Yüklenen Çıktılarda Teşekkür Edilirken Dikkat Edilecek 

Noktalar: 

TÜBİTAK’a teşekkür edilirken dikkat edilecek noktalar kısaca aşağıdaki gibidir. Proje Teşvik 

ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelik Uyarınca Desteklenen Projelerde Uygulanacak 

Fikri Haklar Esasları ve “Proje Sözleşmesinin” ilgili maddeleri uyarınca, “projeden elde 

edilecek hiçbir yayın, iş ve işlemde  TÜBİTAK logosu kullanılamaz. Bu nedenle, 

01.05.2015 tarihinden itibaren, TÜBİTAK PTS sistemine yüklenen çıktılarda, TÜBİTAK 

logosunun kullanıldığının tespit edilmesi durumunda, ilgili mevzuat hükümleri 

uygulanacaktır. Daha detaylı bilgi için TÜBİTAK' ın web sitesinden faydalanılabilir.  

i.  Makale (TÜBİTAK desteği ilgili proje numarası ile birlikte belirtilmelidir.) 

ii.  Kitap/Kitapta Bölüm (TÜBİTAK desteği ilgili proje numarası ile 

birlikte belirtilmelidir.) 

iii. Davetli Konuşmacı, konuşma metni/sunum (basılı hali) ve davet mektubu mutlaka 

sisteme yüklenmeli ve TÜBİTAK desteği ilgili proje numarası ile birlikte belirtilmelidir. 

iv.  Bildiri (sözlü sunum/poster sunum) 

a. Sözlü sunumlarda, bildiri (kongre kitapçığındaki sayfa numarasını içerecek şekilde) ve 

sözlü sunum dosyası mutlaka sisteme yüklenmeli ve her iki dosyada da TÜBİTAK desteği, 

ilgili proje numarası ile birlikte belirtilmelidir. 

b. Poster sunumlarında, bildiri (kongre kitapçığındaki sayfa numarasını içerecek şekilde) ve 

poster sunum dosyası mutlaka sisteme yüklenmeli ve her iki dosyada da TÜBİTAK desteği, 

ilgili proje numarası ile birlikte belirtilmelidir. 

v.  Tez (Yüksek Lisans/Doktora) (TÜBİTAK desteği ilgili proje numarası ile 

birlikte belirtilmelidir.) 

vi.  Yayılım (ulusal/uluslararası basılı/görsel medyada haber): Basılı metinlerde ve görsel 

basında mutlaka TÜBİTAK desteği belirtilmeli ve bunlara ilişkin belgeler (yazılı basın ise 

haber metni, görsel basın ise video kaydı, işitsel basın ise ses kaydı) mutlaka sisteme 

yüklenmelidir. 

 

4. Kasım –Aralık Etkinlikleri 

 

4.1 TÜBİTAK ARDEB Projeleri Hazırlama Eğitimi, 8 Kasım 2016, İstanbul. 

ARPROGED tarafından “Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikaları 

Direktörlüğü”desteğiyle 8 Kasım’da Okan Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde TÜBİTAK 

ARDEB Projeleri Hazırlama Eğitimi düzenlenmiştir Eğitim Kapsamında Sabancı Üniversitesi 

Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi Yöneticisi Dr. Didem Kılıçoğlu Okan Üniversitesi 

Akademisyenlerine TÜBİTAK ARDEB Programları Tanıtımını yaptıktan sonra Okan 

Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Dr. Didem 

Torun Özkan TÜBİTAK ARDEB 3001 programı deneyimini paylaşmıştır. Sırasıyla 

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nejat Tuncay TÜBİTAK ARDEB 1003; 

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr.Can Akkan 

TÜBİTAK ARDEB 3001 deneyimlerini paylaşmışlardır. Akademisyenler süreçteki 

deneyimlerini diğer akademisyenlere aktararak proje yazımının teşvikini sağlamışlardır.  



 
 

4.2 ERASMUS+ Programı Bilgi Ortaklığı Projeleri Bilgilendirme Toplantısı, 17 Kasım 

2016, Ankara. 

Türkiye Ulusal Ajansı, başvurusu Yürütme Ajansı tarafından alınan Erasmus+ Merkezi 

projeler kapsamındaki Bilgi Ortaklıkları projeleri hakkında Ankara'da bilgilendirme toplantısı 

düzenlemiştir.Üniversiteler,Teknoloji Transfer Ofisleri ve Teknoparklardan 100'ü aşkın 

temsilcinin katıldığı toplantıda,Bilgi Ortaklıkları projeleri hakkında genel bilgilendirme 

yapıldı ve proje başvuru formu tanıtıldı. Finlandiya Turku Üniversitesi'nden Dr.Juha 

Kettunen,Bilgi Ortaklıkları projelerine yönelik deneyimlerini paylaşmıştır. Bilgi Ortaklıkları, 

Erasmus+ Programı Kurumsal İşbirlikleri faaliyeti kapsamında desteklenen, yükseköğretim 

ve iş dünyası arasında bir köprü kurmayı hedefleyen uluslararası, yapılandırılmış ve sonuç 

odaklı projelerdir. Hibe tutarı, 2 yıllık projeler için azami 700.000 Avro, 3 yıllık projeler için 

azami 1.000.000 Avro'dur. Bilgi Ortaklıkları için başvurular Yürütme Ajansı tarafından 

alınmaktadır. Son başvuru tarihi 28 Şubat 2017'dir.Eğitime Okan Üniversitesi Araştırma ve 

Proje Geliştirme Ofisin Proje uzmanlarından Deniz Özer ve Can Özyurtlu katılmıştır. 
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4.3 VII. Karayolu Trafik ve Kamu Güvenliği Sempozyum ve Sergisi ve Kamu Güvenlik 

Fuarı, 17 Kasım 2016, Ankara 

 

17-18-19 Kasım tarihlerinde Ankara’da düzenlenen etkinlikte, Karayolu Güvenliği Yönetimi 

ve Denetimi; Güvenli Yollar ve Ulaşım; Güvenli Araçlar; Güvenli Yol Kullanıcıları; Kaza 

sonrası müdahale konularından oluşan fuara ARPROGED olarak katılım sağlanmıştır. 

 

 
 

4.4 Dünya Otomotiv Konferansı 

 

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Dünya Otomotiv Konferansı” bu yıl 29-30 Kasım tarihlerinde 

Silence İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleştirilmiştir.Sektörün tüm yönleriyle ele alınacağı 

konferansta dünya çapında ve yerli firmaların üst düzey temsilcileri otomotiv sektöründeki 

gelişmeleri ve yenilikleri detaylıca ele almıştır. Londra merkezli Worldwide Partnerships’in 

organize ettiği konferansta 450’ nin üzerinde katılım gerçekleştirilmiştir. 

Konferansta Endüstri 4.0- siber/fiziksel çağ başlıkları görüşülmüştür. Ford Otosan, Siemens, 

Bosch gibi dünya çapında firmalar son yıllarda gündeme gelen Endüstri 4.0’ın sektöre etkileri 

konuşulmuştur. Ekonomi Bakanlığı, IBM, Japan, Ford Otosan, Panasonic, Assan Hanil, Opel 

AG, Google gibi kurumalarda stratejik gelişmelerden bahsedilmiştir. 

Okan Üniversite’si Araştırma ve Proje Geliştirme Direktörlüğünün katkılarıyla organize dilen 

etkinlikte stant açılmıştır, otomotiv alanında gerçekleştirilen projeler sergilenmiştir. 

 

4.5 TÜBİTAK TEYDEB 1505 Üniversite Endüstri İşbirliği Proje Hazırlama Eğitimi 

ARPROGED tarafından “Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikaları 

Direktörlüğü”desteğiyle 6 Aralık’da Okan Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde TÜBİTAK 

TEYDEB 1505 Üniversite Endüstri İşbirliği Proje Hazırlama Eğitimi düzenlenmiştir. Eğitim 

Kapsamında Sabancı Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Uzmanları TÜBİTAK TEYDEB 

1505 programlarını genel olarak tanıtmışlar, başvuru sürecinde dikkate edilecek hususları, 

fikri haklar paylaşımı anlaşmazlıklar ve çözümleriyle ilgili olarak Okan Üniversitesi 

akademisyenlerine ve ARPROGED çalışanlarına bilgi vermiş ve sorularını yanıtlamışlardır. 

 

 
 



4.6 Türkiye İnovasyon Haftası İstanbul 

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi bölgesel ve sektörel bazda faaliyet gösteren 60 ihracaatçı 

birliğini; 26 ihracaatçı sektörü ve 600.000 ihracaatçıyı ulusal ve uluslararası düzeyde temsil 

etmektedir.  

 

Görevi; kamu ve özel sektör kuruluşları ile ihracatçılar arasında koordinasyonu sağlamak, 

ihracatın ve ihracatçının sorunlarının çözüm merkezi olmak, ihracatçıları yurt içinde ve yurt 

dışında temsil etmek, ihracatın geliştirilmesi yönünde politikalar oluşturulmaktadır. 

 

8-9-10 Aralık tarihlerinde İstanbul Kültür Kongre Merkezinde düzenlenen İnovasyon 

haftasında inovasyonun önemini anlatmak, inovatif çalışmaların desteklenmesi amaçlanmıştır. 

Türkiye’den ve yurtdışından profesyoneller, sanayiciler, akademisyenler ve üniversite 

öğrencileri İstanbul’da bir araya gelerek inovasyon odaklı konferans, sergi atölye 

çalışmalarından oluşan etkinlik düzenlenmiştir. 

 

Okan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Araştırma Proje Geliştirme Direktörlüğü olarak 

etkinliğe katılım sağladık. 

 

 

4.7 Stratejik Ortaklıklar Bilgi Günü 

16 Aralık 2016 Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklıklar Bilgilendirme Toplantısı Türkiye 

Ulusal Ajans tarafından Okan Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşmiştir. Program içeriği 

tanıtım, uygunluk kriterlerinin incelenmesi, proje fikrinin oluşturulması ve başvuru 

hazırlıkları, başvuru formlarının incelenmesi, bütçe kalemleri ve bütçe oluşturma ve Deneyim 

paylaşımlarında oluşmuştur. Koordinatör Kurumun Sabancı Üniversitesi olduğu Sabancı 

Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezunlarla İlişkiler yöneticisi Şule Yalçın; 

yürütücülüğünü yaptığı “ Y Jenerasyonu Kişisel Becerilerinin Geliştirilmesi Ve Sosyal 

Medyada Kişisel Marka Oluşturabilmesi İçin Sanal Rehber” projesinden edindiği 

deneyimlerini paylaşmıştır. Proje ortakları; Türkiye (Sabancı Üniversitesi ve Abdullah Gül 

Üniversitesi),Türkiye Novancia Bussines School, Fransa Universium, İsveç, Türk Kültür 

Vakfı;  

 

o Bu projenin ekibine kattıklarını ise şu şekilde özetlemişlerdir. 

o Çok kültürlü çalışma ortamı ve uzaktan yönetim. 

o Proje yönetimi ve yetkinlik bazlı görev dağılımı 

o Ortak çalışmanın iş motivasyonuna olumlu etkisi 

o Etkin ve verimli takım çalışmasının gereklilikleri 



o Kültürlerarası empati kurma 

o Kültürlerarası bakış açısı ve iletişimin önemi 

o Bütçe yönetimi ve dağıtımı 

 Önerilerinde ayrıca; tanıdığınız bildiğiniz ortaklarla çalışmanın, yalın konulara 

odaklanmanın, açık ve basit hedefler belirlemenin, endüstriyle bağ kurmanın olumlu 

etkilerinden bahsedilmiştir. 

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

webportaldan ulaşabilirsiniz. 

 

 

 
  
Kalkınma Ajansı mali destek programı kapsamında hayata geçen Fikri Mülkiyet 
Esaslı Teknoloji Transferi İşbirliği Platformu’nun ana hedefi Üniversiteler ve 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nin birlikte yararlanacağı bir rekabet öncesi işbirliği 
ağı kurmaktır. 

  

 
Projemiz kapsamında teknoloji temelli girişimciliğin geliştirmesi amacıyla 8-9 Eylül 
2016 tarihlerinde Fikri Mülkiyet ve Girişimcilik temalı bir konuşma serisi ve start-up 
düzenlenecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://arproged.okan.edu.tr/


 

 

 


