


EN İYİ YERLİLEŞTİRME PROJE ÖDÜLÜ

İçerisinde bulunduğumuz ekonomik krizinden kurtulmanın ve ilerleyen 
zamanda aynı krizlerle karşılaşmamanın en önemli yöntemi yerli 
üretimi artırarak global pazarlarda daha fazla yer almaktan geçiyor. 

TÜSAYDER olarak her yıl yapmış olduğumuz etkinliklerde yerli ve milli 
vurgusu yaparak, bu konunun önemini anlatıyoruz. Bu nedenle bu yıl ki 
zirvemizde de motto olarak ‘GLOBAL BAŞARILAR YERELDE BAŞLAR! 
diyoruz.

Maliyetlerimizi düşürmenin en önemli yöntemlerinden biri olan ve 
ülkemize de değer katan yerlileştirme çalışmaları, ithalatı azaltmamız 
ve krizlerle başa çıkmamız için oldukça önemli.



EN İYİ YERLİLEŞTİRME PROJE ÖDÜLÜ

Yarışmaya katılacak proje kapsamı bir önceki sayfada bahsettiğimiz 
yaklaşıma dayandırılması gerekmektedir.

Bunun dışında projenizle ilgili genel olarak fikir verisi için aşağıda ki 
konulara yer vermeniz de fayda sağlayacaktır.

• Yerli alım yaptığınız tedarikçileriniz,
• İhracat yaptığınız ülke sayısı,
• Yeni pazarlar bulurken izlediğiniz stratejiler,



PROJENİN AMACI

• Sanayimizin ithalat bağımlılığının azaltılması, 
• Ülkemizin rekabet gücünü artıracak çalışmaların 

yürütülmesi, 
• Meslektaşlarımızın yerli sanayinin gelişmesini 

desteklemesi, 
• Yüksek teknolojili ürünlerle ihracatımızın artırılmasına 

katkıda bulunulması hedeflemektedir.



PROJENİN KAPSAMI

En İyi Yerlileştirme Proje Ödülü;  
ülkemizde üretimi bulunmayan bir ürünün veya 
yüksek maliyetlerle ithal edilen ürünlerin, 
satınalma yöneticileri önderliğinde veya satınalma
yöneticilerinin destek ve teşvikleriyle 
yerlileştirilmesini kapsar.



PROJENİN KÜNYESİ

31 Ekim 2019 – Projenin Son Teslim Tarihi
5 Kasım 2019 –Projenin Değerlendirme Tarihi
16 Kasım 2019- Projenin Açıklanma Tarihi / STZ’2019



PROJENİN GİZLİLİĞİ

• Proje dosyasında yer alan bilgiler ve edinilen tüm 
detaylar gizli tutulacak, hiçbir şekilde 3.şahıslar ile 
paylaşılmayacaktır.

• Değerlendirme sonucunda proje dosyası geri iade 
edilecektir.



PROJENİN 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

• Projenin Maliyeti Düşürme Değeri % 25
• Projenin Ülkeye Sağladığı Katma Değer % 15 
• Zorluk Derecesi %10
• Kritiklik Derecesi %10
• Karlılığı etkilemesi %15
• Marka değerinin arttırılmasI % 25



PROJENİN SUNUM DOSYASINDA 

YER ALMASI GEREKEN BİLGİLER

• Firma Ünvanı ve Sektörü
• Projenin Adı ve Sorumlusu
• Projenin Kısa Açıklaması
• Projenin İş Akışı
• Projenin Uygulanması ve Sonucu
• Proje Bütçesi
• İthal alım ve yerli alımdaki farkların sayısal verilerle 

(maliyet analizleri) belirtilmesi
• Yıl sonu toplam ciroda ki etkisi (sayısal veriler olmalı)
• Yıl sonunda belirtilen bütçede yarattığı karlılık 

(sayısal veriler olmalı)



AYRINTILI BİLGİ VE İLETİŞİM

Ünal Yıldırım
0537 345 84 01
unal.yildirim@tusayder.org



TEŞEKKÜRLER...

Satınalma Profesyonelleri ve Yöneticileri Derneği ®

İstanbul Outlet Park AVM Cumhuriyet Mah. D-100

Karayolu Sk. No:374/K2/D64-69  TR-34500 Büyükçekmece / İstanbul
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