
CERN İhaleleri 
Bilgilendirme Semineri

(Webinar – İnternet Üzerinden)

13 Kasım 2020 Cuma – Saat: 14:30
Seminere katılım adresi: http://webinar.tobb.org.tr  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) işbirliğinde CERN Satın Alma 
Grup Başkanı Anders Unnervik ve CERN Satın Alma Grubu Hızlandırıcılar ve Teknoloji Bölüm Başkanı Jerome 

Pierlot’nun katılımı ile gerçekleştirilecek olan seminerde CERN bünyesinde açılan ihalelere katılım ve 
mevcut durumda ülkemiz KOBİ’lerinin katılabileceği ihaleler anlatılacak olup, seminer sonunda KOBİ’lerin 

konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır. 
Seminerde Türkçe-İngilizce simültane çeviri bulunacaktır.

Seminere
http://webinar.tobb.org.tr

linkinden katılabilirsiniz.
Tüm üyelere katılım ücretsizdir.

Program:
14:30 – 15:00 Açılış Konuşmaları ve CERN Tanıtımı 
15:30 – 16:00 CERN Satın Alma Grubu Sunumu
16:00 – 16:15 Ülkemiz KOBİ’lerinin katılabileceği ve şu anda açık olan ihaleler
16:15 – 16:25 TOBB-CERN Sanayi İrtibat Ofisi Hakkında Bilgilendirme
16:25 – 16:45 Soru-Cevap

CERN'de Yapılan Alımlar Hakkında Genel Bilgiler

Günlük hayatımızdaki pek çok alanda çığır açan buluş ve yeniliklere 
imza atan CERN, yılda ortalama 350 milyon İsviçre Frangı (CHF) 
büyüklüğünde mal ve hizmet alımı yapmaktadır.  
NEDEN BU SEMİNERİ İZLEMELİSİNİZ?

 CERN iş bitirme referansı tüm dünyada kabul gören, pek 
çok mecrada gururla sunabileceğiniz ve size yeni kapıları 
açabilecek değerde önemli bir referanstır.  TOBB 
Başkanımız Sn. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun en güzel tabiri 
ile "CERN'de iş yapmak Şampiyonlar Liginde 
oynamaktır."

 TOBB bünyesinde CERN Sanayi irtibat ofisi kurulmuş olup, 
CERN ihalelerine katılımda koordinasyonu sağlamaktadır.

 İş hacmimizi her sene iki katına çıkararak bugün 8 milyon 
dolarlık bir iş hacmine ulaştık.  30 dan fazla şirketimiz 
bugün 80 den fazla siparişi başarı ile tamamladı.

 Teknik işlerin (mekanik, elektrik-elektronik, yazılım-
donanım, bina ve endüstriyel sistemler, vakum ve 
kriyojenik alanlar vb.) yanı sıra CERN, 3500 çalışan ve 
yaklaşık 15000 akademisyenden oluşan kapasitesiyle pek 
çok kurumsal alım da yapmaktadır. (Basım-Yayın, T-shirt, 
Bilgisayar-Monitör, Mobilya, vb.)

CERN ile iş yapmanız için diğer tüm detaylar webinarda 
anlatılacaktır.

Seminer ile ilgili iletişim: kobi@tobb.org.tr, 0312 218 24 31

http://webinar.tobb.org.tr/
http://webinar.tobb.org.tr/
mailto:kobi@tobb.org.tr

