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Değerli KTU mensupları, 

Bu ayki bültenimizde sizlere AB fonlarından faydalanabile-
ceğiniz/işbirliği yapabileceğiniz bir program hakkında bilgi 
aktarmak istiyorum.  IPA-II.

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı- IPA, Avrupa Birliği’nin 
2007–2013 dönemi için aday (Türkiye, İzlanda ve Make-
donya) ve potansiyel aday (Arnavutluk, Bosna Hersek, Sır-
bistan, Karadağ ve Kosova) ülkelere sağladığı tüm katılım 
öncesi mali yardımları tek bir çerçevede topladığı progra-
mın adıdır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, IPA Progra-
mının hazırlanması, uygulanması, izlenmesi, değerlendiril-
mesi ve denetlenmesinden sorumlu Program Otoritesidir.
 
Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı-IPA kapsamında verilen 
mali yardımların temel amacı, Topluluğun uyum politika-
sının yönetilmesi ve uygulanmasına hazırlanmalarını te-
minen aday ve potansiyel ülkelere katkı sağlamak, onları 
üyelikle birlikte devreye girecek yapısal fon uygulamalarına 
hazırlamak ve dolayısıyla bu ülkelerin Avrupa Birliği üyeli-

ğine hazırlanmalarında destek sağlamaktır.

IPA 1. Dönemi 2007-2013 yıllarını kapsamakta iken “Ge-
çiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma”, “Sınır Ötesi 
İşbirliği”, “Bölgesel Kalkınma”, “İnsan Kaynaklarının Gelişti-
rilmesi” ve “Kırsal Kalkınma(IPARD)” Bileşenlerini içermek-
teydi. IPA 2 Dönemi ise 2014-2020 dönemini kapsamakta 
ve sektörel yaklaşıma geçerek “Demokrasi ve Yönetişim”, 
“Hukuk Devleti ve Temel Haklar”, “Çevre”, “Ulaştırma”, 
“Enerji”, “Rekabetçilik ve Yenilikçilik”, “Eğitim, İstihdam ve 
Sosyal Politika”, “Tarım ve Kırsal Kalkınma” ve “Bölgesel İş-
birliği” bileşenlerini içermektedir.

81 ilde uygulanan ve 405 milyon EURO kaynağa sahip IPA 
2 Rekabetçi Sektörler Programında proje seçim usulleri 
“Merkezi Kamu Kurumları ile Doğrudan Müzakere Yöntemi” 
ve “Proje Teklif Çağrısı Yöntemi”ne dayanmaktadır. Progra-
ma proje sunmaya uygun kuruluşlar kamu kurumları, sivil 
toplum kuruluşları, oda, birlik ve borsa benzeri iş dünyası 
temsilcisi çatı kuruluşlar, dernekler, vakıflar, kooperatifler, 
üniversiteler, KSS, OSB yönetimleri, araştırma merkezleri, 
belediyeler, kaymakamlıklar vb kurumlardır. 

IPA 2 Programının temel hedeflerine bakacak olursak; 
Uluslararası değer zincirlerine giren KOBİ sayısını artırmak 
(özellikle ihracat yönünde), halihazırda kurulu olan AR-GE 
arayüzlerinin işlevselliğini artırmak, ve özellikle birimimiz 
KTÜ-TTO’nun da temel hedefleri arasında yer alan Üniver-
site-Sanayi işbirliğini desteklemek, Teknoloji transferi ve 
teknolojinin ticarileştirilmesini desteklemek, yaratıcı en-
düstriler, sosyal inovasyon vb. yeni temaları desteklemek 
programın temel hedeflerini oluşturmaktadır.
  Bu program kapsamında uluslar arası işbirlikleri ile üniver-
sitemizin de dahil olduğu bir çok başlığa proje hazırlamanız 
mümkündür. Kaynakların kurumumuza ve ülkemize kanali-
ze edilmesi adına bir fırsat olarak gördüğümüz bu fondan 
faydalanmak için program rehberini incelemenizi ve  proje 
fikirlerinizi hayata geçirmenizi bekliyoruz. 

IPA 2 DÖNEMİ

KTÜ-TTO Başkanı
Prof. Dr. Ali Osman BELDÜZ
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Ayrıntılı Bilgi İçin: http://www.infofair.com.tr/FuarDe-
tay-181-gidatek-2016-7-uluslararasi-gida-ve-gida-tek-
nolojileri-fuari-.html

7. Uluslararası Gıda Ve 
Gıda Teknolojileri Fuarı
TARİH: 24 - 27 KASIM 2016
KONUM: Anfa Altınpark Expo Center / Ankara
ZİYARET SAATLERİ: 10:00 - 19:30

Bu yıl Ankara’da gıda sektörünün önde gelen 
kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan 
7. ULUSLARARASI GIDA VE GIDA TEKNOLOJİLERİ 
Fuarı, 24 – 27 Kasım 2016 tarihlerinde ANKARA - 
ANFA ALTINPARK EXPO Center’da düzenlenecektir.

Ankara’ da sektörün buluşma noktası olması 
hedeflenen fuarda, geniş bir katılımcı profili ve 

ziyaretçi yelpazesi ile  yiyecek ve içecek üreticilerinin, 
ürünlerine ve markalarına değer katacak yenilikçi, 
güvenilir ve hızlı çözümleri bir arada bulabilecekleri 
ticari bir platform olmak, hizmet veren ve hizmete 
ihtiyaç duyan kesimleri birleştirmek amaçlanmaktadır.

İnsan hayatının vazgeçilmezi olan gıda sektörü, 
gelişen teknoloji, ürünlerin raf ömrünün uzatılması 
ve uluslararası pazarda sevkiyat ağının gelişmesi 
ile her geçen gün daha da büyümekte ve rekabet 
zorlaşmaktadır. Katılımcıların ürünlerini son tüketiciye 
tanıtması, bayi ve aracı kurum ilişkilerinin geliştirilmesi 
için kritik bir rol oynayan 7. ULUSLARARASI GIDA 
VE GIDA TEKNOLOJİLERİ FUARI, aynı zamanda 
gıda üreticisi firmaların yeni teknoloji makinalar ve 
üretim sistemleri hakkında bilgi sahibi oldukları bir 
platformdur.

Gıda üretim, paketleme, et ve et ürünleri üretimi, 
depolama, gıda güvenliği ve kalite kontrol 
teknolojilerinin tanıtılacağı fuar, üretici ve 
ihracatçıların bir araya geleceği geniş bir katılımcı 
profiline sahip olacaktır.

http://www.infofair.com.tr/FuarDetay-181-gidatek-2016-7-uluslararasi-gida-ve-gida-teknolojileri-fuar
http://www.infofair.com.tr/FuarDetay-181-gidatek-2016-7-uluslararasi-gida-ve-gida-teknolojileri-fuar
http://www.infofair.com.tr/FuarDetay-181-gidatek-2016-7-uluslararasi-gida-ve-gida-teknolojileri-fuar
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18. Uluslararası Metalurji 
ve Malzeme Kongresi
18. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, 29 
Eylül - 01 Ekim 2016 tarihinde TÜYAP Fuar ve Kongre 
Merkezi-Beylikdüzü / İSTANBUL ’da düzenlenecektir.
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası 
tarafından düzenlenen 18. Uluslararası Metalurji ve 
Malzeme Kongresi, sürekli gelişerek tüm sektörü 
kucaklayan ve bu alanda ülkemizde 45 yıldır yapılan 
en kapsamlı uluslararası etkinliktir.
• Kongre, meslekle ilgili dünyadaki bilimsel-teknolojik 
ticari gelişmelerin, araştırma sonuçlarının, yeni 
ürünlerin ve tasarımların paylaşımı için bir platform 
sağlamaktadır.
• Teknik oturumlarda, uzmanlar tarafından sunulacak 
çağrılı bildirilere de yer verilecektir.
Bu kongre ile eş zamanlı olarak,
Hannover-Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. tarafından
• ANKIROS 2016, 13. Uluslararası Demir-Çelik ve 
Döküm Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı,
• ANNOFER 2016, 12. Uluslararası Demirdışı Metaller 
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Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı,
• TURKCAST 2016, 7. Döküm Ürünleri İhtisas Fuarı ve
Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği tarafından
• 8.Uluslararası Ankiros Döküm Kongresi 
düzenlenecektir.

Tarih: 29 Eylül 2016, Perşembe 08:30 - 1 Ekim 2016, 
Cumartesi 16:00
Konum: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, Beylikdüzü 
Cumhuriyet Mah.,Hadımköy Yolu Büyükçekmece, 
İstanbul, 34500, Türkiye 

Ayrıntılı Bilgi İçin:  http://www.metalurji.org.tr/dergi/
dergi176/d176_1113.pdf

Kurumsal Gelişim Zirvesi
Zirve Tarihi : 17 Kasım 2017
Sunum Son Gönderim Tarihi : 24 Ekim 2017
Türkiye’nin önde gelen uzman kurumsal gelişim 
profesyonelleri 17 Kasım 2017’de Kurumsal Gelişim 
Zirvesi’nde buluşuyor! The Conferences Turkey 
tarafından düzenlenen Kurumsal Gelişim Zirvesi, 

“Farklı Düşün Fark Yarat” teması ile iş dünyasının 
profesyonellerini gerek bireysel gerekse kurumsal 
etki alanlarında daha da güçlü ve etkili bir yönetim 
duruşuna davet ediyor.
17 Kasım 2017’de düzenlenecek Kurumsal Gelişim 
Zirvesi’nde “Farklı Düşün, Fark Yarat” temasıyla 
cevap aranacak sorular arasında Stratejik Kurumsal 
Yönetim, Kurumsal İletişim, Yetenek Yönetimi, 
Teknoloji ve Tüketici Öngörü ve Etkileri gibi konu 
başlıkları yer alıyor. Kurumsal yönetimin gelişimi, 
sürdürülebilir başarı ve değer yaratan bir kalkınma 
için siz de Kurumsal Gelişim Zirvesi’nde yerinizi alın!

Kurumsal Gelişim Zirvesi;
İş dünyası profesyonellerini,
Kamu kurum ve kuruluş temsilcilerini,
Düzenleyici kurum ve kuruluş temsilcilerini,
Şirketlerin Yönetim Kurulu üyelerini,
Akademisyenleri,
Aile şirketleri temsilcilerini,
Sivil Toplum Kuruluşu yöneticileri ve temsilcilerini,
Şirketlerin hisse ve pay sahiplerini,
Basın ve medya mensupları ve konuya ilgi duyan 

http://www.metalurji.org.tr/dergi/dergi176/d176_1113.pdf
http://www.metalurji.org.tr/dergi/dergi176/d176_1113.pdf
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Konu 
• Stratejik Kurumsal Yönetim
• Kurumsal İletişim
• Yetenek Yönetimi
• Teknoloji
• Tüketici Öngörü ve Etkileri

herkesi buluşturmaya hazırlanıyor.
Neden Katılmalısınız?
Dünyada kabul görmüş uygulamaların gerisinde 
kalmamak,
Uluslararası kurumsal gelişim uygulamaları hakkında 
bilgilenmek ve güncel gelişmelere hakim olmak,
Kurumsal gelişimin uzmanı isimlerle beraber interaktif 
çalıştaylara katılmak,
Kurumsal gelişim alanında ulusal ve uluslararası 
uzmanlarla tartışma platformlarına dahil olmak,
Global kurumsal gelişim network’ünde yer almak,
Dünyada kurumsal gelişim alanında belirlenen en iyi 
uygulama kodlarını anlayarak şirketinize uygulamak,
Kurumunuzdaki başarılı uygulamaları uluslararası 
bir platformda duyurmak için Kurumsal Gelişim 
Zirvesi’nde yerinizi şimdiden alın…

TÜBİTAK – BRITISH COUNCIL Kâtip Çelebi–Newton 
Fonu, İkili İşbirliği Çağrısı
TÜBİTAK – BRITISH COUNCIL Kâtip Çelebi–Newton 
Fonu, İkili İşbirliği Çağrısı 

2014 yılından itibaren yürütülen TÜBİTAK ve British 
Council İkili İşbirliği, «Kâtip Çelebi-Newton Fonu» 
çerçevesinde Türkiye ile Birleşik Krallık (İngiltere, 
Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda) arasında bilim, teknoloji 

ve yenilik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini 
desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir programdır. 
2551 TÜBİTAK-British Council İkili İşbirliği 
(Institutional Links) programı bağlamında iki ülkenin 
ortaklaşa açtığı çağrılardan sürdürülebilir araştırma 
ve yenilik ortaklıklarının kurulması beklenmektedir.
Çağrı açılış tarihi: 16 Ağustos
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Çağrı kapanış tarihi: 31 Ekim 2016

İşbirliği araştırma alanları:
• Bilgi ve İletişim Teknolojileri
• Enerji Verimliliği Teknolojileri
• Sağlık Teknolojileri
• Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar ve 
Yöntemler
• Öğretmen Eğitimi ve Öğrenme Sonuçları
• Ekonomik Gelişim, Aile Çalışmaları, Kentsel 
Çalışmalar ve Birlikte Yaşam Araştırmaları
• Optik, Fotonik, Lazer, Yarı İletken Teknolojileri
• Çevre Yönetimi ve Politikası
Bütçe üst limitleri Türkiye’den başvuran araştırmacılar 
için TÜBİTAK tarafından proje başına sosyal bilimler 
alanında 360.000 TL, diğer ortak araştırma alanlarında 
720.000 TL olarak belirlenmiştir.
Birleşik Krallık’tan başvuran araştırmacılar için British 
Council tarafından bütün alanlar için proje başına üst 
limit £150.000 olarak belirlenmiştir.

Yeni Ortak Başvuru Sistemi
Türkiye ve Birleşik Krallık’taki işbirliği tarafı 

linke tıklayarak ayrıntılı bilgi alabilirsiniz: http://www.
tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-british-council-katip-
celebi-newton-fonu-ikili-isbirligi-cagrisi-basvuruya-
acildi

araştırmacılarının http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ 
adresinde bulunan ve İngilizce dilindeki Ortak Başvuru 
Formu’nu 31 Ekim 2016 tarihine kadar birlikte 
doldurmaları ve diğer başvuru adımlarını tamamlayıp, 
ıslak imzak imzalı olarak iletilmesi gereken belgeleri 
en geç 14 Kasım 2016 tarihine kadar TÜBİTAK’a 
ulaşacak şekilde posta ile iletmeleri gerekmektedir.
Hâli hazırda, başvuru sistemine yalnızca 
TÜBİTAK, ARBİS sistemine kayıtlı araştırmacılar 
erişebilmektedir. Bu nedenle başvuru formunu ve 
(hem Türk araştırmacılar hem de Birleşik Krallık 
araştırmacılar için) istenilen ek belgeleri Türkiye’deki 
araştırmacının sisteme yüklemesi gerekmektedir. 
Bununla beraber, Birleşik Krallık araştırmacılarının da 
sisteme girip işlem yapabilmeleri için gereken altyapı 
çalışmaları sürdürülmekte olup tamamlandığında 
TÜBİTAK ana sayfasından ilan edilecektir. Başvuru 
işlemleriyle ilgili tüm ayrıntılara (örnek başvuru formu 
ve istenilen ek belgeler) British Council İkili İşbirliği 
Çağrısı internet sayfasından da erişilebilir.
 
Sorularınızı newtonfund@britishcouncil.org.tr ve 
uidb@tubitak.gov.tr adreslerine iletebilir, aşağıdaki 

http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-british-council-katip-celebi-newton-fonu-ikili-isbirligi-cagrisi-basvuruya-acildi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-british-council-katip-celebi-newton-fonu-ikili-isbirligi-cagrisi-basvuruya-acildi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-british-council-katip-celebi-newton-fonu-ikili-isbirligi-cagrisi-basvuruya-acildi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-british-council-katip-celebi-newton-fonu-ikili-isbirligi-cagrisi-basvuruya-acildi
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Üniversite -Sanayi İşbirliği Destek Programı
TEYDEB - 1505
Türkiye Cumhuriyeti Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından yürütülen SAN-TEZ programı 2016 yılının 
sonlarına doğru ani bir kararla TÜBİTAK’a devredilerek 
TEYDEB bünyesine alınmıştır. TEYDEB bünyesinde 
ülkemiz sanayi kuruluşlarının araştırma-teknoloji 
geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek 
amacıyla altı programı bünyesinde yürütmektedir. 

sınırını 1.000.000 TL ve süresini en fazla 24 ay olarak 
belirlemiştir. Proje müşterisi kuruluş eğer KOBİ ise 
proje bütçesinin %75’ni, büyük ölçekli bir işletme ise 
%60’nı TÜBİTAK hibe olarak karşılamaktadır.
Peki 1505 hangi kapsamda destek vermektedir?
Yeni bir ürün üretilmesi,
Mevcut bir ürünün geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,
Ürün kalitesi ve standardı yükseltilmesi çalışmaları,
Maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim 
teknolojilerinin geliştirilmesi konularındaki projelere 
destek vermektedir.

Bu programda proje yürütücüsü TÜBİTAK’ın tanımına 
göre araştırmacı vasıflarını taşıyan, kadrolu ve tam 
zamanlı yürütücü kuruluş personelidir. Proje ekibinde 
araştırmacı vasıflarına sahip kişi eğer üniversite 
çalışanı ise doktora derecesine sahip olmalıdır. Proje 
ekibine ayrıca yardımcı personel ve bursiyer öğrenci 
içinde destek vermektedir. Ancak proje konusunun 
doktora çalışması olma zorunluluğu yoktur. 
TÜBİTAK 1 Şubat 2013 yılından itibaren isteyen 
firmalara 1505 yapmadan önce fizibilite projesi 
desteği de vermektedir. Ancak fizibilite desteğine 

Bunlar içerisinde üniversite-sanayi işbirliğini direkt 
olarak destekleyen program 1505 TÜBİTAK Üniversite-
Sanayi işbirliği destek programıdır. 

Program bir yürütücü kuruluş (Üniversite) ve bir 
müşteri kuruluşun (işletme) ortak başvurusu ile 
gerçekleşmektedir. TÜBİTAK proje bütçesinin üst 

başvuru yapmayan veya yapamayanlar ile yaptığı 
başvuru ret edilenler, aynı proje konusu ile ilgili 
doğrudan 1505 Programına başvuru yapabilirler.   
Burada amaç müşteri kuruluş proje için herhangi bir 
ödeme yapmadan önce; projenin teknik yapılabilirliğini 
ve yürütücü akademisyenin proje konusundaki 
yetkinliğini gösterecek ön çalışmaların yapılabilmesi 
için yürütücü kuruluşa 3 ay süre ve tamamı TÜBİTAK 
tarafından karşılanacak 10.000 TL fizibilite projesi 
desteği vermektedir.

Proje başvuruları “Proje Değerlendirme ve İzleme 
Sistemi (PRODİS)” uygulaması üzerinden online 
olarak eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden 7/24 kabul 
edilmektedir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi 
tarafından birçok TEYDEB (1505, 1507) projesine 
teknik ve danışmanlık desteği vermiş bulunmaktayız. 
Bu anlamda siz değerli akademisyenlerimize 
sahip olduğumuz deneyimleri paylaşmak üzere 
ofisimize bekliyoruz. Yapacağınız tüm üniversite-
sanayi işbirliği projelerinde yükünüzü azaltmak 
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istiyoruz. Ayrıca sanayicinin ilgisini çekebileceğini 
düşündüğünüz projeleriniz varsa bununla ilgili yakın 
zamanda hazırlamaya başlayacağımız katologlama 
çalışmalarımıza katkı vermenizi diliyoruz.  Önümüzdeki 
sayıda başka bir TÜBİTAK programını tanıtmak üzere 
şimdilik sağlıcakla kalın.

Dr. Onur Tolga OKAN 
KTU-TTO USİ Uzmanı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi
Hukuk Fakültesi 4. Kat, 61080, Trabzon

E-Posta: ktutto@ktu.edu.tr
Telefon: +90 462 377 8692/ 8742/ 8748/ 8798   

Faks: +90 462 325 0084

https://www.facebook.com/groups/1498290197165881/
https://www.linkedin.com/in/ktü-tto-6a215410a
https://twitter.com/tto_ktu

