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ÖNSÖZ 

Şırnak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. tarafından hazırlanan ve her üç ayda bir düzenli yayınla-

nan e-bültenin bu ayki konusu “DİKA DESTEK PROGRAMLARI” hakkında olup,  mali kaynaklarını etkin ve 

uygun alanlara yönlendirerek ve paydaş tüm aktörlerin kalkınma faaliyetlerinin eşgüdümünü sağlayarak 

“kalkınmış ve müreffeh bir bölge”ye dönüşümde referans kurum olarak pro-aktif rol alması amacıyla DİKA 

Proje Desteklerini siz değerli okuyucularımıza sunduk.  

 Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun 5. Maddesi’nde aşağı-

daki görevler ve yetkiler tanımlanmıştır: Bölge plân ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve 

projelere destek olmak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, değer-

lendirmek ve sonuçlarını Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına bildirmek. Bölge plân ve programlarına 

uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve 

bu kapsamdaki projelere destek sağlamak. Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları 

tarafından yürütülen ve bölge plân ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri izlemek. Bölge-

sel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşla-

rı arasındaki işbirliğini geliştirmek. Ajans’a tahsis edilen kaynakları, bölge plân ve programlarına uygun 

olarak kullanmak veya kullandırmak. Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal 

gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, 

kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek. Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluş-

larla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak. Bölge illerinde yatı-

rımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî 

iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine 

etmek. Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konu-

larda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek. 

Türkiye'nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası prog-

ramlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve bu 

programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağla-

mak. Ajansın faaliyetleri, malî yapısı ve ajansla ilgili diğer 

hususların güncel olarak yayınlanacağı bir internet sitesi 

oluşturma gibi bir çok faaliyette bulunan DİKA’nın Proje 

Destek Programlarını 9. Sayımız olan 2021 Mart e-

bültenimizde siz değerli okuyucularımızla paylaşılmıştır. 

 

Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan 

                                                                                                                                 ŞırnakTTO A.Ş.  

                                                                                                                              Yönetim Kurulu Başkanı 
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 DİCLE KALKINMA AJANSI 

Vizyonu 

Zengin tarihi ve kültürel mirasını, doğal sermayesini ve jeo-stratejik konumunu akılcı, yenilikçi ve katılımcı 

bir yaklaşımla etkin ve sürdürülebilir bir şekilde değerlendirerek; yeniden üretim, ticaret ve medeniyet 

merkezi olmayı başarmış, istikrar içinde gelişen, herkesin güven ve umutla yaşamak istediği bir bölge ol-

mak”tır. 

Misyonu 

Zengin tarihi ve kültürel mirasını, doğal sermayesini ve jeo-stratejik konumunu akılcı, yenilikçi ve katılımcı 

bir yaklaşımla etkin ve sürdürülebilir bir şekilde değerlendirerek; yeniden üretim, ticaret ve medeniyet 

merkezi olmayı başarmış, istikrar içinde gelişen, herkesin güven ve umutla yaşamak istediği bir bölge ol-

mak”tır. 

Temel Değer ve Politikaları 
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DİKA Politikalar 

• İnsan Odaklılık 

• Katılımcılık ve yönetişim 

• Yaratıcı ve yenilikçi fikirlerin teşvik edilmesi 

• Rekabet iklimin geliştirilmesi 

• Uzman ve nitelikli insan kaynağı ile çalışma 

• Çalışan memnuniyeti 

• Bilimsel bilgi ve bilginin yönetimi ve paylaşılması 

• Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak. 

• Bölge plân ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak; bu kap-

samda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına bildirmek. 

• Bölge plân ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin 

geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak. 

• Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plân ve 

programları açısından önemli görülen diğer projeleri izlemek. 

• Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil top-

lum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek. 

• Ajans’a tahsis edilen kaynakları, bölge plân ve programlarına uygun olarak kullanmak veya kullan-

dırmak. 

• Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve re-

kabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların 

yaptığı araştırmaları desteklemek. 

• Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde 

tanıtımını yapmak veya yaptırmak. 

• Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruh-

sat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak 

üzere tek elden takip ve koordine etmek. 

• Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konu-

larda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri des-

teklemek. 

• Türkiye'nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtı-

mını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak. 

• Ajansın faaliyetleri, malî yapısı ve ajansla ilgili diğer hususların güncel olarak yayınlanacağı bir in-

ternet sitesi oluşturmak. 

Görevler ve Yetkiler 
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Organizasyon Yapısı 

Ajans Brifingi 

25 Ocak 2006’da 5449 Sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Ka-

nun” kabul edilmiş, 8 Şubat 2006 tarihinde 26074 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. Bazı Düzey 2 

Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulmasını öngören Bakanlar Kurulu 2008/14306 sayılı kararnamesi 22 

Kasım 2008 tarih ve 27062 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmış ve Mardin ili merkez olmak üzere TRC3 

Düzey 2 Bölgesi’nde (Mardin, Batman, Siirt, Şırnak) Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) kurulmuştur. 

Ekim 2009’da Genel Sekreterlik olarak Mardin’de; Mayıs 2010’da Yatırım Destek Ofisleri olarak TRC3 

Bölgesi’nde (Mardin, Batman, Siirt, Şırnak) aktif olarak faaliyetlerine başlayan ve yıllık ortalama 40 Mil-

yon TL bütçeyi yöneten DİKA’da 1 Genel Sekreter, 26 Uzman, 3 Destek personeli görev yapmaktadır. 

DİKA TRC3 Bölgesi’nde 2019 Yılı sonunda On yıllık süreçte 17 farklı mali destek programı düzenlemiş, 

965 adet proje başvurusu almış, toplam bütçesi 265 Milyon ₺’yi bulan 331 adet proje desteklemiştir. Bu 

projeler Ajans mali kaynağından 169 Milyon 740 Bin ₺ ile desteklenmiştir. Ayrıca Teknik Destek Faaliyeti 

kapsamında 276 adet eğitim hizmetine 1 Milyon 610 Bin ₺ destek sağladı. 
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 DİKA DESTEKLERİ 

Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde 

ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve 

programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebi-

lirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla Mardin, Batman, Şır-

nak ve Siirt illerini kapsayacak şekilde kuruluna Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), bölgenin potansiyelini en 

verimli şekilde kullanması ve diğer ülke bölgeleriyle rekabet gücünü arttırması amacıyla çeşitli mali ve 

teknik destekler sunmaktadır. 

Ajans, kuruluş amacına hizmet edecek şekilde özel sektöre yönelik olarak; 

 • Proje ve faaliyetlere destek olmak,  

• Bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, 

 • Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum 

kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, 

 • Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet 

gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araş-

tırmaları desteklemek, 

 • Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanı-

tımını yapmak veya yaptırmak, 

 • Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat 

işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek el-

den takip ve koordine etmek, 

• Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, 

ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek gibi bir 

çok görevi yerine getirmeye yönelik olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 

Ajans bölgenin ihtiyaçlarını dikkate alarak Sonuç Odaklı Programlar geliştirmek suretiyle özel sektöre yö-

nelik mali destekler sunabilmektedir. Buna göre odak ve rekabetçi sektörlerin geliştirilmesine yönelik da-

ha önce uyguladığı gibi hibe destek programları ile imalat. 
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Mali Destek Programları 

Desteklenecek proje veya faaliyetlerin gider büt-

çelerinin, belirlenecek oranlarda Ajans tarafın-

dan karşılanması amacını güden nakdi ödeme. 

Özel işletmeler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum 

ve kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğinde 

meslek kuruluşları, yerel yönetimler ve bunların birlik-

leri, kooperatifler ve bunların birlikleri ile diğer gerçek 

ve tüzel kişiler. 

Kimler Faydalanabilir? 

 Mali Destek Nedir? 

Ajans, yıllık çalışma programında ve başvuru rehberinde açıkça belirtmek kaydıyla; Yönetmelikte sınıflandırılan baş-
vuru sahiplerinin, aşağıda sayılan türlerdeki projelerine mali destek sağlayabilir: 
 

• Bölge planı ve sonuç odaklı programların uygulanmasını sağlayıcı projeler, 
 

• Bölge planı ve sonuç odaklı programlara uygun olarak, bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin 
geliştirilmesine katkıda bulunan projeler, 

 

• Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini ve ortaklığı geliştiren projeler, 
 

• Bölgenin kaynak ve imkânlarından en yüksek faydayı sağlamaya, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırma-
ya, rekabet gücünü ve yenilik kapasitesini artırmaya ve ulusal ve uluslararası düzeyde etki ve etkinliği artır-
maya yönelik projeler, 

 

• Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının tanıtımına ve geliştirilmesine yönelik projeler, 
 

• Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, kü-
çük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri doğrudan veya dolaylı olarak destekleyecek projeler, 

 

• Türkiye'nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yap-
mayı sağlayan ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine ve kaynak teminine katkı sağlayan proje-
ler, 

 

• Bölgedeki kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesine, hizmet sunumunda 
niteliklerinin artırılmasına, insan kaynakları ve kurumsal altyapılarının geliştirilmesine yönelik projeler. 
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DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ 

Ajansın esas itibarıyla proje teklif çağrısı yöntemiyle kullandırdığı desteklerden oluşur. Ancak Ajans istisnai olarak, 

proje teklif çağrısı yapmaksızın ve proje hazırlığı konusundaki yükümlülüklerinden bazılarını hafifletmek veya proje 

hazırlık sürecini doğrudan yönetmek suretiyle, fizibilite desteği ve güdümlü proje desteği şeklinde de doğrudan des-

tek sağlayabilir. 

• Fizibilite Desteği 

Ajans, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yö-

nelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yatırım 

projelerin fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek verebilir. 

Desteğin Amacı 

Ajans, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yö-

nelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin 

fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek verebilir. 

 

Uygun Başvuru Sahipleri 

Fizibilite desteğinden, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, 

kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi sitele-

ri, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri, iş geliştirme merkezleri gibi kurum ve kuruluşlar, 

birlikler ve kooperatifler yararlanabilir. 

Başvuru rehberlerine esas olmak üzere desteklenmeyecek fizibilite çalışmaları, fizibilite hazırlanmasında esas alına-

cak fizibilite şablonları, uygun başvuru sahipleri, destek limitleri ve azami destek miktarı gibi hususlar Bakanlık tara-

fından düzenlenir. 

Proje teklif çağrısı, belirli bir destek programı kapsa-

mında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan po-

tansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen ko-

nu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya 

davet edilmesidir. Kentsel ve çevresel altyapı ile eko-

nomik altyapıya ilişkin projeler desteklenir. Özel işlet-

melerin sabit yatırıma ilişkin kurulum ve geliştirme 

projeleri desteklenir. Sosyal altyapıya ilişkin projeler 

desteklenir. 

• Proje Teklif Çağrısı Yöntemi 
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Değerlendirme 

Destek Yönetimi Kılavuzunda belirlenen formata uygun olarak hazırlanacak ve ajansa sunulacak olan her bir destek 

teklifi, genel sekreter başkanlığında ilgili ajans uzmanlarından oluşturulacak en az üç kişilik bir değerlendirme ko-

misyonu tarafından, başvuru tarihinden itibaren en fazla bir ay içerisinde değerlendirilir ve yönetim kurulunun ona-

yına sunulur.  

Uygulama 

Bu tür desteklerde yararlanıcı, sözleşme yükümlülüklerini en fazla bir yıl içerisinde tamamlayarak fizibilite raporunu 

ajansa sunar. Ajans, raporun şekil, içerik ve kalite bakımından Destek Yönetimi Kılavuzunda belirlenen ilke ve kural-

lara uygunluğunu kontrol eder. Raporların ajansa süresinde sunulmaması veya ajans tarafından uygun bulunmama-

sı durumunda sözleşmeler feshedilerek sağlanan destek, fer’ileriyle birlikte geri alınır. Desteğin yönetilme sürecine 

ilişkin olarak 12 ilâ 26 ncı maddelerde belirtilen hükümler, mahiyetine uygun düştüğü ölçüde, fizibilite desteği uygu-

lamaları için de uygulanır. 

Acil ve/veya stratejik nitelikteki faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla, kar amacı gütmeyen kurumlara verilir. Yerel 

ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak stratejik nitelikli ve/veya aciliyet içeren faaliyetlere yenilikçilik ve sürdürü-

lebilirlik temelinde uygulamaya yönelik olarak destek sağlanır. 2010-2020 yılları arası Doğrudan Faaliyet Desteği 

yürüten Ajans, 2021 ile birlikte Fizibilite Desteği yürütmektedir. 

• Güdümlü Proje Desteği 

Güdümlü projeler, proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan doğrudan destek sağlamaya yönelik olarak; bölge pla-

nında öngörülen öncelikler doğrultusunda, konusu ve koşulları ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen 

özel nitelikli model projelerdir. 

Amaç; 

Ajans tarafından bölge planında veya saha çalışmaları sonucunda belirlenen veya öngörülen öncelikler doğrultusun-

da, konusu ve koşulları ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelere destek sağ-

lamaktır.  
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Uygun Proje Konuları: 

• Özel sektör işletmeciliğini güçlendirecek şekilde: 

• Üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, 

• İyi uygulama örneklerinin oluşturulması, 

• Sektörel ihtisaslaşmanın desteklenmesi, 

• Özel bilgi, beceri ve teknolojilerin geliştirilmesi, transferi veya yaygınlaştırılması, 

• Yeni finansman modellerinin geliştirilmesi, 

• Kamu-üniversite-sanayi işbirliğinin desteklenmesi, 

• Yeni hizmet ve üretim organizasyonlarının geliştirilmesi, 

• İşbirliği ağları ve değer zinciri oluşturulması, 

• Kümelenmelerin desteklenmesi, 

• Yeni sanayi altyapısı ve organizasyon modellerinin geliştirilmesi 

• Bölgedeki sektörlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesi. 

• Sosyal dayanışmayı ve sorumluluk bilincini güçlendirecek, 

• Kültürel değerleri koruyacak ve geliştirecek şekilde; dezavantajlı grupların sosyal, kültürel ve fiziksel 
hizmetlere erişebilirliklerini kolaylaştıracak altyapının tesis edilmesi; 

• Göçün olumsuz etkilerinin önlenmesi, sosyal hayatın kolaylaştırılması, 

Uygun Olmayan Proje Konuları: 

Güdümlü proje kapsamında aşağıda belirtilen niteliklere sahip projeler desteklenmez: 

• Mahalli idarelerin kırsal altyapıya yönelik her türlü yatırımları Münhasıran mahalli idareler tarafın-

dan rutin olarak gerçekleştirilen mahalli müşterek nitelikteki yol, içme suyu, kanalizasyon, arıtma, 

yağmur suyu, sağlık ocağı, kültür merkezi, spor tesisi, sosyal hizmet binaları gibi model veya yenilikçi 

niteliği haiz olmayan yapım işleri. 

• Kamu yatırım programında yer alan projeler. 

• Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi gibi belirli ölçüde kamu yararı gözetenler veya hâkim 

ortağı kamusal nitelikli kuruluşlar olan şirketler hariç olmak üzere sadece kâr amacı güden kuruluşla-

rın bulunduğu projeler. 

• Uygulanmasında mülkiyet, izin, imar, ortaklık ve benzeri hukuki ve teknik engeller bulunan projeler. 

Destek Oranı: 

Ajans güdümlü projelerde toplam proje maliyetinin en fazla yüzde yetmiş beşi (% 75) oranında mali destek 

sağlayabilir. Güdümlü projelerde proje ortaklarının da nakdi destek sağlamaları ve projenin sürdürülebilir-

liğini teminat altına alacak taahhütlerde bulunmaları esastır.  
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 Değerlendirme ve Proje Onay Yöntemi: 

Ajans, ilk fikri oluşturma aşamasından itibaren genel çerçevesini ortaya koymuş olduğu projeyi uygulayacak muhte-
mel tarafları bir araya getirir. Bu projelerde üniversite, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarının ortak-
lıkları teşvik edilir. 

Teklif edilen güdümlü projelere ilişkin işletme modeli, ortaklık yapısı, mülkiyet durumu ve proje bedeli gibi hususlar 

Bakanlık tarafından belirlenecek proje bilgi formuyla ajansın çalışma programında açıkça belirtilir. Güdümlü proje-

nin geliştirilmesi sürecinde ajansın koordinasyonunda muhtemel proje sahibi ve ortaklarınca Bakanlık tarafından 

belirlenen esaslara uygun olarak kesin projeye dayanan fizibilite raporu hazırlanır. Projenin fizibilite etüdüyle yapıla-

bilirliği ortaya konduğu takdirde projeye ait iş planı, bütçe ve taahhütnameler gibi fizibiliteye esas teşkil eden diğer 

belgeler de fizibilite raporuyla birlikte Yönetim Kurulu onayına sunulur. Güdümlü projelere ait fizibilite raporu ve 

rapora esas teşkil eden diğer belgeler Yönetim Kurulu onayının ardından Bakanlık onayına gönderilir. Söz konusu 

proje önerisi ve fizibilite raporu ile rapora esas teşkil eden diğer belgeler Bakanlık tarafından uygun görüldüğü tak-

dirde proje ajans tarafından desteklenebilir. Güdümlü proje desteği kapsamında ajans tarafından sağlanan mali des-

tek tutarı, proje uygulama döneminde uygulama durumu ve bütünlüğü göz önünde bulundurularak yönetim kurulu-

nun onayı ile en fazla % 10'u oranında artırılabilir. Desteğin artırılması durumunda yararlanıcının eş finansman tutarı 

da en az aynı oranda artırılır. 

• Faiz Desteği ve Faizsiz Kredi Desteği 

Faiz Desteği; kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin ilgili aracı kuruluş ile Ajans arasında imzalanacak protokolde 

belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlardan alacakları krediler karşılığında ödeyecekleri faiz giderleri-

nin, Ajans tarafından karşılanmasını öngören karşılıksız yardımdır. 

Faizsiz Kredi Desteği; Ajans tarafından kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin ilgili aracı kuruluş ile Ajans arasında 

imzalanacak protokolde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlar eliyle kredi verilmesini ve Ajans tara-

fından sağlanan mali desteğin faiz ödenmeksizin taksitler halinde geri ödenmesine imkan veren karşılıksız yardım-

dır. 

Faiz desteği ve faizsiz kredi desteği uygulamalarına ilişkin hususlar, ajanslar ve ilgili aracı kuruluşlar arasında akdedi-

lecek ikili ve çok taraflı uygulama protokolleri ile belirlenir. Ajansın akdedeceği bu protokollerde; destek kapsamın-

da kullandırılabilecek kredilerin türleri, kapsamı, üst limitleri, vade seçenekleri, ajans tarafından karşılanacak azami 

destek miktarları, kredi taleplerini değerlendirme ve bildirim süresi, kredi taleplerinde başvurandan talep edilecek 

belgeler ile kredi teminatı, uygulanacak finansman desteği oranları, kredi kullanımları nedeniyle proje sahibinden 

talep edilebilecek işlem masrafları, desteğin ödenme usulü ve zamanı, ajansın ve ilgili aracı kuruluşların sorumluluk-

ları, muacceliyet durumları, temerrüt hali, temerrüt faizi ve desteğin durdurulması veya iptal edilmesi, projelerin 

sözleşmede belirtilen kurallara uygun tamamlanamaması durumunda ilgili aracı kuruluşların ve ajansın hak ve yü-

kümlülükleri ve uyuşmazlık hallerinde yetkili olacak mahkemeler, tebligat adresleri, protokolün süresi, gizlilik gibi 

desteğin uygulanma sürecine ilişkin hususlar detaylı bir şekilde düzenlenir. 
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Amaç 

Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve 

uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamak. 

Hangi Çalışmalara Verilir? 

•Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırı-

cı faaliyetleri,  

• Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının,  

• Sivil toplum kuruluşlarının,  

• Organize sanayi bölgelerinin,  

• Küçük sanayi sitelerinin,  

• Teknoparkların,  

• Teknoloji geliştirme bölgelerinin,  

• Endüstri bölgelerin,  

• İş geliştirme merkezlerinin,  

• Birliklerin ve kooperatiflerin ve 

Ajans mevcut imkanları çerçevesinde kendi personeli eliyle ya da zorunlu hallerde hizmet alımı yoluyla;  

• Eğitim verme,  

• Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,  

• Geçici uzman personel görevlendirme,  

• Danışmanlık sağlama,  

• Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici teknik destek hizmetleri sağlanır. 

Ajans tarafından sağlanacak teknik destek; Ajans tarafından yayınlanan herhangi bir proje teklif çağrısı ile ilişkilendirilmemek 

koşuluyla; 

• Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini 

artırıcı faaliyetlerini ve 

• Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulu-

nabilecek çalışmalarını kapsar. 

Teknik destek kapsamında yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek verilmez. Ajans bu destekleri mevcut bütçe 

ve personel imkânları çerçevesinde temelde kendi personeli eliyle sağlar.  

Teknik Destek 
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DİĞER KURUMLARLA İŞBİRLİĞİ 
Diğer Ajanslarla veya kurum ve kuruluşlarla birlikte Müsteşarlığın uygun görüşünü almak suretiyle belirlenir. Proje 
başına destek oranı, desteğin konusu olan işbirliği programları çerçevesinde belirlenir. 

Örnek Ortak Mali Destek Programları 

• 2015 Meyveciliğin Geliştirilmesi Ortak MDP  

• 2016 GAP Organik Değer Zinciri Pilot Projeler Ortak MDP  

• 2016 GAP Bölgesi’nde Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Uygulamaları Ortak MDP 

• Örneğin, 2016 yılında, Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı ve Sanayide Enerji 

Verimliliğinin Artırılması Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı ile doğrudan finansman desteği sağlanmış-

tır. 

•  2017 yılında 11 adet güdümlü proje desteği sağlanmıştır.  

• Ajans aracılığıyla yatırımcılara Proje Döngüsü Eğitimleri verilmektedir.  

• Yatırımcılara, Ajans ve KOSGEB işbirliği çerçevesinde Uygulamalı Girişimcilik eğitimleri verilmektedir.  

• DİKA, 2018 Yılı Mali Destek Programları çerçevesinde kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik ola-

rak “Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi” ve “Kentsel Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi” Mali Destek Programları 

kapsamında toplamda 40 Milyon TL tutarında hibe desteği sunmaktadır.  

•  Mali destek programlarının amaçları, uygulama illeri, destek oranları ve limitleri her yıl değişkenlik göster-

mektedir. 

DESTEK 
PROJE BAŞINA  
DESTEK ORANI 

PROJE BAŞINA AZAMI  
DESTEK ORANI 

UYGULAMA 
SÜRESI 

Doğrudan Finansman 
Desteği 

Proje Teklif Çağrıları En fazla %50'si. Bu 
oran artırılamaz. 

Başvuru rehberlerinde be-
lirtilir 

En fazla 2 Yıl 

Proje uygun mali-
yetlerinin en fazla %
75'i. Ancak bu oran 
%90'a kadar artırıla-
bilir. 

Başvuru rehberlerinde be-
lirtilir. 

En fazla 2 Yıl 

Fizibilite Desteği En az %25, En fazla 
%100 

Kamu ihale mevzuatı 
"Doğrudan Temin" usulü 
limitinin en fazla iki katı 

En fazla 1 Yıl 

Güdümlü Proje Des-
teği 

Proje uygun mali-
yetlerinin en fazla %
75'i. Ancak bu oran 
%90'a kadar artırıla-
bilir. 

Çalışma programında belir-
lenir. 

En fazla 3 Yıl 

Faiz Desteği En fazla %50'si. Bu 
oran artırılamaz. 

Her biri için; Faiz desteği 
ödeneğinin %5'i. 

En fazla 3 Yıl 

Faizsiz Kredi Desteği 

Teknik Destek %100 Başvuru rehberlerinde be-
lirtilir 

En fazla 3 Ay 

Diğer Kurumlarla 
İşbirliği 

Kurumlarla İşbirliği 
Geliştirilerek Yürü-
tülen Ortak Mali 
Destek Programları 

İşbirliği temelinde belirlenir 
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Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) 

2019 yılından itibaren Kalkınma Ajansları tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı 

(SOGEP), dezavantajlı bölgelerimizin beşerî sermayesini güçlendirmek ve toplumsal bütünleşme sürecine 

destek olmak amacıyla bu bölgelerdeki göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunların ve değişen sosyal yapının 

ortaya çıkardığı ihtiyaçlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen bir sosyal kalkınma programıdır. 

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programının hedefi, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek 

yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çı-

kardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha 

aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçi-

liği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır. 

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Öncelikleri İstihdam Edilebilirliği Artırmak 
• Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılmasına ve mesleki bilgi ve be-

cerilerinin geliştirilmesine, 
• Genç istihdamını artırmaya, 

• İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin geliştirilmesine, 
yönelik projeler. 

 
Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik 
• Sosyal girişimlerin kurulmasına ve kapasitelerinin artırılmasına, 

• İstihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesine, 

• Sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren/verecek olan aracı kurumların işlete-
ceği, ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı 
programların uygulanmasına, yönelik projeler. 

 
Sosyal İçerme 
• Sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin artırılmasına, 
• Toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesine, 

• Dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına, yönelik yenilikçi ve model nite-
likli projeler. 

 
Sosyal Sorumluluk 
• Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerini uyumlaştırmaya, 
• Program öncelik alanlarına ve/veya tespit edilen farklı sosyal bir sorunun çözümüne, yönelik yenilikçi 

ve model nitelikli projeler. 

https://www.karacadag.gov.tr/destekler/14/sosyal-gelismeyi-destekleme-programi-sogep/
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Programın Amacı: 
Programın hedefi; ülke sathında daha dengeli bir yerleşme düzeninin sağlanması ve göçün kademeli ola-
rak yönlendirilebilmesi için nispeten geri kalmış ve göç veren bölgelerde, bölgesel çekim merkezi niteliğini 
haiz şehirlerin katma değeri yüksek üretim, ihracat, istihdam, verimlilik, teknoloji ve yenilikçilik kapasite-
lerinin artırılmasıdır. 
Cazibe Merkezleri Destekleme Programının Öncelikleri şunlardır: 
1. İstihdam kapasitesinin artırılması 
• Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) ve uygun Küçük Sanayi Sitelerinde (KSS) mesleki eğitime yönelik 

uygulamalı eğitim merkezlerinin kurulması, 
• Kentsel istihdamın artırılmasına hızla katkı sağlayabilecek yeni iş alanları (lojistik, eğitim ve sağlık 

hizmetleri gibi) veya üretim aşamalarının (düşük teknolojili imalat, operasyon hizmetleri, çağrı mer-
kezleri gibi) geliştirilmesi. 

2. Üretim kapasitesinin artırılması 
• Sanayileşmenin organize alanlara yönlendirilmesi, 
• Yüksek katma değer yaratan sektörlerde gelişme gösteren kümelerin desteklenmesi, 

• Kümelenme odaklı ihtisas OSB’lerin oluşturulması, 

• Şehir içinde kalmış sanayi alanlarının yenilikçi işlevlerle yerinde dönüşümünün desteklenmesi, 

• OSB elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz, arıtma tesisi, yol ihtiyaçlarına yönelik altyapıların geliştiril-
mesi. 

3. Verimliliğin desteklenmesi 
• Endüstriyel simbiyoz faaliyetlerine ilişkin projeler, 
• Verimlilik ve kalite artışı ile kişiye özel tasarım alanlarında model fabrikaların kurulması gibi üretim 

sürecinin iyileştirilmesine yönelik uygulamaların geliştirilmesi, 
• KOBİ'lere yönelik iş destek hizmetlerinin, verimliliği artıracak yönde geliştirilmesi. 

CAZİBE MERKEZLERİNİ DESTEKLEME 
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4. Teknoloji ve yenilikçiliğin desteklenmesi 
• Çekim merkezlerinin önceliklerine uygun olarak yeni teknolojilerin yaygınlaştırılması ve yenilik kapa-

sitesinin artırılması amacıyla üniversite-özel sektör işbirliğinin güçlendirilmesi 
• OSB ve TGB’lerde firmaların ortak ihtiyaçlarına yönelik olarak ihracat, yenilikçilik, tasarım, dijital dö-

nüşüm ve kurumsal gelişim vb. konularda destek hizmetleri sağlanması amaçlı danışmanlık merkez-
lerinin oluşturulması 

• Sanayi ve teknoloji bölgelerinde (organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoloji geliştirme 
bölgeleri) rekabetçiliğin ve verimliliğin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan test, kalibras-
yon, prototipleme gibi ortak hizmetlerin sunulması ve kalitesinin artırılması 

• Bölgede mevcut olan ortak kullanıma yönelik kalite kontrol, tahlil ve test laboratuvarlarının makine 
ekipman ve teknoloji altyapıları ile kapasitelerinin geliştirilmesi ya da ilave ihtiyacın belirlenmesi ha-
linde yenilerinin kurulması 

• Bölge Planında belirlenmiş öncelikli sektörlerde yenilikçi girişimciliği desteklemek amacıyla yenilik 
aktarım merkezlerinin, kuluçka merkezlerinin, tasarım merkezlerinin, iş geliştirme merkezlerinin ve 
genç girişimci merkezlerinin geliştirilmesi 

• Kentsel hizmetlerin sunumunda etkinliği artırıcı akıllı uygulamaların geliştirilmesi, uygulanması ve 
bunlara dönük yerli üretimleri teşvik edilmesi 

• Kentsel yaşam kalitesinin artırılmasına dönük sosyal girişimcilik, akıllı şehir gibi alanlarda uygulama 
boyutunun ötesinde yenilikçi modeller geliştirilmesidir. 
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5. İhracat kapasitesinin artırılması 
• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Türkiye Lojistik Master Planı kapsamında belirlenen lojistik 

merkezlerinin hizmet altyapısının geliştirilmesi 
• İhracatın geliştirilmesine yönelik ortak kullanım alanları 
• Tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılması suretiyle bu ürünlerin ihracatının ve kent ekonomisi-

ne katkısının artırılması 
TCR3 Bölgesi'nde Mardin ili CMDP kapsamında desteklenmektedir. 
 
Online Proje Hazırlama 
Proje, son dönemlerde Avrupa Dış Yardımlar Hibe Programı (EuropeAid) nedeniyle daha fazla aşina oldu-
ğumuz bir kavram. Bu kavramın ilerleyen dönemlerde ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından sağla-
nan fon kaynaklarının artması ile çok daha fazla değer kazanacağı öngörülmektedir. Proje kavramından 
bahsederken kuşkusuz Kalkınma Ajanslarının kurulmasının ülkemizde projecilik alanında sağlamış olduğu 
farkındalık ve sinerjiyi de göz ardı etmemek gerekir. 
 
Online Proje Hazırlama Eğitim Modülü ve Proje Hazırlama Rehberimiz  ile amacımız projecilik alanında 
sağlanmış olan bu sinerjiyi arttırmak, Bölgemizde proje yazma kültürünün oluşmasına katkı sağlamak, Böl-
gemizin ulusal ve uluslararası fon sağlayıcı kuruluşlardan daha fazla finansman sağlamasına yardımcı ol-
mak, Bölge insanına proje oluşturma konusunda rehberlik etmektir. 

Doğrudan Faaliyet Desteği 
Doğrudan Faaliyet Desteği ( Resmi Gazete 15/09/2017 -30181) ile ilgili hükümler Mülga olmuş olup; yeri-
ne Fizibilite Desteği uygulanacaktır. Bu sayfadaki veriler arşiv amaçlı muhafaza edilmektedir. 
Ajans tarafından sağlanacak Doğrudan Finansman Desteği, esas itibarıyla Ajansın proje teklif çağrısı yön-
temiyle kullandırdığı desteklerden oluşur. Ancak Ajans istisnai olarak, proje teklif çağrısı yapmaksızın ve 
proje hazırlığı konusundaki yükümlülüklerden bazılarını hafifletmek ve proje destek sürecini hızlandırmak 
amacıyla, Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) şeklinde de destek sağlayabilir. DFD istisnai bir destek olup, bu 
destek türünde proje teklif çağrısı usulü uygulanmaz. 
DFD kapsamında desteklenecek faaliyetlere yönelik olarak üç temel uygunluk kriteri aranmaktadır: 
• Başvuru sahibi ve ortaklarının uygunluğu, 
• Faaliyetlerin uygunluğu, 

• Maliyetlerin uygunluğu. 
Doğrudan faaliyet desteğinden yararlanacak bir faaliyetin üç temel uygunluk kriterini eksiksiz olarak yeri-
ne getirmesi zorunludur. 
Ajansın proje teklif çağrısı yöntemi kullanarak yürüteceği destek programları kapsamında başvuru sahibi 
veya ortağı olarak Ajansa proje başvurusunda bulunabilecekler için geçerli başvuru sahibi ve ortaklarının, 
projenin ve maliyetlerin uygunluğu kriterleri (2.1.1.1.1.3. Uygunluk Kriterleri bölümü), bu bölümde belirti-
len istisnai hükümler saklı kalmak koşuluyla, doğrudan faaliyet destekleri için de geçerlidir. DFD’den ya-
rarlanabilmek için, bu kriterlerin tamamının yerine getirilmesi zorunludur. 
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Başvuru sahibi ve ortaklarının uygunluğu: 
Doğrudan faaliyet desteğinden sadece; 
• yerel yönetimler, 

• üniversiteler, 
• diğer kamu kurum ve kuruluşları, 

• kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, 
• sivil toplum kuruluşları, 

• birlikler ve kooperatifler yararlanabilir. 
 
Faaliyetlerin uygunluğu: 

• Ajans, DFD kapsamında bölgenin kalkınması için belirlenmiş olan stratejik öncelikler doğrultusunda 
tanımlanan faaliyetlere destek verir. Ajans, aşağıda belirlenen alanlar dışında herhangi bir alanda 
doğrudan faaliyet desteği sağlayamaz: 

• Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, 

• Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına, 

• Kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarına, 

• Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji 
geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapı-
lacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılma-
sına ve gerçekleştirilmesine ve 

• Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlanmasına 
yönelik faaliyetler. 

Ajans tarafından bu başlık altında desteklenecek faaliyetler Ajansın faaliyet gösterdiği bölge sınırları dahi-
linde gerçekleştirilir. Ancak, Ajansın faaliyet gösterdiği bölgede gerçekleşmesi beklenen amaçlara uygunlu-
ğu gerekçelendirildiği durumlarda bazı alt faaliyetler bölge dışında da gerçekleştirilebilir. 
 
DFD ile yatırım bileşeni olmayan faaliyetlerin desteklenmesi esastır. Bununla birlikte desteklenecek faali-
yette öngörülen sonuçların elde edilebilmesi için zaruri olduğu durumlarda istisnai olarak küçük ölçekli 
yatırımlar da uygun maliyet olarak kabul edilebilir. 
DFD kapsamında finanse edilen faaliyetler, üç aylık uygulama süresini aşamazlar. Üç aylık uygulama süresi, 
sözleşmenin imzalandığı günden bir gün sonra başlar. 
Doğrudan faaliyet desteklerinde yararlanıcının eş finansmanı zorunlu olmamakla birlikte eş finansman ön-
gören faaliyet teklifleri öncelikli olarak desteklenir. Her bir faaliyet için sağlanabilecek azami destek mikta-
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Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuruları 

Ajans tarafından başvuru sahipleri için hazırlanan, destekten yararlanabilecek kişileri, başvuruda buluna-

bileceklerde aranan şartları, başvuru ve yararlanma şekil ve şartlarını, destek konusu öncelik alanını, des-

tekten karşılanabilecek uygun maliyetleri, seçim ve değerlendirme kriterlerini, eş finansman yükümlülük-

lerini, standart başvuru belgelerini ve diğer gerekli bilgileri, ayrıntılı, açık ve anlaşılır bir dille açıklayan 

DFD’ye ilişkin başvuru rehberi, sürekli olarak Ajans internet sitesinde yer alır. 

Başvuru sahipleri DFD başvurularını, Ajansın internet sitesinde yer alan Doğrudan Faaliyet Desteği Başvu-

ru Formu ve eklerini kullanarak yapar. Başvurular kapalı zarf içinde taahhütlü posta yoluyla veya elden 

(elden teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir alındı belgesi (EK T-14) verilir) sadece Ajansın internet site-

sinde ilan edilen başvuru adresine yapılır. Başka yollarla (örneğin faks ya da elektronik posta ile) gönderi-

len ya da başka adreslere teslim edilen başvurular reddedilecektir. 

Teslim alınan faaliyet teklifleri, Ajans tarafından belirlenecek numaralandırma ve arşivleme sistemine uy-

gun olarak numaralandırılır. 

Bir başvuru sahibi, bir faaliyet yılı içerisinde doğrudan faaliyet desteği için en fazla üç başvuruda bulunabi-

lir ve bu faaliyet yılında en fazla bir faaliyet için mali destek alabilir. Bu sınırları aşan faaliyet teklifleri ve 

geriye dönük bir yıl içinde reddedilmiş olan aynı faaliyet teklifleri değerlendirmeye alınmaz. 

Doğrudan Faaliyet Desteği Değerlendirme Süreci 
Değerlendirme; ön inceleme ve faaliyetin teknik ve mali değerlendirmesi olmak üzere iki aşamalıdır. De-
ğerlendirme komisyonunun uygun görmesi durumunda bu iki aşama aynı oturumda gerçekleştirilebilir. 
Yararlanıcının eş finansman öngördüğü faaliyet teklifleri öncelikli olarak değerlendirilir ve desteklenir. 
Ön inceleme aşamasında faaliyet teklifinin, Başvuru Formu Kontrol Listesinde (Başvuru formunun 6. bölü-
mü) yer alan kriterleri karşılayıp karşılayamadığı değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilir. Bu 
listede yer alan kriterlerden herhangi biri karşılanmıyorsa faaliyet teklifi bu aşamadan sonra değerlendiril-
meyecek ve reddedilecektir. 
Ön incelemeden geçen faaliyet teklifleri faaliyetin ilgililiği, yöntemi, sürdürülebilirliği, bütçe ve maliyet 
etkinliği açılarından aşağıda yer alan değerlendirme tablosuna göre teknik ve mali değerlendirmeye tabi 
tutulur. Başarılı bulunan faaliyetler, Ajansın yıllık doğrudan faaliyet destek bütçesi sınırları dahilinde des-
teklenirler. Bir faaliyet yılı içerisinde, Ajansın yıllık DFD bütçesinin faaliyet yılı bitmeden tükenmesi duru-
munda, doğrudan destek faaliyetlerinin söz konusu faaliyet yılı için tamamlandığı ve o yıl içerisinde yeni 
başvuru alınmayacağı Ajans internet sitesinde duyurulur. 
 
Değerlendirme sonucunda başarılı bulunan faaliyet teklifleri ve ekleri ile en fazla iki sayfa (ekli puan tablo-
ları hariç) olarak hazırlanacak ve tüm değerlendirme komisyonu üyeleri tarafından imzalanacak değerlen-
dirme raporu ile birlikte Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Değerlendirme raporunun ekinde, her bir 
komisyon üyesinin yukarıda yer alan puan tablosu da yer alır. Yönetim Kurulunun onayından sonra, başa-
rılı bulunan proje isimleri Ajansın internet sitesinde yayınlanır ve en geç yedi gün içerisinde başvuru sahi-
bine sözleşme imzalaması için yazılı bildirimde bulunur. Değerlendirme sonucunda başarısız bulunan faali-
yet teklifleri, reddedilme nedenini içeren bir mektupla birlikte başvuru sahibine iletilir. 

 DİCLE KALKINMA AJANSI 
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Sözleşmelerin İmzalanması ve Uygulama Dönemi 
Yönetim Kurulu kararıyla desteklenmesi öngörülen faaliyet tekliflerine verilecek mali destek ve buna iliş-
kin ilke ve kurallar, başvuru sahibi ile Ajans adına Genel Sekreterin imzalayacağı bir sözleşmeye bağlanır. 
 
Sözleşmeler, başvuru sahiplerine yapılacak tebliğden itibaren en geç on beş gün içinde imzalanır. Başvuru 
sahipleri, bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvurmamaları halinde destek haklarını 
kaybederler ve aynı faaliyet için bir yıl süre ile tekrar başvuruda bulunamazlar. 
 
Başvuru sahibi tarafından doldurulmuş olan DFD başvuru formu ve ekleri, sözleşmenin de ekleridir. Bu 
sebeple, değerlendirmeye tabi tutulan faaliyet teklifi metninde yer alan bilgilerde ve faaliyetlerde, uygula-
ma esnasında hiçbir şekilde değişiklik yapılamaz. 
 
Bu tür desteklerde yararlanıcı, sözleşme yükümlülüklerini en fazla üç ay içerisinde tamamlayarak nihai 
raporunu Ajansa sunar. 
 
Başarılı DFD sahibine yapılacak ön ödeme miktarı, destek tutarının yüzde seksenini aşamaz. Ön ödeme 
miktarı, değerlendirme sonuçları ile birlikte Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Ön ödeme, sözleşme im-
zalanmasını takip eden yedi gün içerisinde başvuru sahibinin sadece bu faaliyet için açtırıp kullanacağı ve 
sözleşmede belirtilen banka hesap numarasına yatırılır. Nihai ödeme ise, uygulamanın sona erdiği günden 
itibaren en geç on iş günü içinde yararlanıcı tarafından sunulacak nihai raporun ve ödeme talebinin uygun 
bulunması halinde, raporun onaylandığı tarihten itibaren on iş günü içinde yine yararlanıcının sözleşmede 
belirtilen banka hesabına yatırılır. 
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 BÖLGE PLANI DOKÜMANLARI 

TRC3 2011 - 2013 Bölge Planı 
Dicle Kalkınma Ajansı, “Bölge Planı”nı ‘Zengin tarihi ve kültürel mirasını, doğal sermayesini ve jeostratejik konumu-
nu akılcı, yenilikçi ve katılımcı bir yaklaşımla etkin ve sürdürülebilir bir şekilde değerlendirerek; yeniden üretim, tica-
ret ve medeniyet merkezi olmayı başarmış, istikrar içinde gelişen, herkesin güven ve umutla yaşamak istediği bir 
bölge olmak’ vizyonuyla hazırlamıştır. Bu vizyon doğrultusunda TRC3 Bölgesi’nde kalkınmanın sosyal boyutu, beşeri 
gelişmenin sağlanması ve sosyal içermenin geliştirilmesi ile kentsel çevrenin iyileştirilerek sürdürülebilir şehirleşme-
nin sağlanmasına bağlıdır. 
Bölge’nin ekonomik kalkınması ise Bölge’de altyapı, bilgilendirme, tanıtım, finansman ve işgücü alanındaki temel 
eksikliklerin giderilerek uygun yatırım ortamının oluşturulması ve Bölge’nin yatırım çekmek için daha rekabetçi ko- 
şullara kavuşmasına, Bölge’nin içsel dinamiklerine ve coğrafi konumuna dayalı rekabet avantajına ve istihdam ya-
ratma kapasitesine sahip sektörlerinin geliştirilmesine bağlıdır. Bölge’de kurumsal kapasitenin güçlendirilerek, sos-
yal ve ekonomik kalkınma yönetişiminin sağlanması ise tüm bu alanlardaki ilerlemelere ivme kazandıracaktır. 
TRC3 Bölge Planı, ülkemizde değişen, stratejik ve katılımcı yeni planlama anlayışına uygun olarak yerelde üretilmiş 
örnek bir çalışmadır. Bölge planı, Ajans merkezinde bulunan Araştırma, Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi 
ile dört ildeki Yatırım Destek Ofisi uzmanlarından oluşan Plan Hazırlama Ekibi koordinasyonunda diğer birimlerin 
katılımıyla, yereldeki kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin desteğiyle 
hazırlanmıştır. 

TRC3 2014 - 2023 Bölge Planı 
İmar Kanunun 8 inci maddesinin 
(a) bendi uyarınca; bölgelerin 
sosyo-ekonomik gelişme eğilimle-
rini, yerleşmelerin gelişme potan-
siyelini, sektörel hedefleri, faali-
yetlerin ve alt yapıların dağılımını 
belirlemek üzere Kalkınma Ba-
kanlığının yetki ve sorumluluğun-
da olmak üzere bölge planları 
hazırlanmaktadır. Buna göre 
2010 - 2013 dönemini kapsayan 
bölge planları Kalkınma Bakanlı-
ğınca yetkilendirilmiş olan kalkın-
ma ajansları tarafından Düzey 2 
İstatistikî Bölge Birimleri bazında 
hazırlanmış ve Bakanlıkça onaylanarak yürürlüğe girmiştir. TRC3 (Batman, Mardin, Siirt, Şırnak) Bölgesi’nin 2011 - 
2013 Bölge Planı, Ajansımız koordinasyonunda Bölge’deki paydaşların katılımıyla hazırlanmıştır. 
2014 - 2023 dönemini kapsayan bölge planı hazırlık çalışmaları, Ajans Yönetim Kurulu’nun yönlendiriciliğinde ve Ge-
nel Sekreterliğin koordinasyonunda, Bölge’deki bütün paydaşların katılımıyla 2012 - 2013 yılları boyunca kapsamlı 
bir şekilde yürütülmüştür. Bu süreç boyunca mevcut durumu tespit etmeye yönelik veri toplama ve analizler başta 
olmak üzere Bölge, dış çevresi ile birlikte birçok boyutuyla ele alınmış, Bölge’nin Ülkemizin 2023 vizyonuna eklemle-
nebilmesini sağlayacak gelişme senaryosu oluşturulmuş ve olabildiğince mekânsal yönelimleri destekleyen strateji-
lere dayanan ortak bir gelecek oluşturulmaya çalışılmıştır. Yeni dönem bölge planı, Bölge’nin sosyal ve beşeri serma-
yesini, iktisadi ve kurumsal yapılar ile rekabet üstünlüğü bulunan alanları tahlil ederek, Bölge’deki ortak kalkınma 
bilincini yükseltip doğal, beşeri ve sosyal kaynakların, bölgesel dinamizmi destekleyerek, Bölge'ye azami katma de-
ğeri üretecek alanlara sevk edilmesini sağlamak amaçlarıyla, stratejik ve katılımcı bir yaklaşımla hazırlanmıştır. 
Bölge Planı’nın hedeflerine ulaşması, Bölge’deki tüm tarafların Bölge Planı’nı benimsemesine, kaynak ve çabalarını 
kalkınma için belirlenen ortak hedefler doğrultusunda seferber etmesine bağlıdır. Başka bir ifadeyle, TRC3 Bölge-
si’nin on yıllık geleceğine yön verecek referans belge niteliği taşıyan Bölge Planı büyük bir önem taşımaktadır. 
Bölge Planı Kalkınma Bakanlığı tarafından 31.12.2014 tarihinde onaylanmıştır. 
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TRC3 Genç İstihdam Teşviki Teknik Destek Projesi 

TRC3 GENÇ İSTİHDAM TEŞVİKİ 

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen, sözleşme makamı Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı olan, Dicle Kalkınma Ajansı 
tarafından yürütülen ‘TRC3 Bölgesi’nde Genç İstihdamının Teşviki için Teknik Destek’ Projesi bölgedeki 
heyecan verici gelişmelerin ve değişimin önemli örneklerinden biridir. 
 
Mardin, Batman, Siirt, Şırnak bölgesindeki gençlerin mesleki becerilerinin arttırılması ile genç istihdamının 
desteklenmesi amacıyla tasarlanan projede çeşitli alanlarda düzenlenecek mesleki eğitimler aracılığıyla, 
gençlerin beceri düzeylerinin artırılması, yerel aktör ve paydaşların politika kapasitelerinin iyileştirilmesi 
hedeflenmektedir. 
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DİKA-TRC3 Bölgesinde Genç İstihdamının Teşviki Projesi: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri Duyurusu  
 

Dicle Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen ‘TRC3 Bölgesi’nde Genç İstihdamının Teşviki için Teknik Des-
tek Projesi’ kapsamında, 15-29 yaş arası gençlerin mesleki becerilerini artırmak ve işgücü piyasasına en-
tegrasyonlarını geliştirmek amacıyla hazırlanan eğitimlerin önemli bir parçası olan Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitimleri, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt’ te Mart 2021 de başlıyor. 
Yeni bir iş kurmak isteyen, 15-29 yaş arası işsiz veya üniversite öğrencisi gençlere yönelik hazırlanan Uygu-
lamalı Girişimcilik Eğitim programları imalat ve hizmet sektörüne yönelik iki ayrı formatta olup, dijitalleş-
menin yeni pazarlara ve farklı müşteri segmentlerine erişmede çok önemli olduğu günümüzde e-ticaret ve 
sosyal medya ve dijital pazarlama eğitimleri ile zenginleştirilmiştir.  
KOSGEB iş birliğiyle hazırlanan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri iki aşamadan oluşmakta, ilk aşaması KOS-
GEB sertifikalı eğitimciler tarafından KOSGEB eğitimi ile uyumlu olarak verilmekte, ek eğitim modülleriyle 
desteklenmektedir. 
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin tüm eğitim faaliyetlerinde desteklendiği projede, Uygulamalı Girişimcilik Eği-
timlerinde %25 kadın kotası uygulanacaktır. 
Mardin Artuklu Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi ve Siirt Üniversitesi iş birliği çerçeve-
sinde üniversite yerleşkelerinde verilecek eğitimler yeni bir iş kurmak isteyen gençlere önemli bir destek 
olacaktır. 
 
Genç İstihdam Teşvik Eğitimleri 

• Bilgisayar Destekli Muhasebe Eğitimi Şırnak 

• Bilgisayar Destekli Muhasebe Eğitimi Batman 

• Bilgisayar Destekli Muhasebe Eğitimi Siirt 

• Hizmet Değer Zincirinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Şırnak 

• Hizmet Değer Zincirinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Batman 

• Hizmet Değer Zincirinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Mardin 

• Hizmet Değer Zincirinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Siirt 

• Doğalgaz  İç Tesisatçısı  Eğitimi Mardin 

• Doğalgaz  İç Tesisatçısı  Eğitimi Batman 

• Ofis Programlarını Kullanımı Eğitim Şırnak 

• Bilgisayar Programlama Teknikleri Mardin 

• İmalat Değer Zincirinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Siirt 

• İmalat Değer Zincirinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Şırnak 

• İmalat Değer Zincirinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Batman 

• İmalat Değer Zincirinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Mardin 
 
Eğitim başvurularını  https://gencistihdam.org/tum-egitimler/ sitesinden yapabilirsiniz. 

https://gencistihdam.org/tum-egitimler/
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Şırnak'ta Genç Girişimciler Sertifikasını Aldı 

Dicle Kalkınma Ajansı tarafından Şırnak Üniversi-

tesi işbirliğiyle yürütelen TRC3 Bölgesi’nde Genç 

İstihdamının Teşviki için Teknik Destek’ Projesi 

kapsamında gerçekleştirilen İmalat Sanayi'ne Yö-

nelik Girişimcilik' eğitimine katılan 17 genç giri-

şimci adayı sertifikalarını aldı. 

Dicle Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeleri olan 

Şırnak Valimiz ALİ HAMZA PEHLİVAN, Şırnak Bele-

diye Başkanı Mehmet YARKA, Şırnak Ticaret ve 

Sanayi Odası Başkanı Osman GELİŞ'le birlikte serti-

fika törenine ev sahipliği yapan Şırnak Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr.  Mehmet Emin ERKAN, Projenin Üniversite Sorumlusu ve Şırnak Üniversitesi Şırnak Mes-

lek Yüksekokulu Müdürü Dr. Ferhat SÖKMEN ve Genel Sekreterimiz Ahmet ALANLI; törene katılarak giri-

şimcilere sertifikalarını takdim ettiler.  

2 hafta süren KOSGEB sertifikalı eğitimde girişimcilere orta yüksek/ileri teknoloji düzeyindeki sektörler ile 

imalat sektöründe faaliyet gösterecek girişimcilerin ihtiyaç duyabilecekleri bilgilerin kazandırılması sağla-

yacak şekilde, ağ kurma, girişimin mali yapısının belirlenmesi ve yönetimi, yeni girişimler için finansal kay-

naklara erişim, inovasyon/yenilik yönetimi, büyüme Sürecinin yönetimi ve büyüme Stratejileri, fikri mülki-

yet hakları, iş planı geliştirme eğitimleri verildi.  
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Yatırım Destek Ofisleri 

Şırnak Yatırım Destek Ofisi 
 

Şırnak Yatırım Destek Ofisi imalat, turizm, madencilik, eğitim, ulaştırma, sağlık, taşımacılık ve enerji sek-
törlerinde, iş ve işlemlerin takip ve koordinasyonu konusunda yatırımcılara destek verir. 
 

Şırnak Yatırım Destek Ofisi’nin  
 

• Şırnak’ta yatırıma uygun alanlara ilişkin verileri ilgili kurum ve kuruluşlardan güncel şekilde temin 
etmek ve derlemek,  

• İlde hammadde, enerji, lojistik, iş gücü, yatırım yeri gibi kararların alınmasında etkisi olan konularda 
yatırım maliyetlerine ilişkin veri hazırlamak ve hazırlatmak,  

• Hizmet sunulan yatırımcılara yönelik güncel veri tabanı oluşturmak,  
• Şırnak’ta yatırım ortamının geliştirilmesi ve yatırımcıya tanıtılmasına yönelik bilgiyi ilgili kurum ve 

kuruluşlardan temin etmek, hazırlamak ve hazırlatmak gibi görevleri bulunmaktadır.  
 

Şırnak YDO;  
 

• Yatırımcıların, yatırım yapmadan önce, yatırım aşamasında ve yatırımların işletme aşamasında ihti-
yaç duydukları bilgilendirme ve yönlendirme hizmetlerini sağlama,  

• Yatırımların artırılmasına katkı sağlayacak her türlü bilgi ve veriyi ilgili kurum ve kuruluşlardan top-
lama,  

• İlin iş ve yatırım ortamını tanıtma ve ile yatırımcı çekme,  

• Yatırımlara ilişkin izin ve onay işlemlerinin tamamlanması hususunda destek sağlama, konularında 
Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ile işbirliği gerçekleştirir.  

•  
Yatırımcılar, Şırnak Yatırım Destek Ofisinden ilde gerçekleştirilebilecek yatırımlar hakkında detaylı bilgi 
alabilirler. Yatırım Destek Ofisinin sunmuş olduğu hizmetler ücretsiz olup yatırımcılar kendi isteklerine 
bağlı olarak başvuruda bulunabilirler. Ancak izin, ruhsat veya diğer idari işlemler için ilgili mevzuata göre 
gerçekleştirilmesi gereken ödemeler yatırımcıya aittir. 
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TEŞVİKLER 

Yeni Teşvik Sisteminin Amacı 
Kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda; 
 

• Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması, 

• Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi, 

• En az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması, 

• Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, 

• Destek unsurlarının etkinliğinin artırılması, 

• Kümelenme veçevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi, 

• Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, 

• Üretim ve istihdamın artırılması, 

• Uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırım-
lar ile stratejik yatırımların özendirilmesi, 

• Uluslararası doğrudan yatırımların artırılması. 

Kimler Teşvik Belgesi Alabilir ? 

• Gerçek kişiler, 

• Adi ortaklıklar, 

• Sermaye şirketleri, 

• Kooperatifler, 

• Birlikler, 

• İş ortaklıkları, 

• Kamu kurum ve kuruluşları (genel ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ve kamu 
iktisadi teşebbüsleri ile bunların sermaye bileşimindeki hisse oranları yüzde elliyi geçen kurum ve kuruluşlar), 

• Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, 

• Dernekler, 

• Vakıflar 

Yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit 
edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek 
unsurlarından istifade imkânı sağlayan, 2012/3305 sayılı "Yatırımlarda Devlet 
Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" kapsamında söz 
konusu kararın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için düzen-
lenen belgedir. 

Müracaatlar Nereye Yapılacak? 
 

Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) 
 

2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yeni yatırım teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin tüm müracaatlar ile yabancı 
yatırımcıların Türkiye’de kurdukları şirket ve şubeler tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapılan bildirimler 
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E-TUYS adlı web tabanlı uygulama ara-
cılığıyla gerçekleştirilmektedir. Yetkilendirme talepleri için aşağıda yer alan başvuru belgeleri yine aşağıda yer alan 
“Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi Yetkilendirme İşlemi Başvuru Usûl Ve Esasları” çerçe-
vesinde “Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)” vasıtası ile Genel MüdürlükKEP adresine gönderilir. Yetkilendirme talebinin 
Genel Müdürlükçe sonuçlandırılmasının akabinde E-TUYS üzerinden işlem yapmaya yetkili kişiler tarafından sisteme 
giriş yapılıp, işlemler başlatılabilir. E-TUYS sisteminde gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin detaylı bilgiler için kılavuz-
larda tanımlı adımların takip edilmesi gerekmektedir. 
https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri 

https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri
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Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 
 

İller arasındaki gelişmişlik farkını azaltmayı ve illerin üretim ve ihracat potansiyellerini artırmayı hedefler. 
İllerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır. Desteklenecek sektörler, illerin 
potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiştir. İller SEGE 2017 çalışması 
esas alınarak 6 Bölgeye ayrılmıştır. TRC3 Bölgesi illeri Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak en avantajlı bölge 
olan 6. bölge içerisinde yer almaktadır. 

E-TUYS ÜZERİNDEN YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NASIL ALINIR? 
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Teşvik Sistemi Uygulamaları 
 

Teşvik sistemi; genel, öncelikli, bölgesel ve stratejik yatırımların teşviki uygulamalarından oluşur. 

Destek Unsurları 
 

• KDV İstisnası 
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat ile 
belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklin-
de uygulanır. 

• Gümrük Vergisi Muafiyeti 
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisi-
nin ödenmemesi şeklinde uygulanır. 

• Vergi İndirimi 
Vergi İndirimi gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak 
uygulanmasıdır 
Bu destek, stratejik yatırımlar, bölgesel teşvik uygulamaları ve öncelikli yatırımların teşviki uygulamaları çerçevesin-
de düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında sağlanır. 

• Faiz ve Kar Payı Desteği 
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli krediler için sağlanan bir finansman desteğidir. Teş-
vik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının 70 ’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının 
belli bir kısmı Bakanlığımızca karşılanmaktadır. Bu destek unsuru, stratejik yatırımlar Ar Ge ve çevre yatırımları 3 4 5 
ve 6 Bölgelerde bölgesel teşvik ve öncelikli yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlar için 
uygulanır. 

• Yatırım Yeri Tahsisi 
Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş stratejik yatırımlar, bölgesel ve öncelikli yatırımlar için Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığınca (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir. 

• Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hisse-
sinin asgari ücrete tekabül eden kısmının belirli bir süre Bakanlıkça karşılanmasıdır. Stratejik yatırımlar, bölgesel ve 
öncelikli yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında düzenlenen teşvik belgeleri için uygulanır. 
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• Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği 
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi 
hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl süreyle Bakanlıkça karşılanmasıdır. Genel teşvik uy-
gulamaları hariç olmak üzere, sadece 6. Bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belge-
lerinde öngörülür Ayrıca, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenen stratejik ya-
tırımlar için de uygulanabilir. 

• Gelir Vergisi Stopajı Desteği 
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken gelir vergisi stopa-
jının asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl süreyle terkin edilmesidir. Sadece 6. bölgede gerçekleştiri-
lecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür Ayrıca, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi 
Programı (kapsamında desteklenen stratejik yatırımlar için de uygulanabilir. 

• KDV İadesi 
Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen 
bina inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir. 2017-2021 yıllarında imalat sektöründe 
gerçekleştirilecek teşvik belgeli tüm yatırımlara ilişkin bina inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlana-
bilmektedir. 
 
Asgari Yatırım Tutarları 

• Genel Teşvik Sistemi ’nde asgari sabit yatırım tutarı; 

 I. ve II. Bölgelerde 1 milyon TL, 

 III., IV., V. ve VI. Bölgelerde 500 bin TL ’dir. 

• Stratejik Yatırımlar için belirlenen asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon TL ’dir. 

• Bölgesel Teşvik Uygulamaları için ise asgari 500 000 TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sek-

tör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir. 
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Destek Unsurları 
Genel Teşvik Uygu-

lamaları 
Bölgesel Teşvik Uy-

gulamaları 
Öncelikli Yatırımların 

Teşvikleri 
Stratejik Yatırımların 

Teşviki 

KDV İstisnası     

Gümrük Vergisi Muafi-
yeti 

    

Vergi İndirimi      

Sigorta Primi İşveren 
Hissesi Desteği 

     

Gelir Vergisi Stopajı 
Desteği 

    

Sigorta Primi İşçi Hisse-
si Desteği 

     

Faiz veya Kar Payı Des-
teği 

     

Yatırım Yeri Tahsisi      

KDV İadesi        

6. Bölge Destekleri 
 

6. Bölge için 3 Temel Yaklaşım: 
• Genişleyen Sektörel Kapsam: Asgari sabit yatırım tutarının üzerindeki tüm sektörlerin Bölgesel Des-

tek kapsamına alınması. 
• Finansman İmkanlarının Genişletilmesi: Yatırım döneminde yatırıma katkı tutarının %80’ine kadar 

olan kısmını, diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara uygulama imkanı,1.800 bin TL ’ye kadar faiz 
veya kar payı desteği. 

• İşgücü Maliyetlerinin Azaltılmasına Yönelik Destekler: SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ (10 
YIL/ OSB’LERDE 12 YIL), GELİR VERGİSİ STOPAJI DESTEĞİ (10 YIL), SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ (10 YIL). 

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER  (01.01.2021-31.12.2021 

  Normal Uygulama İndirilecek Tutar 

Brüt Ücret 3.577,50 TL - 

Sigorta Primi İşçi Payı 500,85 TL 500,85 TL 

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 35,78 TL - 

Gelir Vergisi Stopajı (268,31 TL A.G.İ hariç) 187,82 TL 187,82 TL 

Damga Vergisi 27,15 TL - 

Kesintiler Toplamı 751,60 TL - 

Net Ücret 2.825,90 TL - 

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER  (01.01.2021-31.12.2021) 

Sigorta Primi İşveren Payı (% 15.5) 
    

İşsizlik Sigortası İşveren Payı (% 2) 
    

İŞVEREN YÜKÜ 
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Cazibe Merkezleri Programı 
 

• Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında 2018/11201 sayı-
lı Karar 25 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

• Görece az gelişmiş bölgelerde yatırım ortamının canlandırılarak üretim, istihdam ve ihracatın 
artırılması ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması amaçlanmaktadır. 

• Cazibe Merkezleri Programı Kapsamındaki illerin OSB’lerinde gerçekleştirilecek imalat sanayi 
yatırımları ile çağrı merkezi ve veri merkezi yatırımları desteklenebilir. 

• Program kapsamında 31 Aralık 2021 tarihine kadar yapılacak olan müracaatlar değerlendirile-
cektir. 

Destek Kapsamı ve Koşulları 

• İmalat sanayi yatırımları için: 

 Organize sanayi bölgesi veya endüstri bölgesinde gerçekleştirilmesi 

 Asgari 2 milyon TL sabit yatırım tutarı 

• Çağrı merkezi yatırımları için asgari 200 kişilik istihdam 

• Veri merkezi yatırımları için asgari 5.000 m2 beyaz alan 
 

Müracaat 

• Cazibe Merkezleri Programı Kapsamındaki desteklerden yararlanabilmek için, gerekli belgeler 
ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na müracaat edilmesi gerekir. 

• Bakanlık tarafından ön değerlendirmesi yapılan yatırım projeleri, dönemler itibariyle Değerlen-
dirme Komitesi’ne sunulur. 

• Komite tarafından desteklenmesi uygun görülen projeler için Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenir. 
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Örnek Uygulama 
Batman'da örnek bir tekstil yatırımı için 2.000.000 TL tutarında yatırım ve 20 kişilik istihdam üzerinden 
yapılan hesaplamada, devlet desteği 6. Bölgede yer alan Batman OSB’de 4,9milyon TL’ye kadar olabilecek-
tir. 

• Yerli Makine: 1.000.000 TL 

• İthal Makine: 500.000 TL 

• Bina-İnşaat: 500.000 TL 
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ŞırnakTTO KÖŞE YAZARLARIMIZ 

 

 

 

Oyun, belli bir amaca yönelik olan ya da olmayan, kurallı ya da kuralsız ger-

çekleştirilebilen fakat durumda çocuğun isteyerek ve hoşlanarak yer aldığı 

aktivitelerdir. Oyun çocuğun fiziksel, bilişsel, dil, duygusal ve sosyal gelişimi-

nin temelidir. Oyun aracılığıyla çocukların hayal gücü gelişmektedir. Oyun 

esnasında çocuğun dinleme, gözlemleme, taklit etme gibi becerileri de geliş-

mektedir. Oyun içinde daha rahat davranan çocuklar zayıf ve güçlü yönlerini 

kavrayarak yeteneklerini fark etmektedirler. 

Oyunun Önemi 

Oyun yoluyla çocuklar gelişim ihtiyaçlarının birçoğunu karşılar. Sosyal, duygu-

sal, fiziksel, bilişsel gelişimlerini tamamlamalarını sağlar. Oyunda özgür ve 

doğal bir şekilde davranan çocuklar kendilerinin güçlü ve zayıf yönlerini keşfe-

derek bu yeteneklerini geliştirme fırsatını bulurlar. 

Oyun çocuğun bütün gelişim alanlarına, kişilik gelişimine büyük bir etkiye 

sahiptir.  Bireyin yararlı bir şekilde gelişmeleri için onların hislerini ve fikirleri-

ni içinde bulundukları evreni tanımalıdırlar. Oyun aynı şekilde bireylerin akıl 

yeteneklerini gelişmesine, olgunlaşmasına yardımcı olur. 

Pandemi’de Evde Ebeveyn Ve Çocuk Arasında Oynanabilecek Şırnak Yöresi-

ne ait Oyunlar 

Mir Ve Vezir (Mir U Wezirani) (Kibrit atmaca)(Sosyal Duygusal Gelişim-Bilişsel 

Gelişim) 

Oyunun Kuralları Ve Oynanışı: 

“Mir u Wezirani”, dört oyuncunun her birinin, sırayla bir kibrit kutusunu yere 

attıktan sonra, kutunun yerde durduğu pozisyona göre bir rol alması (mir, 

vezir, sufi, hırsız) ve hırsız rolünü alan kişinin cezalandırılması şeklinde oyna-

nan, genellikle erkeklerin katıldığı bir oyundur. Dört oyuncu, çember oluştura-

cak şekilde yan yana oturur. Herhangi bir oyuncudan başlamak üzere her bir 

oyuncu sırayla bir kibrit kutusunu yere yuvarlar. Oyuncuların her biri yere 

yuvarladıkları kibrit kutusunun yerde aldığı pozisyona göre bir rol alır. Yere 

yuvarladığı kibrit kutusu dik pozisyonda duran oyuncu “Mir” olur. Mir hırsıza 

verilecek cezanın ne olacağına karar verir. Yere yuvarladığı kibrit kutusu yan 

pozisyonda duran oyuncu “Wezir” (vezir) olur. “Wezir” Mir” in hırsıza verdiği 

cezayı uygular. Kibrit kutusunun iki adet yatay yüzeyi bulunduğundan yüzey-

lerden biri işaretlenir. Yere yuvarlandığı kibrit kutusu yatay pozisyonda duran 

(işaretli yatay yüzey) oyuncu “Sufi” olur. “Sufi” tarafsız, etkisiz bir role sahip-

tir. Yani ne ceza alır ne ceza verir ne de cezayı uygular. Yere yuvarladığı kibrit 

yatay pozisyonda (işaretsiz yatay yüzey) duran oyuncu “Diz” (hırsız) olur. 

“Diz” e “Mir” tarafından ceza verilir. 

Penç Berugi (Beş Taş): (Psikomotor Gelişim-Sosyal Duydusal Gelişim) 

Oyunun Kuralları Ve Oynanışı: 

“Pençberugi”, beş adet küçük ve yuvarlaksı taşın belirli kurallara uyularak 

yerden toplanmasıyla gerçekleşen ve genellikle kız çocuklarının oynadığı bir 

oyundur. İki kişilik bir oyunda oyuncular ilk olarak kaş tur oynayacaklarına ve 

oyuna ilk kimin başlayacağına karar verirler. Oyun, her bir turda altı aşamada 

geçer. Bu aşamalar aşağıdaki gibidir: 

“BİRLER”: Taşlar, tek tek dağılacak şekilde yere atılır. Oyuncu taşlardan birini 

alır ve havadaki taşı tutar. Bu aşama, tüm taşların tek tek yerden toplanma-

sıyla biter. 

“İKİLER”:Taşlar, çifter çifter dağılacak şekilde yere atılır. Tek kalan taş yerden 

alınarak havaya fırlatılır. Bu sırada yerdeki bir çift taş alınır ve havadaki taş 

tutulur. Bu aşama yerdeki diğer çift taşın aynı anda alınmasıyla sonlanır. 

“ÜÇLER”: Taşlar, üçü yan yana duracak şekilde yere atılır. Yan yana duran 

taşların uzağındaki tek taşlardan biri alınarak havaya fırlatılır. Bu sırada yerde 

tekli duran diğer taş alınarak havadaki taş tutulur. Bu aşama aynı şekilde 

yerdeki üçtaşın aynı anda alınmasıyla sonlanır. 

“DÖRTLER”: Taşlardan dördü birbirine yakın bir şekilde yere bırakılır. Diğer taş 

havaya atılır ve yerdeki dört aynı anda alınarak havdaki taş tutulur. 

“BEŞLER”: Oyuncu bir elini köprü yapar. Diğer eliyle de taşları rast gele yere 

atar. Rakip oyuncu yerdeki bir taşı seçer. Oyuncu yerdeki taşlardan birini eline 

alır ve havaya fırlatarak yerdeki taşlardan her birini sırayla rakibin seçtiği taş 

en sonda olmak üzere bir kerede köprüden geçirir tüm taşların köprüden 

geçirilmesiyle aşama biter. Beş aşamayı tamamlayan oyuncu, tüm taşları 

avucunun içine koyar. Taşları havaya fırlattıktan sonra elini ters çevirir. Elinin 

üzerine düşen taşların sayısı kadar puan kazanır ve tekrar “Birler” den başlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çuka Zere (Sarı Kuş): 

Çocuğun avuçlarından birini açıp kendi ellerinden birinin üstüne koyan yetiş-

kin biri, işaret parmağını çocuğun avucunun ortasında birkaç kez dolaştırarak 

oyuna özel tekerlemeyi söylemeye başlar ve çocuğun parmaklarını işaret 

parmağından başlayarak sırayla avuç içine doğru kapatır. En son serçe par-

mak kapatıldıktan sonra, kişi bir eliyle çocuğun avucunu sıkıca kapatır ve 

diğer eliyle de çocuğu gıdıklamaya başlar. Gıdıklanan çocuk kahkahalarla 

gülmeye başlar.  

Çuka zere mameguyi   (Sarı kuş, guyi amca) 

Hillilwere (Buraya gel) 

Ve xwedikir (Bu, besledi) 

Ve kuşt (Bu, öldürdü) 

Ve pirtikand (Bu, yoldu) 

Ve pijand (Bu, pişirdi) 

Ve gokaji mire, gili gili gili gili   (Bu, hani bana dedi. Gıdı gıdı gıdı…) 

Mamık (Bilmece) 

“Mamkemin e mamani, se sed u şeşt u şeş leylekin, dozdehelınin, hekıke, 
bizaneçige?” Bersiv: Sal 

(Bilmece bildirmece, üç yüz altmış altı leylek, on iki yuva ve bir yumurta, bir 
bakalım nedir?) (Cevap: Yıl) 

“Mamkemin e mamani, qesraspiyebederı, bizaneçige?” (Bersiv: Hek) 

(Bilmece bildirmece, kapısız beyaz saray, bil bakalım nedir?) (Cevap: Yumurta) 

“Mamkemin e mamani, hinge ez diçimewjı te, bizaneçige?” (Bersiv: Sih)
( Bilmece bildirmece, ben gittikçe o da gelir. Bil bakalım nedir?)  
(Cevap: Gölge) 

 

“Pandemi Döneminde Çocukların 

Evde Oynayabilecekleri                 
Geleneksel Şırnak Oyunları” 

Öğr. Gör. Barış ÇİÇEK 
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Mantar denince genel olarak aklımıza saplı, geniş veya dar şapkalı 
genellikle yağmurlardan hemen sonra nemli havalarda ortaya çıkan 
organizmalar gelmektedir. Ancak tabi ki mantarlar sadece bu canlı-
lardan ibaret değildir. İnsan, hayvan ve bitkiler de parazit olarak ya-
şayan ve bazı hastalıklara sebep olan çok fazla mantar türü bulun-
maktadır. Genel olarak doğada tek tek veya kümeler halinde görebile-
ceğimiz mantarları bazen kültüre alınmış şekli ile marketlerde paketli 
halde de görmek mümkündür. Peki gerçekte mantarlar nasıl canlılar-
dır? Doğaya ve insanlığa faydaları nelerdir? Şimdi bu soruları cevap-
lamaya çalışalım.  

Mantar nedir?  

Mantarın genel bir tanımını yapmak zor olsa da ökaryötik, spor üre-
ten, genellikle eşeyli ve eşeysiz çoğalan, hif olarak bilinen ve hücre 
duvarıyla kuşatılmış ipliksi somatik bir yapıya sahip, hücre duvarı 
kompleks karbonhidratlar (kitin ve glukan) bulunan ve absorbsiyon 
ile beslenen heterotrof canlılar olup ayrı bir alem olarak sınırlandırıl-
maktadır.10 

 

 

 

 

 

 

 

Mantarlar yüzyıllar boyunca bitki olarak düşünülmüş ve genellikle 
bitkiler alemi içerisinde sınıflandırılmıştır. Ancak son yüzyılda yapı-
lan çalışmalar, mantarların klorofil içermediklerinden dolayı fotosen-
tez yapmadıklarını, dolayısıyla da heterotrof canlılar olduğunu ortaya 
koymuştur. Bununla birlikte mantarların besinlerini glikojen formun-
da depo ettikleri, büyük molekülleri salgıladıkları hidrolitik enzimler 
vasıtasıyla parçaladıkları belirlenmiş ve genomları üzerinde yapılan 
detaylı çalışmalar ile bitkilerden ziyade hayvansal organizmalara 
daha yakın oldukları tespit edilmiştir. Ancak mantar hücrelerinin 
çeperli olması (bitkilerden farklı olarak hücre çeperinin esas maddesi 
genellikle kitindir) ve üremenin sporlarla gerçekleşmesi mantarları 
hayvanlardan bariz bir şekilde ayırmaktadır. Hem bitkilerden hem de 
hayvanlardan önemli derecede ayırt edici farklılıklara sahip olan 
mantarların, elli yılı aşkın bir süredir ayrı bir canlı alemi olarak ince-
lenmesi gerektiği ortaya konmuştur.4,5,8,11,12. 

Dünyada 144.000 civarında tanımlanmış mantar türü olmasına rağ-
men toplam tür sayısının, tahmin edilen bitki sayısının 6 katını aşan 
bir sayı olan 2.2 ile 3.8 milyon arasında olabileceği ön görülmektedir. 
Bu tahminler, güvenilir istatistiksel ve filogenetik yaklaşımlar sonu-
cunda hızla artan çevresel sekans verilerinin analizine dayanmaktadır. 

Mantarlar alemini kabaca mikromantarlar ve makromantarlar olarak 
ayırmak da mümkündür. Mikromantar ifadesi, mantarlar alemi içinde 
yer alan mikroskobik üyeler için kullanılır ve günümüze kadar tespit 
edilmiş mantar türlerinin büyük bir kısmını mikromantarlar oluştur-
maktadır. Makromantar terimi ise Ascomycota ve Basidiomycota 
bölümleri içinde dağılım gösteren, mikroskop yardımı olmadan ve 
çıplak gözle görülebilen makroskobik mantarları ifade etmek için 
kullanılır. 1,2,6,12. 

Mantarların faydaları nelerdir?  

Mantarlar yaşam döngüsünün büyük bir kısmını yeraltında veya 
bitki ve hayvan dokularının içinde geçirdiklerinden çıplak gözle ko-

layca fark edilmezler ancak bu organizmalar ekosistemde inanılmaz 
derecede önemli bazı işlemlerden sorumludurlar. Bunlara küresel 
besin döngüsü, karbon tutulması ve hatta dünyanın kuraklık eğilimli 
bazı bölgelerinde çölleşmenin önlenmesi dahildir.12. 

Mantarlar ekosistemin hayati derecede önemli unsurlarıdır. 
Yaklaşık 2 milyar yıldır mantarların bitkisel ve hayvansal atıkları 
çürütüp parçalayarak, bu atıklardaki elementlerin doğaya geri dönü-
şümünü sağladıkları bilinmektedir. Orman ekosistemlerinde bitkiler 
için önemi olan karbondioksitin salınımını gerçekleştirmekte ve top-
rağın yapısını bitki gelişimi için uygun hale getirmektedir.9 Ayrıca 
birçok mantar türünün miselleri bitki kökleri ile ilişki kurarak hem 
kendisi hem de bitki için önemli faydalar sağlamaktadır. Bitki kökleri 
ile toprak mantarları arasında kurulan bu simbiyotik yaşam şekli 
“mikoriza” olarak adlandırılmaktadır. Bitki türlerinin yaklaşık % 
95’inde görülen bu ilişkide, bitki kökleri mantarlara yaşaması ve 
gelişmesi için gerekli olan karbonhidratları, mikorizal mantar da 
bitkiye su ve mineral besin elementlerini sağlamaktadır9. Mantarlar 
ayrıca, biyolojik ilaçların sentezinden (statinler ve kan kolesterolünü 
düşürmek için kullanılan ilaçlar vb.) bazı kirleticilerin bioremedias-
yon yoluyla temizlenmesine kadar günlük yaşamın en çok kullanılan 
ürünlerini ve süreçlerini desteklemektedir. Bazılarının çoklu kulla-
nımları vardır; örneğin, Penicillium türleri, antibiyotikler, üçüncü 
nesil doğum kontrol hapları ve bazı peynir çeşitlerinin üretimi gibi 
çeşitli kullanımlara sahiptir.7,12. 

Makromantar yenilebilirlik özelliklerine göre yenir, yenmez 
ve zehirli olmak üzere 3 gruba ayrılır. Yenen mantarlar halkın lezzet 
bakımından tercih ettikleri ve doğadan topladıkları mantarlardır. 

Ülkemiz, yenen doğal mantar türleri açısından oldukça zengin olma-
sına rağmen maalesef halkımızın bu konuda yeteri kadar bilgi sahibi 
olmadığı görülmektedir. Yapılan literatür çalışmalarında, ülkemizin 
birçok yöresinde ancak birkaç mantar türünün tanınıp tüketildiği 
görülmektedir. Bölgemizde ise “Qorik” adı bilinen Pleurotus eryngii 
(DC.) Quél. türü bahar aylarında yağmurlardan hemen sonra yüksek 
kesimlerde ortaya çıkmakta, tüketilmekte ve ticareti yapılmaktadır. 
Yine yöremizde halkımızın kültür mantarları ile tanışmasının yakın 
geçmişte olduğu görülmektedir. Gerek üniversite bünyesinde açılan 
mantar üretim tesisinin gerekse üniversitenin katkı sağlamış olduğu 
girişimcilerin üretmiş olduğu mantarlar, bölge halkı için hem alterna-
tif bir gıda maddesi hem de önemli bir gelir kapısı sağlamaktadır.  

Şırnak Üniversitesi mantar üretim tesisi3 

 Ancak doğada ve insan hayatında böylesine büyük öneme sahip 
olan bu canlı grubu üzerinde yeteri kadar çalışmanın yapılmamış 
olduğu görülmektedir. Ülkemizin ve dünyanın önemli biyoçeşitlilik 
kaynaklarından biri olan mantarlardan azami ölçüde faydalanabilmek 
için öncelikle onları daha iyi tanımamız gerekmektedir.  
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“Mantarların hayatımızdaki 
yeri ve faydaları” 

Dr. Öğr. Üyesi  

Cemil SADULLAHOĞLU 

https://www.sirnak.edu.tr/yeni/HD1919_universitemizin-destekledigi-kadin-girisimcilerin-buyuk-basarisi.html
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Hayatımızın birçok alanında büyük yer edinen ve 
önemi git gide artan, uluslararası alanda ülkelerin 
rekabet gücünü tüm sektörlerde arttıran teknoloji 
kavramı, sağlık alanında da önemini hissettirmekte 
ve sağlık teknolojisi kavramıyla karşımıza çıkmak-
tadır. Sağlık sektörü yapısı gereği gelişime ve deği-
şime sürekli ihtiyaç duyan bir sektör olmasından 
ötürü teknolojik gelişmelerden de faydalanmak zo-
rundadır.  

Kaynak: medium.com, Geleceğin Sağlık Teknolojileri, Erişim 
Tarihi: 23.02.2021  
 
Çok hızlı bir şekilde gelişen teknolojiye bağlı olarak 
sağlık sektörü içerisinde de her geçen gün tanı-
tedavi sürecinde, tedavi sonrası hizmetlerde ve ko-
ruyucu sağlık hizmetlerinde daha hızlı, güvenilir ve 
hasta odaklı adımlar atılmaktadır. Bu süreçlere ek 
olarak sağlık sektörü içerisinde teknoloji; sağlık ile-
tişiminde, tıbbi cihazlarda ve sağlığın yönetilmesi 
aşamalarında da etkisini hissettirmektedir. Dijital 
sağlık teknolojileri olarak da tanımlanan sağlık tek-
nolojileri, içerisinde bulundurdukları gömülü yazı-
lımlarla, bağlı oldukları bilgisayarlar, internet, tele-
fon, tabletler, bilgi sistemleri yazılımları ile sağlık 
çalışanlarının hizmetlerini kolaylaştırmaya çalışır-
ken,  hastaların da daha iyi hizmet alabilmeleri için  
hızla gelişimini devam ettirmektedir.  
 
Örneğin; hastalar teknoloji ve dijital sistemler aracı-
lığı ile online randevu alabilmekte, doğru sağlık bil-
gilerine hızlı ve kolay erişebilmekte, tahlil ve tetkik 
sonuçlarını sağlık kuruluşuna gitmeden öğrenip, he-
kimine soru sorabilmektedirler. Hastane Bilgi Yöne-
tim sistemi (HBYS),  telesağlık hizmetlerinin tablet-
ler ve akıllı telefonlar gibi mobil teknolojilerin artan 

kullanımı ile, hem sağlık çalışanları hem de hastalar 
bu yeni tıbbi teknolojilerin getirdiği faydalardan ya-
rarlanmaktadırlar.  
Salgın döneminde sağlık kuruluşlarına ulaşmada 
sıkıntı yaşayan bireyler ile sağlık çalışanları teleko-
münikasyon yoluyla birbirleriyle iletişim kurarak, 
salgından korunmuş, herhangi bir hareketlilik olma-
dığı için hem salgının yayılması engellenmiş hem 
de zamandan ve maddi olarak paradan tasarruf ya-
pılması sağlanmıştır. Özellikle yaşadığımız şu sal-
gın sürecinde sağlık kuruluşlarının risk teşkil etmesi 
birey ve toplum sağlığının korunması açısından tek-
nolojinin sağlık sistemlerine entegrasyonun önemi 
bir kez daha ortaya çıkmıştır.  Sağlık çalışanları sal-
gınla mücadele sürecinde karantinada oldukları için 
Google Hangouts, WhatsApp Video görüşmesi, 
Zoom ve Microsoft Teams gibi yazılımlar ile aile 
üyeleriyle iletişime geçerek, aile bütünlüklerinin 
korunmasına ve psikolojik olarak kendilerine daha 
iyi hissetmelerine imkan sağlamıştır.  
 
Sağlık teknolojisindeki gelişmelerle beraber ülkemi-
zin sağlık tarihinde de maalesef karşılaşılan; tahlil-
lerin karışması, yanlış operasyonlara maruz kalmak 
gibi olumsuzlukların da minimize edilmesi amaç-
lanmaktadır. Örneğin şu an bile Sağlık Bakanlığımı-
zın sunduğu e-nabız uygulaması gibi kişiye özel eri-
şim ve arşivleme sistemleri hastaya ait bilgilerin 
doğumdan ölüme kadar doğru bir yapıda korunma-
sına ve takibine imkan sağlamaktadır. Öte yandan 
ülkemizdeki sağlık teknolojisindeki gelişmelerle 
beraber salgın döneminde Türkiye de üretilen solu-
num cihazı ile sağlık teknoloji üretiminde önemli 
bir başarı elde edilmiş ve koronavirüs aşı çalışmala-
rı ile bu başarı devam ettirilmeye çalışılmaktadır. 
Bu tespitlerin ışığında, sağlık hizmetlerinin kabul 
edilebilir bir kalite, miktar, etkililik, güvenlilik, ve-
rimlilik ve maliyet ile verilebilmesi, toplum sağlığı-
nın korunarak, toplum refahının, insan yaşam süre-
sinin arttırılması için çağımızın vazgeçilmez kavra-
mı olan sağlık teknolojilerine her zaman ihtiyaç du-
yacağız.   

 

 

“Teknoloji ve Sağlık” 

Öğr. Gör. Fatih Akman 
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Nobel ekonomi ödüllü bilim insanı Milton Friedman, 1999 yılında katıldığı 

bir televizyon programında ticari işlemlerde devletlerin rollerini azaltacak en 

önemli güçlerden birinin internet olduğunu ifade etmiş ve internetin yaygın-

laşması ve teknolojinin gelişmesiyle beraber devletlerin kontrol edemediği, 

bağımsız, birbirlerini tanımayan taraflar arasından fon aktarımlarını mümkün 

kılacak sistemlerin gelişeceğini öngörmüştür. Friedman’ın bu öngörüsü yakla-

şım 10 yıl sonra gerçekleşmiş ve kimi araştırmacılar ve bilim insanları tarafın-

dan devrim, kimileri tarafından ise balon olarak nitelendirilen sanal para bi-

rimleri ortaya çıkmıştır.  

Doğrudan regülasyona tabi tutulamayan sanal para birimlerinden en popüleri, 

2008 yılında Satoshi Nakamoto isimli bir yazar veya yazarlar tarafından ya-

yımlanan “Peer to Peer Electronic Cash System” isimli bir makale ile tanıtılan 

Bitcoin (BTC)’dir. Bitcoin’in yaratıcısı olarak bilinen Satoshi Nakamoto’nun 

kimliği hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Kimilerine göre Satoshi 

Nakamoto bir veya birkaç ülkenin ortak bir projesi, kimilerine göre ise Doğu 

Asya firmalarından Samsung, Toshiba, Nakamichi ve Motorola’nın ortak 

projesi ve ismi de firmaların isimlerinden esinlenilerek oluşturulmuştur. Ayrı-

ca geçmişte Hal Finney, Nick Szabo ve Adam Back gibi bazı bilgisayar bilim-

cileri ve yazılım mühendislerinin Satoshi Nakamoto olduğu iddia edilmiş 

fakat bu iddialar kanıtlanamamıştır. Craig Wright ise Satoshi Nakamoto oldu-

ğunu iddia eden tek kişi olmasına rağmen bu iddiasını kanıtlayamamıştır. Son 

yıllarda ise Tesla ve SpaceX firmalarının kurucusu Elon Musk’ın Satoshi 

Nakamoto olduğu iddia edilmekte fakat bu iddia da diğerleri gibi kanıtlanama-

maktadır.  

Bitcoin protokolünün işlemesinde kriptoloji biliminin uygulamalarından ya-

rarlanılması, Bitcoin’in aynı zamanda kripto para birimi olarak anılmasına 

neden olmuştur. Tüm Bitcoin işlemleri, Block adı verilen sanal defterlere 

kaydedilirler. Block Chain adı verilen bir yapı sayesinde tüm Bitcoin transfer-

leri eksiksiz olarak ağda yer alan tüm bilgisayarlar tarafından kaydedilirler. 

Sistemde yer alan iki taraf arasında gerçekleşen bir fon transferi işlemi ancak 

ağda yer alan tüm bilgisayarlar tarafından kaydedilmesi durumunda Block 

Chain’deki yerini alabilmektedir. Bu sayede göndericilerin mükerrer harcama 

ihtimalleri ortadan kalkmış olmaktadır. Ağda yer alan bilgisayarlar tarafından 

gerçekleştirilen ve yüksek işlemci gücü gerektiren işlemler Bitcoin madencili-

ği olarak bilinmektedir. Block Chain’i oluşturmak ve Bitcoin transfer işlemle-

rini kaydetmek karşılığında sistem Bitcoin madencilerini ödüllendirmektedir. 

İlk yıllarda 50 BTC ile başlayan Block ödülü her 210.000 Block oluşumundan 

sonra yarıya düşmektedir. Bitcoin’in resmi para birimlerinden en önemli 

farklarından biri de, sistemin toplamda 21 milyon adet Bitcoin üretimine izin 

vermesidir. Diğer bir ifadeyle, resmi para birimlerinin aksine Bitcoin’in arzı 

21 milyon BTC ile sınırlıdır. Bu durum 2140 yılında Bitcoin arzının sona 

ereceği anlamına gelmektedir.  

Bitcoin açık kaynak kodlu bir yazılım ile kişiden kişiye (Peer 2 Peer-P2P) 

ödeme sistemini benimseyen ve böylece başta devletlerin merkez bankaları 

olmak üzere sistemdeki tüm bankaları ve finansal aracı kuruluşları işlemler-

den dışlayan bir ödeme sistemidir. Sistemin açık kodlu olması sistemin kuru-

cusun kim olduğu sorusunu önemsizleştirmektedir. Zira takip eden yıllarda 

Bitcoin için hazırlanan kodları geliştirerek çok sayıda çift yönlü sanal para 

birimi ortaya çıkmıştır. 24.02.2021 tarihi itibariyle 4576 adet çift yönlü sanal 

para birimi bulunmakta ve çeşitli borsalarda işlem görmektedir. Bitcoin 

917,46 milyar USD ile en yüksek piyasa değerine sahip sanal para birimi 

durumundadır. Ethereum, Binance Coin, Tether, Cardano, Polkadot, Ripple, 

Litecoin ve Chainlink sanal para birimleri 10 Milyar USD üzeri piyasa değeri-

ne sahip diğer sanal para birimleridirler. Doğal olarak ülkelerin sanal para 

birimlerini kabul etmeleri zaman almıştır. İlk yıllarda Türkiye’nin de araların-

da bulunduğu birçok ülkede Bitcoin madenciliği ve Bitcoin alım-satımı için 

yasal bir zeminin oluşması ve hükümetlerin Bitcoin ve arkasında yatan Block 

Chain teknolojisine sıcak bakması zaman almıştır. Fakat takip eden yıllarda 

birçok ülke Block Chain teknolojisinin avantajlarına ve kripto paralara olan 

ilgiye kayıtsız kalamamış ve kendi kripto paralarını üretmeye başlamıştır. 

Bitcoin’in ticari değerinin birçok çevre tarafından kabul görmesi, bir ödeme 

aracı olarak kullanılabilmesine imkan vermektedir. Sistem, sanal borsalar 

dışında aracı kurumlar olmadan ödeme yapılmasını sağladığından, komisyon-

ları ve işlem maliyetleri neredeyse sıfıra inmektedir. Özellikle uluslararası 

ticaret yapan kişi veya kuruluşların fon transferlerinde yüksek maliyetlere 

katlanmaları Bitcoin ve diğer sanal para birimlerine yönelimi artırmaktadır. 

Ayrıca belirli işlem limitlerinin olmaması sistemi cazip kılmaktadır. Bitcoin 

sisteminde uluslararası para ödeme sistemlerinde olduğu gibi belirli bir mer-

kez ve dolayısıyla belirli bir muhatap bulunmamaktadır. Bu durum önemli bir 

dezavantaj sağlamasına rağmen Bitcoin sistemi sahip olduğu yüksek teknolo-

jik güvenlik sayesinde uluslararası ödeme yöntemi olarak kullanılmaya devam 

edilmektedir. Fakat devlet kurumları tarafından denetlenemeyen bir sistem 

olması Bitcoin sistemini, yasa dışı işler ile uğraşan kişi veya kurumlara, vergi 

kaçıranlara ve para aklamaya çalışanlara açık bir ödeme sistemi haline getir-

mektedir.  

Günümüzde Bitcoin ve diğer sanal paralar birçok bireysel ve kurumsal yatı-

rımcı tarafından yatırım aracı olarak da değerlendirilmektedir. Bir yatırım 
aracı olarak düşünüldüğünde Bitcoin yüksek getiri ve yüksek riske sahip bir 
varlıktır. Konu ile ilgi gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar, Bitcoin’in riskli 
finansal yatırım araçları içerisinde en yüksek volatiliteye (oynaklığa) sahip 
yatırım araçlarından biri olduğunu ortaya koymuştur. Yüksek volatilite nede-
niyle Bitcoin yatırımları, kısa sürede yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi 
yüksek kayıplara da neden olabilmektedir. Dolayısıyla yatırımcıların toplam 
varlık yatırımlarının ne kadarını bu derece yüksek riskli bir varlığa yatıracak-
ları konusu yatırımcı risk algısı ve psikolojisi ile ilgilidir. Bitcoin’in gerek 
USD gerekse TRY cinsinde fiyatının son yıllarda önemli ölçüde yükselişi 
Bitcoin yatırımlarında önemli bir artışı da beraberinde getirmiştir. Fakat Bit-
coin’deki fiyat artışı her zaman yüksek getiri sağlanacağı anlamına gelme-
mekte, yüksek volatilite ve risk nedeniyle önemli kayıpların yaşanmasına da 
neden olmaktadır. Aşağıda yer alan grafikler yardımıyla bu durum daha kolay 
anlaşılabilir. 

Fiyat grafiği Ocak 2020 itibariyle inceleninde özellikle 2020 yılının sonların-

da Bitcoin’in önemli bir yükseliş trendine girdiği görülmektedir. Getiri grafi-

ğinde ise BTC/TRY kurunun oldukça dalgalı bir seyir izlediği, dolayısıyla 

yüksek riske sahip olduğu ve kazançlarının yanı sıra önemli kayıplara da 

neden olduğu görülmektedir. Bu durum, Bitcoin yatırımlarında çok dikkatli 

olunması gerektiği anlamına gelmektedir.   Dünya Ekonomik Forumu tarafın-

dan son dönemlerde yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye %16 kripto para 

kullanımı ile dünyada 4’üncü, Avrupa’da ise 1’inci ülke konumundadır. Ülke-

mizde yüksek riskli yatırım araçlarından olan kripto paralara olan bu ilginin 

bir kısmı kurumsal yatırımcılardan kaynaklanırken, ilginin ciddi bir kısmı da 

tecrübesiz ve finansal okuryazarlık seviyesi düşük olan, sosyal medyada, 

televizyonlarda duyduklarından çabuk etkilenen ve kısa sürede yüksek kazanç 

elde etmek isteyen bireysel yatırımcıların bilinçli veya bilinçsiz olarak yüksek 

risk üstlenmesi ve kripto paralara yönelmesinden kaynaklanmaktadır. Bireysel 

yatırımcıların önemli bir kısmının finansal okuryazarlık seviyelerinin düşük 

olması, yatırımda çeşitlendirmeye gitmemeleri veya yanlış çeşitlendirme 

yapmaları, yüksek riski bilinçli/bilinçsiz bir şekilde üstlenmeleri, özellikle 

genç yatırımcıların kumar oynar gibi yatırım yapmaya ve sürekli kazanacakla-

rına olan inançları ve aşırı özgüvenleri ve profesyonel destek almamaları gibi 

durumlar yatırımlarının istedikleri gibi sonuçlanması ihtimalini zayıflatmakta-

dır. Benzer bir durumun geçmişte Türkiye’de Forex piyasalarında yaşanmış ve 

tecrübesiz bireysel yatırımcılara ve ülkeye genel anlamda önemli zararlara 

neden olmuş idi.  Yatırım aracı olarak değerlendirildiğinde önemli riskler 

taşıyan sanal para birimleri, değişim aracı fonksiyonları itibariyle ekonomile-

rin geleceği açısından oldukça önemlidirler. Paranın tarihsel seyri dikkate 

alındığında, öz değere sahip varlıkların takasına dayanan sistemlerin yerini 

zamanla çeşitli formlardaki paralara bıraktığını ve doğal olarak toplumların bu 

ödeme araçlarını kabullenmelerinin ve yaygın şekilde kullanmalarının kolay 

olmadığı, uzun zaman aldığı görülmektedir. Gelecekte sanal para birimlerinin 

yaygın bir değişim aracı olarak kullanılmasının da oldukça olasıdır.  

 

 

“Bir Değişim ve Yatırım 
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Koronavirüs (COVID-19), Çin’de Hubai Eyaletine bağlı Wuhan şehrinde 

Aralık 2019’da ortaya çıkmıştır. Çin’de ortaya çıkmasından kısa bir süre 

sonra Avrupa başta olmak üzere çeşitli yerlerde eş zamanlı yayılmaya 

devam etmiştir. Bu durumun ardından Dünya Sağlık Örgütü tarafından 

pandemi (eş zamanlı yayılan ve çok sayıda insan için tehdit unsuru oluş-

turan) ilan edilmiştir. Tüm dünyada ülkeler koronavirüs salgınıyla müca-

delede önlemler almaya başlamıştır. Birçok ülke sınırlarını kapatmakla 

birlikte seyahatler sınırlandırılmıştır.  Bunun yanında restoran, kafe, 

mağaza vb. yerler kapatılmış, karantina yöntemleri uygulamaya alınmış, 

uluslararası kongreler, spor ve sanat etkinlikleri iptal edilmiştir. Tüketici 

güveni olumsuz etkilendiğinden ve tüketiciler dışarı çıkmaktan kaçındı-

ğından, tüketim, perakende ve hizmet sektörlerin olumsuz etkilenmiştir. 

Bu gelişmeler ile birlikte koronavirüs genel talebi olumsuz yönde etkile-

yerek gıda fiyatlarında kısa vadeli volatiliteye ve ülkelerde çalışan ve 

turist hareketliliğini de etkileyerek reel ekonomide belirsizliğe sebep 

olmuştur. Buna ek olarak koronavirüs, hem talebin zayıflaması hem de 

küresel tedarik zincirlerinin aksaması nedeniyle uluslararası ticarette 

olumsuz etki yaratmıştır (Albulescu, 2020: 2; Estrada vd., 2020:2). 

Koronavirüsün etkisi borsalarda da açıkça gözlemlenmektedir. Çin’de 

koronavirüsün çıkması ve ülkede yaşanan endişeler ile birlikte Şanghay 

borsası 3 Şubat 2020'de %8 düşüşle 2015 yılından bu yana görülen en 

sert bir günlük düşüşü görmüş olup 375 milyar dolarlık piyasa değeri 

kaybetmiştir.  Bu gelişme ile şok hızla uluslararası finans piyasalarına 

yayılmış ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) pay senedi fiyatları son altı 

aydaki en düşük seviyesini kaydetmiştir. Bununla birlikte, ABD’de ikinci 

ve daha önemli bir şok, S&P 500'ün %4,4 düştüğü 28 Şubat'ta yaşanmış-

tır. Başlangıçta göz ardı edilen COVID-19 virüsünün Çin dışında diğer 

ülkelere de hızla yayılmasıyla birlikte bütün dünyada ciddi endişeler 

yaratmaya başlamıştır (Albulescu, 2020:2; Ayyitey vd., 2020:473).  

Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden sonra BİST 

100 endeksi %7,26 değer kaybetmiştir. Bu doğrultuda Borsa İstanbul 13 

Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere birtakım önlemler 

almıştır. Pay Piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) gün 

içindeki hareket aralığını belirleyen fiyat marjları düşürülmüş ve pay 

senedi fiyatlarındaki ani oynaklıkta çalışan devre kesici uygulamasına 

düzenlemeler getirilmiştir (Borsa İstanbul). 

Pandeminin piyasalar üzerinde etkilerinin açıkça gözlemlenmesiyle birlik-

te birçok araştırmacı ampirik çalışmalar ile koronavirüs ve piyasalar ara-

sındaki ilişkiyi araştırmıştır. Türkiye üzerine yapılmış çalışmalardan bazı-

larının bulgularına aşağıda Tablo 1’de yer verilmektedir. 

Türkiye üzerine yapılmış olan çalışmaların bulguları genel olarak değer-

lendirildiğinde vaka ve ölüm sayıları, sosyal mesafe, sokağa çıkma kısıtla-

maları, alınan tedbirlere ilişkin haberler küresel piyasalarda olduğu gibi 

Borsa İstanbul üzerinde negatif etkiye, volatiliteye ve belirsizliğe neden 

olmuştur. Vaka ve ölüm sayılarının düşmesi ve aşılama sürecinin başla-

masının negatif etkiyi düşürdüğü de gözlemlenmektedir. Genel olarak 

koronavirüsün piyasalara olası etkilerinin uzun hafıza özelliği göstereceği 

diğer bir ifade ile piyasalara olan etkisinin kalıcı nitelikte olacağını söyle-

mek mümkündür. Koronavirüsün piyasalara olan etkisini anlamak, yatı-

rımcıların bu bilgileri alım satım stratejilerinde kullanarak yatırımlarını 

fırsata çevirmeleri açısından önem arz etmektedir. 

 

 

Koronavirüs (Covid19)      

Piyasaları Nasıl  Etkiledi? 

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Nur 

TOPALOĞLU 

Araştırmacı Araştırma Dönemi Bulgular 

Ege vd., (2020) 31.10.2019 – 16.03.2020 

31.12.2019, 10.01.2020, 04.03.2020, 12.03.2020, 16.03.2020 tarihlerinde BİST100 
endeksinde volatilite kümelenmeleri tespit edilmiştir. Volatilite kümelenmelerinin 
gerçekleştiği tarihler koronavirüsin ilk çıktığı tarih, koronavirüse ilişkin yapılan açık-
lamalar, yayılım hızı ve dünyada diğer piyasaların etkilendiği zamanlar ile uyum 
gösterdiğini ifade etmişlerdir. 

Keleş (2020) Mart-Nisan 2020 

BİST30 endeksinde 100. vaka, 1000. vaka ve 1000. ölüm ile pandemiye karşı sosyal 
tedbir duyurularına anlamlı negatif tepki verdiği ve Taşımacılık ile Otomobiller ve 
Bileşenleri sanayi grubu firmalarında bu etkilerin daha yüksek olduğunu tespit edil-
miştir. 

Çetin (2020) 23.03.2020-24.04.2020 
Sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamalarının genel ekonomik faaliyetleri düşür-
düğünü ancak pay senedi fiyatlarını etkilemediğini tespit etmiştir. 

Kılıç (2020) 02.01.2018-30.04.2020 

Koronavirüsün Borsa İstanbul sektör getirileri üzerindeki etkisinin araştırıldığı çalış-
mada endekslerin çoğunda negatif anormal getiri tespit edilmiştir. Sektör bazında 
en yüksek negatif getirilerin turizm ve tekstil sektörlerinde gerçekleştiği gözlemlen-
miştir. 

Ölmez ve Ekinci (2020) 06.01.2020-24.07.2020 
Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı ilk gün olan 10 Mart 2020'de BIST100 endeksi-
nin anormal getiriye sahip olduğunu tespit etmişlerdir. 

Ünlü vd., (2020) 25.08.2019-20.09.2020 
Dünya genelindeki vaka sayılarının finansal sektör endeksinin hacmi üzerinde etkisi-
nin zayıf olduğunu, Türkiye’deki vaka ve ölüm sayılarının finansal sektör endeksi 
üzerindeki etkisinin ise güçlü olduğunu tespit etmişlerdir. 

Yıldız Contuk (2021) 11.03.2020-16.06.2020 
Koronavirüsün borsa işlem hacmi üzerinde kısa vadede negatif, uzun vadede pozitif 
etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. 
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