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Antalya Organize Sanayi Bolge MUdtirlUgilnden ahnan, 21.12.2017 tarihli ve 2185 
sayth yazt ili~ikte gonderilmi~tir. 

Soz konusu yaztda, 30-31 Mart 2018 tarihinde Antalya Organize Sanayi Bolge 
MUdUriUgti idari Binasmda ger~ekle~tirilmesi planlanan Antalya OSB Ar-Ge ve inovasyon 
Proje Pazan etkinliginde, "Destekleyen Kuru l u~lar" arastnda Valiligimiz isminin 
ve logosunun kullamlmast uygun gortilmti~tUr. 

Aynca, bahse konu etkinligin kurumunuz internet sayfasmda ve ilan panosunda 
astlarak duyurulmasuun saglanmasmt, gerekli katthm ve destegin verilmesi hususunda bilgi 
ve geregini rica ederim. 

Ek: 1 Adet Yazt 

DAGITIM: 
Geregi: 
Kamu Kurum ve Kurulu~lanna 
Valilik Birimlerine 

Bilgi: 

Salih GORHAN 
Valia. 

Vali YardtmcJSI 

Antalya Organize Sanayi Bolge MUdUrlilgUne 

•au beige elektronik imzahd1r. imzah surelinin asluu glinnek i~in hrtpsllwww e· icisleri gov.tr!EyrakDqgrulama adresine 
girerek (SkTOa j - +tus YX- zb6cu k- j abErQ-e wCGXr F3 ) kodunu yazuuz. 

Oazi Bulvan Bayllld!t Mah. No:2 07030 Muta~ Antalya 
Telefon No: (242)243 97 93 Faks No: (242)248 93 95 
e>-Posta: O?YJ!lijs!eri@dsleri.eov tr lmemet Adresi: b!ml/wy.w.M!!l!ya.gov.tr/ 

Bilgi ~in: Cmnet OOUR OZT ABAK 
VERJ HAZIRLAMA VE KOl'IT.ISLETMENI 

TeltfonNo: 
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. Antalya OSB Ar-Ge !novasyon 
· Proje Pazan hk. 

... ·. · . ... 

T.C. 

ANTALYA VALiLiGi 

Olkemizdeki teknoloji ve inovasyon alanmdaki b~any1 artt1racak faaliyetlerin i~lerlik ve 
stirdiltillebilirlik kazanmas1 iyin her geyen giln yeni projeler hayata geyirilmeye yah~JimaktadJr. 

Rekabetin ytiksek oldugu giintimtiz dilnyasmda teknoloji transferi ve katma degerli projelerin iiretilmesi 
Ar-Ge ve inovasyon s:ah~malannda oncli olmada etkin role sahiptir. Dijital yagm geregi ile birlikte 
bili$im, nanoteknoloji, biyoteknoloji, makine imalat sanayi yatmmlan gibi alanlarda onemli yah~malar 
yapthnaktadu· ve yeni iirilnler geli~tirilmektedir. 

Olkemizdeki proje fikirleri ile ilgili olacak ~ekilde; fikir ve gorti$ ah$veri$ini saglamak, Ar-Ge 
projelerine ili$kin teknolojik ve finansal i$birliklerinin olu$masma ortam haZll'lamak, tiniversite, 
ara$tmna, ozel sektor kurulu$1armm Antalya OSB Katihmci FirmalanmJzm yoneticileri ile bir araya 
getinnek, Oniversite-sanayi i~birligini arttirmak, Ulkedeki proje potansiyelini ay1ga ylkartmak, proje 
ktiltiltil olu~tmmak, {i]kemizdeki bilimsel ve teknolojik geli~menin dinamigini olu~turacak bilim 
insanlanm sanayide aktifhale getirmek sanayicilerimizin ise katma degerli iiriin Uretmesine arac1 olmas1 
amaciyla "Antalya OSB Ar-Ge ve inovasyon Proje Pazan" dUzenlenecektir. Temast Tanm ve Tanm 
Teknolojileri, Biyoteknoloji, Makine-imalat Teknolojileri, Kimya Teknolojileri, Malzeme 
Teknolojileri, Bili$im Teknolojileri olan proje pazan etkinligine Akademisyenler, ara$tmnacdar, 
giri$irnciler, ogrenciler, yatmmcilar kattlabilir. 

30-31 Mart 2018 tarihinde Antalya Organize Sanayi Bolge Mtidi.irltigii 1dari Binas1'nda 
geryekle~tirilecek olan Antalya OSB Ar-Ge ve 1novasyon Proje Pazan etkinligimizin, kurumunuzun 
merkez ve bagh birimlerindeki personelinize, payda~ kurumlanmza, yazll1 ve/veya elektronik ortamda 
duyurulmast proje pazan etkinligine yonelik katdtmm ozendirilmesi, duyum platformlarmJzda duyuru 
yapdmast proje pazan etkinliginin hedefine ul~masmda onemli katkllar saglayacagt kanaatindeyiz. 

Destek talebimizin olumlu goriilmesi halinde, kurumunuzun ismi, tanttlm mecralarmda (afi$, 
bro$iir v. s.) ve proje pazan internet sayfamtzda "destekleyen kuru!u~lar " arasmda duyurulacakhr. 
Uygun bulmamz halinde, teyidinizin 6.01.2018 tarihine kadar yazth olarak (elektronik ortamda 
kurumunuzun logosu ile birlikte) simakor@antalyaosb.org.tr adi·esine bildirilmesi hususunda geregini 
bilgilerinize sunartz. 

\ 

J 

: .. 1 ~· : 

YO:!c i. ~ . :z::~a: ... :~~--.~~ -.. :· \ ··.;t,.:i 
I 
I 

Antalya Orgilntze Sanayt Bolge Mudurlugu Tel. : +90 242.2581100(pbx) w w w .antdl yao sb. o tg tr 
1. Ktstm 5. Cad. No·S Dci~emealtt - ANTALYA f·aks : t 90 242 258 11 04 akorsanoi,u~nta l yilosb org.tr 


