
 

Ufuk Avrupa Genel Bilgi Günü (Karma Etkinlik) 
Samsun, 21 Ekim 2021 

Sizleri, TÜBİTAK tarafından düzenlenen çevrimiçi Ufuk Avrupa Genel Bilgi Günü’ne davet etmekten memnuniyet 

duyuyoruz. Etkinlik, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen ve yürütücüsünün T.C. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ana yararlanıcısının TÜBİTAK olduğu ve Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında 

desteklenen “Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II” Teknik Destek Projesi kapsamında gerçekleştirilecektir. 

Genel Bilgi Günü, Çerçeve Programlarında az deneyime sahip olan veya hiç deneyimi olmayan potansiyel 

katılımcıların yanı sıra, yeni Ufuk Avrupa Çerçeve Programı hakkında bilgi edinmek isteyen deneyimli 

araştırmacıları da hedefleyen bir tanıtım etkinliğidir. Bilgi Günü, Avrupa Birliği araştırma ve yenilik programı ve 

projeleri hakkındaki bütün bilgileri sizlere sunacaktır. Etkinlik, Ufuk Avrupa Stratejik Plan ve Çalışma 

Programlarının önemli politika yönlerinin yanı sıra, Teklif çağrıları ve yeni Teklif Şablonlarının içeriklerini; AB 

araştırma iş birliğine katılımın nasıl sağlanacağı gibi konular hakkında pratik yaklaşımlarını da kapsamaktadır.  

Etkinlikte gerçekleşecek oturumlar, katılımcıların Ufuk Avrupa Programı'nın temel kavramlarını ve destekleyici 

belgelerini anlamalarına yardımcı olacak şekilde yapılandırılmış olup, katılımcıların bu programdan 

yararlanabilecekleri şekilde düzenlenmiştir.  

Bilgi Günü etkinliği, 21 Ekim 2021 tarihinde Sheraton Grand Samsun Hotel’de, saat 10:00’da başlayıp, 17:00’da 

sona erecek şekilde gerçekleştirilecektir.  

Avrupa Komisyonu'na herhangi bir başvurunun İngilizce yapılması gerekliliğinden dolayı, etkinlik İngilizce olarak 

gerçekleşecektir. Etkinlikte tercüme hizmeti sağlanmayacaktır. Ayrıca etkinlikte, Türkçe olarak sorularınızı 

yöneltebilmeniz adına Türk uzmanlar da Bilgi Günü etkinliğinde yer alacaklardır. 

Ön Kayıt: Etkinliğe ön kaydınızı, takip eden ‘Google form’ dokümanı aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz: 

https://docs.google.com/forms/d/1_1_uyeRKODXTTOS2gp71p_s_G2woFdWS9xMVG0CYTHQ 
 
*Etkinliğimizde, katılımcı sınırımızın olmasından dolayı fiziksel katılıma yönelik onay süreci olacağını belirtmek 
isteriz. İşbu sebeple, etkinliğe sadece ön kayıt işlemini gerçekleştiren ve onaylanan katılımcıların katılımına izin 
verilecektir. Gerçekleştirilen ön kayıt beraberinde, onaylanan katılımcılarla proje ekibi e-posta yoluyla iletişime 
geçiyor olacaktır. Bu sebeple ön kayıt formunu doldururken e-posta adresinizi doğru ve eksiksiz yazdığınızdan 
lütfen emin olunuz. Etkinliğe çevrim içi olarak katılmayı planlayan katılımcılarla ise, etkinliğin çevrim içi giriş 
bilgileri ve bağlantısı etkinlik tarihinden 3 gün önce yine e-posta aracılığıyla paylaşılıyor olacaktır. 

Etkinliğe dair daha fazla bilgi almak için, teknik destek projesi ekibiyle k.gungor@idi.ie veya s.dogrusoz.idi.ie e-

posta adresleri vasıtasıyla iletişime geçebilirsiniz; 

 

 



 

Görünürlük hakkındaki konular için lütfen proje iletişim ekibiyle th2020iicomms@idi.ie e-posta adresi vasıtasıyla 

iletişime geçiniz. Etkinlikte görüşmek dileğiyle! 

Ek: Fiziksel Etkinlikler için Covid Güvenlik Kılavuzu 

 

Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II Projesi 

Fiziksel Etkinlikler için Covid Güvenlik Kılavuzu – katılan TÜM 

kişiler için geçerlidir 

1. Covid belirtileri gösteren katılımcılar katılmamalıdır. 

2. Covid'den iyileşen katılımcılar, etkinlikten 5 gün önce yapılan bir testin negatif test sonuçlarını sunmalıdır. 

3. Etkinlik otellerinde, katılımcılar geldiğinde ateş ölçümleri ve HES Kodu kontrolü sağlanacaktır. 

4. Katılımcılar, etkinliğe katılım gösterirken, kullanılan aşıya bağlı olarak bir veya iki aşı için tam aşı koruması 

sertifikası sunması beklenmektedir. 

5. Toplantı salonu düzeninde sosyal mesafeye uyulacak ve el dezenfektanı/kağıt mendili ve maske 

sağlanacaktır. Etkinlik boyunca ve molalarda maske takılması zorunludur. 

6. Toplantı odasındaki yüzey ve sandalyeler, delegeler girmeden hemen önce ve kahve ve öğle yemeği molaları 

sırasında dezenfekte edilecektir.  

7. Çapraz bulaşma risklerini en aza indirmek için defter ve kalem sağlanmayacaktır. 

8. Mikrofonlar her kullanıcıdan sonra organizasyon ekibi tarafından dezenfekte edilecektir. 

9. Covid kontaminasyonu ve çapraz enfeksiyon riskini en aza indirmek için konaklama, etkinlik resepsiyonu, 

öğle yemeği ve kahve molaları için otel düzenlemeleri yapılacaktır. 

10. Toplantıdan sonra bırakılan her türlü kağıt, not, maske vb. otel tarafından imha poşetlerine konulacak ve 

atılacaktır. 

  

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla gerçekleşen T.C. Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı’nın yürütücüsü olduğu Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen ve 

ana yararlanıcısının TÜBİTAK olduğu “Ufuk 2020’de Türkiye Faz -II” adlı Teknik Destek 

Projesinin amacı, Ufuk 2020 ve Ufuk Avrupa Programına yönelik proje yazma eğitimleri, proje 

pazarı etkinlikleri, ulusal danışma grubu toplantıları ile farkındalığı artırmaktır. Daha fazla 

bilgiye www.turkeyinh2020.eu web sitesinden ulaşılabilmektedir. 

 
 


