
ÜSİGEM-KÜSİ İCRA KURULU TOPLANTI KARARLARI 
 

 
Toplantı Tarihi : 12 Şubat 
 
Toplantı Sayısı : 2020-02 
 
 
MADDE 1- Bir önceki toplantıda görüşülen konular kayıt altına alınarak tutanak üyelere 
bildirildi.  
 
MADDE 2- Üniversite bünyesinde sanayi işbirliği çerçevesinde 22 Ocak 2020 ve 29 Ocak 2020 
tarihlerinde düzenlenen çalıştaylar neticesinde sunulan proje ve işbirliği önerileri çerçevesinde 
hazırlanan Çalıştay Raporları değerlendirilerek sanayiciler ile yapılacak olan toplantıdan 
çıkacak sonuç çerçevesinde yapılması planlanacak işbirliklerine yönelik planlama yapılmasına  
karar verildi. 
 
MADDE 3- 2244 Sanayi doktora program protokolleri kapsamında çalışmalar ile kaydedilen 
aşama değerlendirilerek, söz konusu protokollerin TÜBİTAK tarafından yapılan değerlendirme 
neticesine onaylanmalarının uygun bulunduğu ve onayları alındıktan sonra çalışmaların 
başlayacağı belirtilmiş olup, konu ile ilgili gelinen noktanın Çalışma Konseyine bildirilmesine 
karar verildi. 
 
MADDE 4- Sanayi bölgelerinde yapılması planlanan toplantının çalışma takviminin 
belirlenmesine ilişkin ve toplantıların organizasyonunun DOSAB-SİAD üzerinden 
planlanmasına, toplantıların OSB Başkanları ile SİAD Başkanları ile yapılarak alınan kararların 
rapor halinde düzenlenmesi ve Çalışma Konseyi’ne sunulmasına karar verildi. 
 
MADDE 5- ÜSİGEM-KÜSİ Çalışma Konseyi Usul ve Esasları Taslağı görüşülerek, yapılacak 
değişikliklerin de eklenerek hazırlanacak yeni şekli ile uygun olduğuna ve Çalışma Konseyine 
sunulmasına oybirliği ile karar verildi. 
 
MADDE 6- Dilek ve temenniler: 
Prof.Dr.Sedat ÜLKÜ: Konsey üyeleri ile SİAD Başkanlarının katılacağı bir toplantı 
planlanabileceği, ayrıca Fakülte Dekanlarının bölümlerinde görev yapan öğretim üyeleri ile 
görüşerek sanayi ile ilgili yapılacak projelere ilişkin görüşlerinin sorulabileceği yönünde görüş 
belirtti. 
Ahmet ÖZKAYAN: Alt yapısı devlet tarafından desteklenerek güçlendirilmiş bir silikon vadisi 
kurulması konusunda fikir ve görüşlerini belirtti. Kurul üyeleri de bu konuda olumlu görüş 
bildirerek, detaylı çalışmaların başlatılabilmesi adına konunun takibi için Ahmet ÖZKAYAN 
(Ermaksan) ve Prof.Dr.Recep EREN (TTO) görevlendirildi. 
 
MADDE 7- Bir sonraki toplantının 26 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 16:00’da Rektörlük D 
Salonunda yapılmasına karar verildi. 
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