
   

 2021 Eylül 

e-bülteni 

Sayı:11 
  Şırnak Üniversitesi Teknoloji ve Transfer Ofisi A.Ş.                     www.sirnak.edu.tr/birimler/tto/  

http://www.sirnak.edu.tr/birimler/tto/


   

 

KÜNYE    

  Yayın Sahibi:      

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ   

TRANSFER OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ 

Editör  

   Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan 

 Genel Yayın Yönetmeni  

        Doç. Dr. Asaf Tolga Ülgen  

 İçerik Yönetimi     

Dr. Gazal Cengiz 

Dr. Mehmet Haskul 

Dr. Dicle Özcan Elçi 

Dr. Befrin Neval Bingöl 

Dr. Yunus Eği      

Grafik Tasarım ve Dizayn  

   Hüseyin Erçik  

Yazı İşleri Kurulu 

Doç.Dr. Ahmet Turşucu 

Öğr.Gör. Canan Ülgen  

Dr.Fatih Selim Erdamar 

 

  2021-Haziran Sayısı Köşe Yazarlarımız  

 Doç. Dr. Nevin Arslan 

Dr. Öğr. Üyesi  Rasim Çekik 

Dr. Yelderem Akhoundnejad  

Arş. Gör. Gökhan Kadırhan 

Arş. Gör. Eren Demir 

     

        Sosyal Medya Hesaplarımız 

   www.twitter.com/sirnaktto  

   www.facebook.com/sirnakttoas  

   www.instagram.com/sirnaktto  

   www.youtube.com/channel/sirnaktto  

   Web: www.sirnak.edu.tr/birimler/tto/ 

  Mehmet Emin Acar Kampüsü Şırnak TTO    

  Binası  NO: 251 73000– Merkez /ŞIRNAK 

 

 
1 

 

2 

6 

 

 

5 

7 

8 

KOSGEB Destekleri 

 
Dicle Kalkınma Ajansı 

Destekleri 3 

4 TESKOMP Kredi Desteği 

Başbakanlık Yatırım Destek 
ve Tanıtım Ajansı 

Faaliyetlerimiz 

Tarım ve Orman Bakanlığı 

Destekleri 

Köşe Yazarlarımız 

TÜBİTAK Destekleri 



 3 

 

ÖNSÖZ 

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

nan bu e-bültenin konusu “ULUSAL FON KAYNAKLARI VE DESTEKLERİ-2” hakkında olup,  ulusal kalkınma 

planı ve programlarında öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürü-

lebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak hedefinde olan projeleri, 

araştırmaları ve araştırma altyapılarını desteklerinin devamını ikinci serisiyle siz kıymetli okuyucularımıza 

sunuyoruz.  

Ulusal Fon Kaynakları ve Destekler konusunda bir takım ifadelerin 

biliniyor olmasında fayda var ve örneğin Hibe, bir (kamu) kuruluşu, 

işletme ya da vakıf tarafından bir eğitim kurumu, sivil toplum kurulu-

şu, şirket ya da kişiye verilen karşılıksız paradır. Hibe genellikle be-

lirli bir başvuru sürecinin ardından verilmektedir. Fon, belirli bir 

alandaki etkinliğin gerçekleştirilmesi için ayrılmış para ya da aynı 

işlevi gören varlıkların tümünü ifade eder. Proje, değişik alanlarda 

önceden plan ve programa alınmış, maliyeti hesaplanmış, kurum ve 

kuruluşların yönetim organları tarafından onaylanmış, kısa ve uzun 

vadeye bağlanarak özel kurum veya devlet adına gerçekleştirilmesi 

kabul edilmiş çalışma tasarısıdır. Kamu kuruluşu, sivil toplum örgüt-

leri, start-up’lar, KOBİ’ler ve daha pek çok türden kuruluş;  

1) Var olan eksikliklerini gidermek,  2) Kapasitelerini artırmak ve 3) Yeni atılımlar gerçekleştirmek üzer 

kendi kaynaklarına ek olarak destek aramaktalar.  

1929 – Büyük Buhran sonrası Amerika KOBİ’lerin (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin) desteklenme-

si - Hibeler, yardımlar, araziler, vergi teşvikleri vb. 1945 – 2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa’da sanayiye 

yüksek istihdam sağlayıcı KOBİ’ler ve yüksek katma değerli ürün üretebilecek fikirlere devlet kanalıyla hi-

be ve teşvikler 1993 – AB’nin kurulması sonrası bu ve benzeri sistemler ekonominin vazgeçilmez bir me-

kanizması haline gelmiştir. 1963 – TÜBİTAK kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. 1990 – KOSGEB ku-

rulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. (KOBİ’lerin kapasitelerini arttırmaları ve istihdam sağlayıcı yatırımla-

rın desteklenmesi amacı ile) 1991 – TTGV teknoloji ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesi için kurul-

muştur. 2003 – CFCU (Merkezi Finans ve İhale Birimi) kurulmuştur. 2005 yılı öncesi Devlet Planlama Teş-

kilatları ve CFCU, sadece KOBİ hedefli olmamakla birlikte hibe yerine daha çok ayni katkı üzerine yoğun-

laşmış KİT vb. yatırım araçlarında da görev almışlardır. 2005 - Avrupa Birliği (AB) aday adaylığından aday 

konumuna geçmemiz ile birlikte yurt içi ekonomik yapılanmada AB uyum süreçlerinde istenen hibe ve teş-

vik mekanizmasının kurulması 2005 – Kalkınma Ajansları – kurulmuş ve 26 bölgede faaliyete başlamış, 

KOBİ ve kar amacı gütmeyen kurumlara hibe dağıtmıştır. Bu on birinci sayımızla tüm ulusal fon kaynakla-

rının ikinci serisi ana tema olarak verilmiştir. 

Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan 

ŞırnakTTO A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
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            TÜBİTAK DESTEKLERİ 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, TÜBİTAK, mevcut bilimsel araştırma-
ları desteklemekle birlikte günümüzde bilimsel destekler dışında teknolojik ilerlemeyi des-
teklemek amacıyla AR-GE destekleri de sunar. 

1512 - Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BiGG) 

Amaç 

Nihai olarak ise yenilikçi iş fikirlerinin ticari ürüne/sürece/hizmete dönüştürülmesine destek olmaktır. 

Programın önemli bir yanı, program sırasında girişimcilere Girişimcilik Eğitimi verilmesi ve uzmanlarla girişimciye 

teknik, ticari ve idari konularda destek sağlanmasıdır. 

Gereklilikler 

• Bu destekten, herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler, yüksek 

lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tari-

hinden en çok 10 yıl önce lmış kişiler faydalanabilmektedir. 

• Personel giderleri, seyahat giderleri, alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri, malzeme ve sarf giderleri 

ile yurtiçi ve yurtdışı hizmet alım giderleri desteklenmektedir. 

• Bu giderler için hibe desteği üst limiti 150.000 TL olarak belirlenmiştir. 

Başvurulara ilişkin çağrılar TÜBİTAK internet adresinden takip edilmelidir. 

1501 - TÜBİTAK Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programı 
Amaç 

Firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma- Geliştirme (AR-GE) çalışmalarını teşvik etmek ve bu 

yolla Türk sanayisinin AR-GE yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır. 

Kimler Başvurabilir? 

Katma değer yaratmayı hedefleyen tüm sermaye şirketlerinin başvurusuna açıktır. 

Destek Unsurları 

İlgili yönetmeliklere uygun AR-GE projeleri %60’a varan oranlarda hibe ile desteklenebilmektedir. 

Personel giderleri, proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri, alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım 

giderleri, malzeme ve sarf giderleri, yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri Türki-

ye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı AR-GE birimleri, özel sektör AR-GE kuruluşları ve benzeri AR-GE kurum ve ku-

ruluşlarına yaptırılan AR-GE hizmet giderleri desteklenir. 

Destek süresi proje bazında en fazla 36 aydır. 

Başvuru 

Bu destek için başvurular her gün açıktır ve eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak yapılır. 
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1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı 

Amaç 

Üniversite ve özel sektör kuruluşlarının bilgi paylaşımı ve 

işbirliğinin önünü açmak amacıyla birbirlerine projelerini 

tanıtmak suretiyle gerçekleştireceği ‘Proje Pazarları’ adı 

verilen etkinliklerini desteklemektir. 

Proje pazarları TÜBİTAK tarafından aşağıdaki şekilde 

tanımlanır. 

Proje pazarları, somut AR-GE düşünce ya da proje öneri-

lerine sahip olup, bunları gerçekleştirmek için kendi ye-

tenekleri dışında başka uzmanlık alanlarında katkıya ge-

reksinim duyan, proje öneri veya sonuçlarına ilişkin ta-

lep varlığını araştıran, arz edilen proje işbirliği önerileri-

ne teknolojik veya finansal katkıda bulunmak isteyen, 

üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından 

temsilcilerin bir araya gelerek aktif katılımları ile projele-

rini birbirlerine tanıtmaları yoluyla işbirliği olanaklarına 

ortam oluşturulmasına yönelik düzenlenen ulusal ve/

veya uluslararası etkinliklerdir. 

Destek Unsurları 

• Basım ve kırtasiye giderleri, posta ve kurye giderleri, 

ulaşım ve konaklama giderleri olarak belirlenmiştir. 

• Sağlanacak destek miktarının üst sınırı TÜBİTAK Bilim 

Kurulu tarafından belirlenmektedir. Örneğin; 2013 

yılında bu tutarlar ulusal etkinlikler için 25.000 TL 

uluslararası etkinlikler için 30.000 TL olarak belirlen-

miştir. 

Başvuru 

Bu destek için başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü 

TÜBİTAK'a yapılır. 

1507 - TÜBİTAK KOBİ AR-GE Başlangıç Des-

tek Programı 

Amaç 

KOBİ’lerin verimliliklerinin, katma değer içindeki payları-

nın ve uluslararası rekabet güçlerinin artırılmasıdır. Bu 

destek ile KOBİ’lerin AR-GE faaliyetlerinde daha etkin bir 

biçimde yer alması istenir. 

Gereklilikler 

• Tüm KOBİ’ler başvurabilmektedir. 

• Destek üst limiti 500.000 TL olarak belirlenmiştir. 

• Destek süresi azami 18 aydır. 

• Destek oranı % 75’tir.Bütçe ve azami oranlar Bilim 

Kurulu tarafından belirlenmektedir. 

• Bu destek için başvurular her gün açıktır ve etey-

deb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak yapılır. 

 

1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar AR-GE 

Destek Programı 

Sürdürülebilirliğin ve teknolojik gelişimin esas hedef 

olduğu bu destekle, 

• Teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması, 

• Mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendiril-

mesi, 

• Özgün teknolojilerin geliştirilmesi, 

• Teknolojik gelişimde ivme kazanılması amaçlanmak-

tadır. 

Destek Unsurları, Oranları ve Süreleri 

• Destekler Büyük Ölçekli İşletmeler ve KOBİ’ler için 

değişkenlik göstermektedir. Büyük ölçekli kuruluşlar 

için %60, KOBİ’ler için %75 oranında geri ödemesiz 

destek verilmektedir. 

• Kuruluşlara %10 genel gider desteği uygulanmakta-

dır. 

• Destek süresi ve limitleri her çağrıda ayrıca belirtilir. 

• Destek unsurları olarak personel giderleri, seyahat 

(yalnızca ulaşım) giderleri, alet, teçhizat, yazılım ve 

yayın alım giderleri, ülke içindeki üniversiteler, TÜBİ-

TAK’a bağlı AR-GE birimleri, özel sektör AR-GE kuru-

luşları ve benzeri AR-GE kurum ve kuruluşlarına yap-

tırılan AR-GE hizmet giderleri, yurtiçi ve yurtdışı da-

nışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri, mal-

zeme ve sarf giderleri, projenin AR-GE faaliyetlerini 

yürütmek amacıyla proje kapsamında gerçekleşen; 

destek personeli, elektrik, su, gaz, bakım-onarım, 

haberleşme, vb. giderlere karşılık gelen proje genel 

giderleri belirlenmiştir. 

 

Amaç 

Üniversite ve özel sektör 

kuruluşlarının bilgi paylaşımı 

ve işbirliğinin önünü açmak 

amacıyla birbirlerine proje-

lerini tanıtmak suretiyle ger-

çekleştireceği ‘Proje Pazarla-

rı’ adı verilen etkinliklerini 

desteklemektir. 

Proje pazarları TÜBİTAK tarafından aşağıdaki şekilde 

tanımlanır. 

Proje pazarları, somut AR-GE düşünce ya da proje öneri-

lerine sahip olup, bunları gerçekleştirmek için kendi ye-

tenekleri dışında başka uzmanlık alanlarında katkıya ge-

reksinim duyan, proje öneri veya sonuçlarına ilişkin ta-

lep varlığını araştıran, arz edilen proje işbirliği önerileri-

ne teknolojik veya finansal katkıda bulunmak isteyen, 

üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından 

temsilcilerin bir araya gelerek aktif katılımları ile projele-

rini birbirlerine tanıtmaları yoluyla işbirliği olanaklarına 

ortam oluşturulmasına yönelik düzenlenen ulusal ve/

veya uluslararası etkinliklerdir. 

Destek Unsurları 

• Basım ve kırtasiye giderleri, posta ve kurye giderleri, 
ulaşım ve konaklama giderleri olarak belirlenmiştir. 

• Sağlanacak destek miktarının üst sınırı TÜBİTAK Bilim 
Kurulu tarafından belirlenmektedir. Örneğin; 2013 
yılında bu tutarlar ulusal etkinlikler için 25.000 TL 
uluslararası etkinlikler için 30.000 TL olarak belirlen-
miştir. 

Başvuru 

Bu destek için başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü 

TÜBİTAK'a yapılır. 

Amaç 

KOBİ’lerin verimliliklerinin, katma değer içindeki payları-

nın ve uluslararası rekabet güçlerinin artırılmasıdır. Bu 

destek ile KOBİ’lerin AR-GE faaliyetlerinde daha etkin bir 

biçimde yer alması istenir. 

Gereklilikler 

• Tüm KOBİ’ler başvurabilmektedir. 

• Destek üst limiti 500.000 TL olarak belirlenmiştir. 

• Destek süresi azami 18 aydır. 

• Destek oranı % 75’tir.Bütçe ve azami oranlar Bilim 
Kurulu tarafından belirlenmektedir. 

• Bu destek için başvurular her gün açıktır ve etey-
deb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak yapılır. 

Sürdürülebilirliğin ve teknolojik gelişimin esas hedef 

olduğu bu destekle, 

• Teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması, 

• Mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendiril-

mesi, 

• Özgün teknolojilerin geliştirilmesi, 

• Teknolojik gelişimde ivme kazanılması amaçlanmakta-

dır. 

Destek Unsurları, Oranları ve Süreleri 

• Destekler Büyük Ölçekli İşletmeler ve KOBİ’ler için 

değişkenlik göstermektedir. Büyük ölçekli kuruluşlar 

için %60, KOBİ’ler için %75 oranında geri ödemesiz 

destek verilmektedir. 

• Kuruluşlara %10 genel gider desteği uygulanmaktadır. 

• Destek süresi ve limitleri her çağrıda ayrıca belirtilir. 

• Destek unsurları olarak personel giderleri, seyahat 

(yalnızca ulaşım) giderleri, alet, teçhizat, yazılım ve 

yayın alım giderleri, ülke içindeki üniversiteler, TÜBİ-

TAK’a bağlı AR-GE birimleri, özel sektör AR-GE kuru-

luşları ve benzeri AR-GE kurum ve kuruluşlarına yaptı-

rılan AR-GE hizmet giderleri, yurtiçi ve yurtdışı danış-

manlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri, malze-

me ve sarf giderleri, projenin AR-GE faaliyetlerini yü-

rütmek amacıyla proje kapsamında gerçekleşen; des-

tek personeli, elektrik, su, gaz, bakım-onarım, haber-

leşme, vb. giderlere karşılık gelen proje genel giderleri 

belirlenmiştir. 

1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı 

1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar AR-GE Destek 

Programı 

1507 - TÜBİTAK KOBİ AR-GE Başlangıç Destek 

Programı 
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1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı  

Amaç 

KOBİ’lerin teknoloji ve yenilik odaklı projelerine bu fon aracılı-
ğıyla finansman desteği sunmaktır. Çekirdek Sermaye Desteği 
ve Başlangıç Sermayesi Desteği olmak üzere iki destek belir-
lenmiştir. Çekirdek Sermaye Desteği ile fikir aşamasında olan 
bir ürün ve yeniliğin oluşturulması desteklenecekken; Başlan-
gıç Sermayesi Desteği ile ürün geliştirme ve sonrasındaki pa-
zarlama ve satış aşamalarındaki finansman ihtiyacı destekle-
nir. 

Kimler Başvurabilir? 

Girişim Sermayesi Fonu kurmuş veya kurmayı taahhüt eden 
Fon Yöneticileri; ve Aday Fon Yöneticileri başvurabilir. 

Destek Oranı 

Girişim Sermayesi Fonlarının fon büyüklüğünün %20’sine va-
ran oranda hibe desteği verilir. 

Başvuru 

Başvurulara ilişkin çağrılar TÜBİTAK internet adresinden takip 
edilmelidir. 

1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı  

Amaç 

Üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi 
birikimi ve teknolojinin, uygun şartları taşıyan kuruluşların 
üretim süreçlerine ve sanayiye aktarılması yoluyla ticaretleş-
menin desteklenmesidir. 

Kimler Başvurabilir? 

Firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik ve 
proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden serma-
ye şirketleri ile Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan 
yükseköğretim kurumları, vakıf üniversiteleri, eğitim ve araş-
tırma hastaneleri ve ilgili mevzuatında AR-GE yapmakla görev-
lendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitüleri sektör kısıt-
laması olmaksızın başvuru yapabilir. 

Destek Oranı 

• Azami destek süresi 24 ay olup 1 Milyon TL’ye kadar olan 
proje bütçeleri desteklenebilmektedir. 

• TÜBİTAK’ın karşılayacağı bütçe oranı, Müşteri Kuruluş KO-
Bİ ise proje bütçesinin %75’i, Büyük ölçekli ise %60’ıdır. 

Başvuru 

Bu destek için başvurular her gün açıktır ve etey-
deb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak yapılır. 

1602 - TÜBİTAK Patent Destek Programı 

Amaç 

Patent başvurularının artmasını sağlamaktır. 

• Bu program kapsamında Türk Patent Enstitüsüne(TPE), 
Dünya Fikri Haklar Örgütüne(WIPO), Avrupa Patent Ofisi-
ne (EPO), Japonya Patent Ofisine(JPO), Amerika Birleşik 
Devletler Patent ve Marka Ofisine (USPTO) yapılacak olan 
patent başvuruları desteklenmektedir. 

•  Her başvuru yapılacak kurum adına ayrı şartlar belirlen-
miştir. 

Türk Patent Enstitüsü’ne(TPE) yapılacak olan Ulusal Patent 
Başvurularında; 

• Araştırma Raporu Desteği, 

• İnceleme Raporu Desteği, 

• Vekil kullanılan başvurulara vekil desteği, 

• Patent alınması durumda ise Patent Sahibine ve başvuru 
süreçlerin patent vekillerine Patent Tescil ödülü veril-
mektedir. 

Bu tip ulusal başvurularda; 

• Uluslararası Patent Başvurusu Araştırma Raporu Desteği 
ve Uluslararası Patent Başvurusu İnceleme Raporu Deste-
ği, 

 Türkiye'de düzenlenecek araştırma raporu için: 300 
TL, 

 Rusya'da düzenlenecek araştırma raporu için: 354 $, 

 Diğer ülkelerde (Avusturya, İsveç, Danimarka) düzen-
lenecek araştırma raporu için: 400 € olarak belirlen-
miştir. 

• Ulusal Patent Başvurusu Vekil Desteği başvuru yapılan her 
bir patent için 250 TL’dir. 

• Ulusal Patent Tescil Ödülü tescil olan her bir patent için 
3000 TL’dir. 

• Ulusal Patent Tescil Vekil Ödülü tescil olan her bir patent 
için 2000 TL’dir. 

2) WIPO, EPO, USPTO ve JPO’ya yapılan patent başvuruların-
da; 

• Başvuru veya Araştırma Raporu Desteği, 

• İnceleme Raporu Desteği, 

• EPO, USPTO veya JPO’dan Patent alınması durumunda 
patent ödülü verilmektedir. 

EPO, USPTO veya JPO’ya yapılacak başvurularda; 

• Uluslararası Patent Başvurusu Araştırma Raporu Desteği 
4.000 TL’dir. 

• Uluslararası Patent Başvurusu İnceleme Raporu Desteği 
EPO, USTPO ve diğer ülkeler için 5.000 TL olup JPO için 
10.000 TL’dir. 
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Amaç 

Bilim insanlarını destekleyerek ülkemizin bilim ve teknoloji 
alanında küresel çekim merkezi olmasını sağlamaktır. 

Kimler Başvurabilir? 

• Son 3 yıldaki ortalama AR-GE yoğunluğu en az %1 ve son 
3 yıldaki net satış ortalaması en az 2 Milyar TL olan kuru-
luşlar, TEYDEB’e niyet beyanında bulunarak süreci başlat-
maktadırlar. 

• TEYDEB Yürütme Komitesi’nin niyet beyanını uygun bul-
ması halinde bu programa başvuru yapılabilir. 

• Makine-İmalat, Otomotiv, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, 
Savunma, Uzay, Enerji, Su, Gıda ve Sağlık bu destek kap-
samında öncelikle alanlar olarak belirlenmiştir. 

Destek Unsurları, Süreleri ve Oranları 

• Desteğin süresi 5 yıl olmakla birlikte Yürütme Komitesi kararı ve Başkanlık onayı ile en fazla 5 yıl daha uzatılabilir. 

• Bu program kapsamında ulusal/uluslararası kuruluşların Türkiye’de kuracağı AR-GE Laboratuvarlarının çağrılarda belirlenen 
giderleri geri ödemesiz olarak desteklenir. 

• Destek kapsamında Personel Giderleri, Danışmanlık ve Eğitim Giderleri ve Genel Giderler başlıkları altında belirtilen giderler 
desteklenebilir. 

• Destek oranı, onaylanan ve destek kapsamına alınan AR-GE Laboratuvarı bütçesinin %75’idir ve bir takvim yılındaki destek 
tutarı 10 Milyon TL’yi geçemez. 

 1515 - Öncül AR-GE Laboratuvarları Destekleme Programı 

 1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı 

Amaç 

Kamuda AR-GE’nin geliştirilmesi, yurtdışından tedarik edilen ürünlerin ulusal kaynaklardan elde edilmesini ve teknolojik nitelikli 
ürün/sistem ithalatı için yurtdışına aktarılan kaynakların daha az maliyetle yurtiçinde üretime aktarılmasını sağlamaktır. 

• Bu amaç kapsamında kamu kurumlarının, özel kuruluşlar ve üniversitelerle işbirliği içerisinde bulunarak ihtiyaçlarını gider-
mesi ve ülkemiz AR-GE personeli istihdamı ile teknolojiye dayalı sanayi üretimine katkıda bulunması beklenir. 

Gereklilikler 

• Projelerde müşteri kurum ve proje yürütücüsü kuruluş olarak görev alınabilmektedir. 

• Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum/kuruluşları müşteri kuru-
luş olabilmektedir. 

• Üniversiteler, kamu AR-GE birimleri, özel kuruluşlar veya bunların oluşturduğu konsorsiyumların proje yürütücüsü kuru-
luş olarak görev alması gerekmektedir. 

Destek Unsurları 

• Projelerin AR-GE süresi azami 48 ay olarak belirlenmiştir. 

• Personel (yürütücü, araştırmacı, danışman, bursiyer), makineteçhizat, sarf malzemesi, hizmet alımı ve seyahat giderleri 
%100 oranında desteklenmektedir. 

• Özel kuruluşların seri üretim amacıyla da kullanılabilecek makineteçhizat talepleri en fazla %40 oranında desteklenir. 

• Proje bütçesinin %10’u oranında kurum hissesi ve %20’sini geçmemek üzere Bilgi ve Kazanımların Sürekliliği Bütçesi veri-
lir. 
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1601 - Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırıl-
masına Yönelik Destek Programı 

Kimler Başvurabilir? 

Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinin, Yükseköğretim Kanu-
nu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları ile vakıf üni-
versitelerinin, kamu araştırma merkez ve enstitülerinin, sanayi 
odalarının, ticaret odalarının, organize sanayi bölgelerinin ve 
ihracatçı birlikleri. 

Başvuru yapabilecek kuruluşlar ilgili çağrı dönemlerine göre 
kısıtlanabilir. 

 Bu programın sunduğu destek ile girişimcilerin iş fikirle-
rini nitelikli iş planlarına dönüştürecekleri özgün, etkili 
ve uygulanabilir sistemler geliştirmeleri beklenir. 

Destek Oranı 

Destek kapsamında belirlenen ölçütlere göre %90 veya %100 
oranında hibe almaya hak kazanabilmektedir. Destek limitleri 
ve oranları çağrı metinlerinde belirtilir. 

Başvuru 

Başvurulara ilişkin çağrılar TÜBİTAK internet adresinden takip 
edilmelidir. 

1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı 

Amaç 

Üniversite ve özel sektör kuruluşları arasında işbirliği oluşturul-
ması yoluyla üniversite ve sanayi arasında bilgi ve teknoloji 
paylaşımına ve sanayi gelişimi için gerekli olan bilgi ve teknolo-
jinin üniversitede üretilmesine zemin hazırlamaktır. 

Kimler Başvurabilir? 

Üniversiteler, üniversitelerin ortak olduğu şirketler, teknopark 
yönetici şirketleri, teknopark yönetici şirketinin ortak olduğu 
şirketlerden başvuruları uygun olan kuruluşlar çağrı metinle-
rinde belirtilir. 

Oranlar ve Süre 

 Destek süresi 5 yıl olarak belirlenmiş olup destek limiti 
yıllık 1.000.000 TL’dir. 

 İlk 5 yılın sonunda 5 yıl daha talep edilebilir. 

 Destek üst limiti ilave 5 yılda değişmeyecek olup destek 
oranı %80’den %60’a düşürülür. 

Başvuru 

Başvurulara ilişkin çağrılar TÜBİTAK internet adresinden takip 
edilmelidir. 

1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi AR-GE Projeleri 
Destekleme Programı 

Amaç 

AR-GE ve yenilik projeleri yapan Türkiye’de yerleşik kuruluşla-
ra, EUREKA, EUROSTARS, Avrupa Birliği Çerçeve Programları 
gibi uluslararası destek programlarında destek sağlamaktır. 

 Bu destek ile yeni teknolojilere ve yeni pazarlara eri-
şim imkanı artar ve daha yenilikçi ürünleri daha kısa 
sürede geliştirme imkanı doğar. 

Kimler Başvurabilir? 

 Programın destek oranı her dönem için sabit olup bü-
yük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75’tir. 

 Destek süresine ve proje bütçesine ilişkin herhangi bir 
kısıtlama bulunmamaktadır. 

Başvuru 

Bu destek için başvurular her gün açıktır ve etey-
deb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak yapılır. 
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T.C. Maliye Bakanlığı AR-GE İndirimi 

Amaç 

AR-GE’ye, yeniliğe ve tasarıma yönelik faaliyetlere destek sağlamaktır. 

Destek Oranı 

2008 yılında yürürlüğe giren 5746 sayılı bu Kanun ile AR-GE indirim oranı %100’ e yükseltilmiştir. 

Bu destek kapsamında belirli kısıtlamalar getirilmiştir. 

• 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge indiriminden yararlananlar, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Ka-

nunu’nda yer alan ARGE indiriminden ayrıca yararlanamazlar. 

• Diğer bir deyişle mükellefler, aynı anda hem 5746 sayılı kanundaki AR-GE indiriminden hem de 193 sayılı Gelir 

Vergisi veya 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’ndaki AR-GE indiriminden faydalanamazlar. 

• Gelir Vergisi mükellefleri, ya 5746 sayılı Kanun kapsamında ARGE indiriminden yararlanacaklar, ya da Gelir Ver-

gisi Kanunu’nun 89 uncu maddesinin 9 numaralı bendindeki AR-GE indiriminden yararlanacaklardır. 

• Kurumlar Vergisi mükellefleri ise, ya 5746 sayılı Kanun kapsamında AR-GE indiriminden yararlanacaklar, ya da 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının a) bendindeki AR-GE indiriminden yararla-

nacaklardır. 

Başvuru 

AR-GE indiriminden yararlanmak için başvurular, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na yapılır. 

2238 - Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışmaları Programı 

Girişimcilik ve yenilikçilik alanlarında iş fikrine ve iş planına sahip olan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine 

yönelik hazırlanmış önemli bir fırsattır. Genç girişimciler bu program sayesinde fikirlerini hayata geçirme şansı yaka-

layabilir. 

Bu program sayesinde girişimcilik ve yenilikçilik konularına yönelik farkındalık artacak ve bilinçli ve nitelikli işgücü-

nün yetişmesine ortam sağlanmış olacaktır. 

2239 - Girişimcilik ve Yenilikçilik Eğitimi ve Araştırma Faaliyetlerini Destekleme Programı 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Teknogirişim Sermaye Desteğini kazananlar arasından yapılacak ele-

meyi geçerek önerilmiş olanların başvurabileceği bu program kapsamında girişimcilik ve yenilikçilik alanlarında yurt 

dışında düzenlenen eğitimlere katılım destekleri verilmektedir. 

Başvuru 

Başvurulara ilişkin çağrılar TÜBİTAK internet adresinden takip edilmelidir. 



 12 

 



 13 

 



 14 

 

KOSGEB DESTEKLERİ 

KOSGEB Nedir? 

Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve et-

kinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişme-

lere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulan ve uzun adı olan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 

Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı kuruluştur. 

Özel İşletmecilik-KOBİ Nedir? 

KOBİ, küçük ve orta boyutlu işletmeleri ifade etmektedir. KOBİ, iki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istih-

dam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 Milyon Türk Lirasını aşma-

yan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan 

ekonomik birikimleri veya girişimleri” olarak tanımlanmaktadır. 

KOBİ ÖZELLİKLERİ 

• Teknolojik yeniliklere daha yatkındır-

lar. 

• Yatırım maliyetleri daha düşüktür. 

• Düşük maliyetle daha fazla üretim ve 

çeşitlilik sağlayabilir. 

• Bölgeler arası kalkınmanın dengeli 

hale gelmesine katkı sağlarlar. 

• Büyük işletmelerin destekleyicisi ni-

teliğinde kurulmuşlardır. 

• İşletmeye gelen taleplere daha kısa 

sürede uyum sağlarlar. 

• Ekonomik kriz dönemlerinde büyük 

KOSGEB DESTEKLERİ 

1. GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI 

2. GENEL DESTEK PROGRAMI 

3. İŞ BİRLİĞİ GÜÇ BİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI 

4. KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI - KOBİGEL 

5. AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRIYEL UYGULAMA DESTEK 
PROGRAMI 

6. KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM 
DESTEK PROGRAMI 

7. GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI 

8. ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİ VE HIZLANDIRICI DES-
TEK PROGRAMI 

9. TEKNOPAZAR- TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLA-
MA DESTEK PROGRAMI 

10. STRATEJİK ÜRÜN DESTEK PROGRAMI 

11. KREDİ FAİZ DESTEĞİ 

12. LABORATUVAR HİZMETLERİ 
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Kriter 
Mikro Ölçekli 
KOBİ 

Küçük Öl-
çekli KOBİ 

Orta Ölçekli 
KOBİ 

Çalışan Perso-
nel Sayısı 

‹10 ‹10 ‹250 

Yıllık Net Satış 
Hâsılatı 

≤1 Milyon TL ≤8 Milyon TL ≤40 Milyon TL 

Yıllık Mali Bi-
lanço Toplamı 

≤1 Milyon TL ≤8 Milyon TL ≤40 Milyon TL 

 Yandaki kriterleri taşıyan işletmeler KOBİ’lere 

yönelik desteklerden faydalanabilmek için 

KOSGEB veritabanına kayıt olmalıdır. 

 KOBİ vasfının taşınıp taşınmadığının öğrenile-

bilmesi için KOBİ Beyannamesinin doldurul-

ması gerekmektedir. 

 KOBİ Beyannamesi’nin KOSGEB uzmanlarınca 

uygunluğunun tespitinin ardından destekler-

den faydalanmak mümkündür. 

1. Girişimcilik Destek Programı 

Amaç 

Girişimcilik Destek Programının amacı, girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurul-

masını sağlamaktır. 

Bu program, 

 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, 

  Yeni Girişimci Desteği, 

 İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği, 

 İş Planı Ödülünden oluşur. 

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 

Amaç 

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, girişimcilerin işletmelerini, planlı bir iş planına dayalı olarak başarılı bir şekilde kur-

malarını sağlamaktır. 

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, 

• KOSGEB Birimleri tarafından düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, 

• Ulusal veya uluslararası projeler kapsamında, KOSGEB tarafından yürütülen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, 

• Kurum/kuruluşlar tarafından düzenlenen ve KOSGEB tarafından onaylanan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri/

Girişimcilik Programları, 

• Yükseköğretim veya Ortaöğretim Kurumları tarafından örgün eğitim kapsamında verilen ve KOSGEB tarafın-

dan onaylanan girişimcilik dersleridir. 
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Katılım ve Belgelendirme 

KOSGEB Girişimcilik Destek Programı tarafından belirlenen ve en az 32 saat sürecek eğitimlerin kapsam 

ve süreleri şu şekildedir. 

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Modülleri 

• Nitelikli eğitmenler tarafından verilen bu eğitim hizmeti için girişimciden herhangi bir ücret talep edil-

memektedir. 

• Katılımcının bu eğitimlerde başarılı olabilmesi için eğitim ana modüllerine %80 oranında devam zo-

runluluğu vardır. 

• Bu süreç sonunda katılımcı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi almaya hak kazanmakta-

dır. 

Girişimcilik özellik-

lerin sınanması, iş 

fikri geliştirme ve 

yaratıcılık egzersiz-

leri ile sorumlu giri-

şimcilik kavramı ve 

tecrübe paylaşım 

MODÜL 1 

İşletme kavramı, 

işletme fonksiyon-

ları, türleri kuruluş 

şekilleri, mali ve 

hukuki sorumluluk-

lar 

MODÜL 2 

İş planı kavramı ve 

öğeleri (Pazar araş-

tırma, pazarlama 

planı, üretim alanı, 

yönetim planı, fi-

nansal plan 

MODÜL 3 

İş modeli ve iş pla-

nına yönelik atölye 

çalışmaları 

MODÜL 4 

a. Yeni Girişimci Desteği 

Amaç 

Girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasıdır. 

Gereklilikler 

• Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan ya da İŞGEM’de yer alan Girişimciler bu destekten 

yararlanmak üzere başvurabilmektedir. 

• Girişimcilerin kurmuş oldukları işletmelerdeki kurucu ortak olarak payları en az % 30 olmalıdır. 

• İşletmenin başvurusunu sistem üzerinden ilk onayladığı tarih itibari ile son 2 yıl içinde kurulmuş ol-

ması ve girişimcinin daha önce bu destekten faydalanmamış olması gerekir. 

• Girişimcinin başvuru tarihi itibariyle son 1 yıl içerisinde aynı faaliyet konusunda (Güncel NACE-

Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında yer alan 4’lü koda göre) şahıs işletmesinin bulunmaması gerekir. 

• Girişimcinin tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir işletmede %50’den fazla ortaklığının olma-

ması gerekir. 

• Destek süresi taahhütnamenin kayda alındığı gün başlamak suretiyle 2 yıldır. 

Başvuru 

KOSGEB Veri Tabanına kaydolduktan sonra Yeni Girişimci Desteği Başvuru Formu ile elektronik ortam-

da başvuru yapılması gerekir. 
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DESTEK UNSURU 
ÜST LİMİT 
(TL) 

DESTEK ORANI 
(%) 6. Bölge 

İşletme Kuruluş Desteği 

Geri Öde-
mesiz 

2.000 __ 

Kuruluş Dönemi Maki-
ne, Teçhizat, Ofis Dona-
nım ve Yazılım Desteği 

18.000 

70 Kadın Giri-
şimci, 
Gazi, Birinci 
derecede şehit 
yakını veya En-
gelli Girişimciye 
%90 uygulanır. 

İşletme Giderleri Deste-
ği 

30.000 

Geri Ödemesiz Destekler Toplamı 50.000 

Sabit Yatırım Desteği 
Geri Öde-
meli 

100.000 

Değerlendirme ve Sonuç Bildirimi 

• Girişimcilerin başvuruları mevzuata uygunluk 

açısından ön değerlendirmeye tutulduktan sonra 

Yeni Girişimci Desteği Başvuru Değerlendirme 

Kriterleri kapsamında değerlendirilir. 

• Başvuru uygun bulunduğu taktirde girişimcinin 

Kurul Kararının bildirim tarihinden itibaren 180 

gün içinde işletmesini kurması, KOSGEB Veri Ta-

banına kayıt olması ve her sayfası imzalanan ve 

kaşelenen Yeni Girişimci Desteği Başvuru Formu 

ve eki belgeleri ile birlikte Yeni Girişimci Desteği 

Taahhütnamesi vermesi istenmektedir. 

6. Bölge illeri erkek girişimcilerde %70, Kadın Giri-

şimci, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli 

girişimcilerde ise %90 destek almaktadır. Geri öde-

meli desteklerde destek başlangıç tarihi itibariyle 30 

ay boyunca geri ödeme beklenmez. Geri ödemeler 

30 ay sonrasında 3’er aylık dönemler halinde 8 eşit 

taksitte yapılmaktadır. 

b. İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği 

Amaç 

İş Geliştirme Merkezleri, bünyesinde açılan işletmelere işletme geliştirme koçluğu, finans kaynaklarına erişim imkânı, uygun 

koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı gibi hizmetler sunarak işletmelerin ilk yıllarını sorunsuz bir şekilde aşmalarını ve 

büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan ve işletilen merkezlerdir. 

Gerekliler 

• İŞGEM nitelikleri ve İŞGEM adını taşıyabilme uygunluk kriterleri ile bu programın yayınlanmasından önce İş Geliştirme Mer-

kezi adıyla kurulmuş olanların muaf tutulacağı kriterler Başkanlıkça belirlenmektedir. 

• İŞGEM Kuruluş Desteği süresi en fazla 18 aydır. 

• İŞGEM İşletme Desteği süresi en fazla 36 aydır. 

Başvuru 

• KOSGEB 

• İŞGEM başvuruları; belediyeler, yükseköğretim kurumları, özel idareler, meslek kuruluşları, inkübatörler tarafından münfe-

riden veya birlikte yapılabilir. 

Değerlendirme ve Sonuç Bildirimi 

• Başvuru, KOSGEB Birimi tarafından ön değerlendirmeye 

tabi tutulduktan sonra değerlendirilmek üzere Kurula 

sunulmaktadır. 

• Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda baş-

vuru kabul edilebilir, reddedilebilir veya düzeltilmesi 

istenebilmektedir. Kurulun verdiği kararlar nihaidir. 

• Değerlendirme sonucu başvuru sahibine bildirilmektedir. 

Değerlendirme sonucu olumlu ise ve işletici kuruluş mev-

cut değilse işletici kuruluş kurulması istenmektedir. 

Not: 6. Bölge illerindeki girişimciler %70 destek almaktadır. 

DESTEK 
UNSURU 

ÜST LİMİT 
(TL) 

DESTEK 
ORANI 
 6. Bölge 

İŞGEM Kuruluş Desteği 

Geri Öde-
mesiz 

650.000 

%70 Bina Tadilatı 500.000 

Mobilya Donanım 100.000 

Personel Gideri 50.000 

İŞGEM İşletme Desteği 200.000 

%70 

Personel 100.000 

Eğitim, Danışmanlık 50.000 

Küçük Tadilat 20.000 

İŞGEM tanıtım/ organi-
zasyon giderleri, işbirli-
ği ağlarına erişim gider-
leri için 

30.000 
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c. İş Planı Ödülü 

Yükseköğretim kurumlarınca örgün eğitim sistemi içinde 

“Girişimcilik” dersi alan öğrencilerin, KOSGEB ve ilgili 

üniversite işbirliği ile düzenlenen ödüllü yarışmalar so-

nucunda, hazırladıkları iş planlarını sunmaları ve en geç 

24 ay içerisinde işletmesini kurmuş olmaları kaydı ile en 

başarılı iş planı sahibine 15.000 TL, ikinciye 10.000 TL, 

üçüncüye 5.000 TL ödül verilmektedir.  

Ayrıca; KOSGEB tarafından uygun bulunan, Yurtiçi veya 

yurtdışında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar tarafın-

dan düzenlenecek ödüllü/ ödülsüz yarışmalar sonucun-

da sundukları iş fikirleri/iş modelleri/ iş planları, ilk üç 

dereceye girmiş olan yarışmacılara, Türkiye’de kuracak-

ları işletmeleri ve ya mevcut işletmeleri için, 100.000 

(yüzbin) TL’ye kadar ödül verilebilir. 

Amaç 

• Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerin kaliteli ve 

verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması, 

• KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükselt-

mek, 

• İşletmelerin ekonomik gelişmelere entegrasyonun 

sağlanması, 

• KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak 

amacıyla işletmelerin desteklenmesidir. 

Gereklilikler 

• Programdan yararlanmak isteyen işletmenin, Türk 

Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi sta-

tüsünde olması, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve 

aktif durumda olması esas gerekliliktir. 

• İşletmenin desteklerden faydalanabilmesi için KOBİ 

Bilgi Beyannamesi’nin güncel olması gerekmektedir. 

• Programın süresi 3 yıldır. 3 yıl bitmeden program 

tamamlanmış sayılmayacaktır. 

Başvuru 

KOSGEB Veri Tabanında yer alan ve programdan yarar-

lanmak isteyen işletme, Genel Destek Programı Başvuru 

Formunu www. kosgeb.gov.tr internet adresinden elekt-

ronik ortamda doldurup çıktısını alarak ilgili KOSGEB 

Hizmet Müdürlüğü’ne başvurusunu yapması gerekir. 

 Destekten yararlanmak isteyen işletme, ilgili desteğe 

ilişkin “Destek Unsurları” başlığı altında yer alan koşulla-

ra uygun olarak www.kosgeb.gov.tr internet adresinden 

çevrimiçi (online) olarak başvurusunu yapar. 

Değerlendirme ve Sonuç Bildirimi 

KOSGEB Hizmet Müdürlüğü başvuruyu değerlendirdik-

ten sonra sonucu işletmeye KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden 

bildirmektedir. 

GENEL DESTEK PROGRAMI  
DESTEKLERİ 

DESTEK 
ÜST LİMİ-
Tİ (TL) 

DESTEK 
ORANI 
6. BÖL-
GE 

Yurt İçi Fuar Desteği 45.000 

%70 

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 20.000 

Tanıtım Desteği 25.000 

Eşleştirme Desteği 30.000 

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 50.000 

Danışmanlık Desteği 22.500 

Eğitim Desteği 20.000 

Enerji Verimliliği Desteği 75.000 

Tasarım Desteği 22.500 

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 30.000** 

Belgelendirme Desteği 30.000** 

Test, Analiz ve Kalibrasyon Deste-
ği 

30.000 

Bağımsız Denetim Desteği 15.000 

Gönüllü Uzmanlık Desteği 15.000 

Lojistik Desteği 40.000 

2. Genel Destek Programı 
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Genel Destek Programı kapsamında verilen 15 farklı des-

tek detayları şöyledir. 

1. Yurt İçi Fuar Desteği 

Kapsam 

Yurt içi fuar desteği kapsamında boş alan (yer) kirası, 

stant konstrüksiyonu ve dekorasyonu, fuar katılımcı ka-

taloğu, fuar alanının genel düzenlenmesi ile ilgili hostes, 

genel tanıtım, genel güvenlik, genel temizlik ile gerekli 

olabilecek diğer hizmet giderleri desteklenir. 

• Her bir katılım için işletme başına azami destek alanı 

50 m2’dir. 

•  Destek üst limiti; 

    İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında m² başına 

 150 TL, 

    Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal           

 Fuarı’nda m² başına 100 TL olarak uygulanır. 

• Destekten yararlanmak isteyen işletmenin, fuar baş-

lama tarihinden en geç 3 iş günü öncesine kadar baş-

vuru yapması gerekir. 

6. Bölge illerine %70 destek ile azami 45.000 TL destek 

alınabilmektedir. 

2. Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 

Kapsam 

KOSGEB Birimleri ve Meslek Kuruluşları tarafından dü-

zenlenen yurtdışı iş gezisi programlarında; 

• Konaklama giderleri, 

•  Ulaşım giderleri, 

•  Program ile ilgili diğer giderler desteklenir. 

Destek kapsamında Yurt Dışı İş Gezileri Programı meslek 

kuruluşları ile toplantı, sanayi bölgesi, fabrika, teknopark 

gezileri, finans grupları vb. ile görüşmeler, yurt dışı fuar 

ziyaretlerinden en az birisini içermelidir.  

Her bir Yurt Dışı İş Gezisi için işletme başına sağlanacak 

azami destek miktarı; 

• Destekten yararlanmak isteyen işletmenin, Yurt-

Dışı İş Gezisi programı başlama tarihinden en 

geç 2 (iki) iş günü öncesine kadar başvuru yap-

ması gerekir. 

6. Bölge illerine %70 destek ile azami 20.000 TL 

destek alınabilmektedir. 

3. Tanıtım Desteği 

Kapsam 

• İşletmelerini, ürün ve/veya hizmetlerini hem ulu-

sal hem de uluslararası pazarlarda tanıtmaları için 

gerçekleştirecekleri faaliyetlere destek verilir. 

Destek Unsurları 

• Ürün kataloğu giderleri, 

• Yurtdışında yayınlanan/dağıtılan basılı yayınlara 

reklam verme giderleri, 

• Web/mobil tabanlı tanıtım giderleri. 

• Bu destekten yararlanmak suretiyle hazırlatılan/

bastırılan ürün kataloglarında ve mobil tabanlı uy-

gulamalarda KOSGEB logosunun ve internet bağlan-

tısının yer alması gerekir. 

6. Bölge illerine %70 destek ile azami 25.000 TL destek 

alınabilmektedir. 

Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avustral-
ya kıtası ile Asya Pasifik Ülkeleri (Bağımsız 
Samoa Devleti, Brunei Darussalam, Cook 
Adaları, Doğu Timor, Endonezya, Fiji Cumhu-
riyeti, Filipinler, Güney Kore, Japonya, Kam-
boçya, Kiribati, Kuzey Kore, Laos, Malezya, 
Marshall Adaları, Myanmar, Nauru, Singa-
pur, Solomon Adaları, Palau, Papua Yeni 
Gine, Tayland) için 

5.000 TL 

Çin Halk Cumhuriyeti dahil diğer ülkeler için 3.000 TL 
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4. Eşleştirme Desteği 

İşletmelerin Eşleştirme Merkezlerinden alacağı; 

Danışmanlık hizmetlerine destek verilir. 

• Her bir danışmanlık hizmeti için destek üst limiti 7.500 TL’yi, Program süresince danışmanlık hizmetleri için 

verilecek toplam destek üst limiti ise 15.000 (onbeşbin) TL’yi geçemez. 

Organizasyonel hizmetlere destek verilir. 

• Organizasyonel Hizmetler kapsamında düzenlenecek her bir organizasyonda verilen hizmetler için işletmeye 

sağlanacak desteğin üst limiti 7.500 (yedibinbeşyüz) TL’yi, Program süresince organizasyonel hizmetler için 

verilecek toplam destek üst limiti ise 15.000 TL’yi geçemez. 

Daimi sergi alanı hizmetlerine destek verilir. 

• Program süresince işletmenin en az 6 aylık daimi sergi alanı kiralaması için verilecek toplam destek üst limiti 

10.000 TL’dir. 

İşletme birden fazla EŞMER’den hizmet alabilir. 

6. Bölge illerine %70 destek ile azami 30.000 TL destek alınabilmektedir. 

5. Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 

Bu destek yükseköğretim kurumundan mezun son bir ay içerisinde işe giren veya yeni istihdam edilecek eleman için 

verilmektedir. İşletmeler belirtilen limitler dahilinde işin gereği olarak birden fazla nitelikli eleman çalıştırılabilmek-

tedir, desteğin üst limiti tamamlandığı tarihte KOSGEB desteği sona ermektedir. 

6. Bölge illerine %70 destek ile azami 50.000 TL destek alınabilmektedir 

6. Danışmanlık Desteği 

Kapsam 

• Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip danışmanlık kuruluşlarından, 

•  Vakıf ve dernekler ile üniversitelerden, 

•  Üniversitelerin işletmelere yönelik danışmanlık hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimlerinden, 

•  Kuruluş kanunlarında danışmanlık hizmeti verme görevi olan kamu kurum ve kuruluşlarından, 

• KOBİ Danışmanlarından alınacak hizmetler desteklenmektedir. 

•  Danışmanlık Desteği, yalnızca danışmanlık bedelini kapsar. İaşe, konaklama ve ulaşım giderlerini kapsamaz. 

6. Bölge illerine %70 destek ile azami 22.500 TL destek alınabilmektedir. 
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7. Eğitim Desteği 

Desteklenecek Eğitim Konu Başlıkları; 

 Genel Yönetim 

 Pazarlama Yönetimi 

 Üretim Yönetimi 

 İnsan Kaynakları Yönetimi 

 Mali İşler ve Finansman Yönetim 

 Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat 

 Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri 

 Enerji Teknolojileri 

 Yeni Teknik ve Teknolojiler 

 Yenilik 

 Mesleki ve Teknik Eğitim 

 CE İşareti 

 Ürün Belgelendirme 

 Çevre 

Eğitim Desteği, yalnızca eğitim bedelini kapsar. İaşe, ko-

naklama ve ulaşım giderlerini kapsamaz. 

6. Bölge illerine %70 destek ile azami 20.000 TL destek 

alınabilmektedir. 

8. Enerji Verimliliği Desteği 

Kapsam 

İşletmelerin enerji verimliliği kapsamında alacakları etüt, 

danışmanlık, eğitim hizmetleri ile uygulama giderleri 

desteklenmektedir. 

6. Bölge illerine %70 destek ile azami 75.000 TL destek 

alınabilmektedir. 

9. Tasarım Desteği 

Kapsam 

İşletmelerin ürün tasarımı için satın alacakları tasarım 

hizmetlerine ilişkin giderlerine destek verilmektedir. 

6. Bölge illerine %70 destek ile azami 22.500 TL destek 

alınabilmektedir. 

10. Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 

Kapsam 

İşletmelerin; 

• Türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili yurt dışı 

kurum/ kuruluşlardan; patent, faydalı model belge-

si, endüstriyel tasarım tescili belgesi ve entegre 

devre topografyaları tescil belgesi için yaptığı gider-

ler ile patent vekili giderlerine, 

• Türk Patent Enstitüsü (TPE) muadili yurt dışı ku-

rum/kuruluşlardan alacakları marka tescil belgeleri 

için yaptığı giderlere destek verilmektedir. 

• 6. Bölge illerine %70 destek ile azami 30.000 TL 

destek alınabilmektedir. TSE ve TPE’den alınacak 

belgeler, bölge farkı aranmaksızın % 100 oranında 

desteklenmektedir. 

11. Belgelendirme Desteği 

Kapsam 

İşletmelerin; Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Ak-

reditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve TÜRKAK tarafından ak-

redite edilmiş kurum/ kuruluşlardan alacakları ürün, 

sistem, personel, laboratuvar akreditasyon belgeleri 

desteklenir. 

TÜRKAK tarafından herhangi bir konuda akredite edilen 

belgelendirme kuruluşlarından alacakları İş Sağlığı ve 

Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) belgesine ilişkin gi-

derler desteklenir. 

Daha önce herhangi bir konuda sistem belgesi almış 

olan işletmelere aynı sistem belgesi konusunda destek 

sağlanmaz. Ayrıca belge yenilemeye destek verilmez. 

6. Bölge illerine %70 destek ile azami 30.000 TL destek 

alınabilmektedir. TSE ve TPE’den alınacak belgeler, böl-

ge farkı aranmaksızın % 100 oranında desteklenir. 
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12. Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği 

Kapsam 

İşletmelerin, kamu kuruluşları ve üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlardan alacakları test, analiz, kont-

rol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, ana-

liz, kontrol-muayene ve kalibrasyon konularında alacakları hizmet giderlerine destek verilir. 

6. Bölge illerine %70 destek ile azami 30.000 TL destek alınabilmektedir. 

13. Bağımsız Denetim Desteği 

Kapsam 

İşletmelerin; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş ba-

ğımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetim yapan Yeminli Mali Müşavirlerden aldıkları bağımsız de-

netim hizmetlerine destek verilir. 

6. Bölge illerine %70 destek ile azami 15.000 TL destek alınabilmektedir. 

14. Gönüllü Uzmanlık Desteği 

Kapsam 

İşletmelerin, ihtiyaç duydukları konularda Gönüllü Uzmanlardan alacakları hizmetlerde Gönüllü Uzmanla-

rın konaklama ve ulaşım giderleri için destek verilmektedir. 

6. Bölge illerine %70 destek ile azami 15.000 TL destek alınabilmektedir. 

15. Lojistik Desteği 

Kapsam 

Program başlangıç tarihi itibariyle, son mali yıl içinde ihracat yapmamış işletmelere uluslararası ticarette 

lojistik desteği verilir. İthalat işlemleri ve serbest bölgelerden yapılacak ihracatlar destek kapsamı dışında-

dır. 

6. Bölge illerine %70 destek ile azami 40.000 TL destek alınabilmektedir. 
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3. İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı 

Amaç 

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin, işbirliği ile bir 

araya gelerek; ortak tedarik, tasarım, pazarlama, 

laboratuvar ve makine-teçhizat kullanımı ile orta-

yüksek ve ileri teknoloji alanlarında hazırlayacakları 

işbirliği güç birliği projelerine destek vermektir. 

Gereklilikler 

Proje başvurusunda, işbirliği-güçbirliği amacı ile en 

az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranmakta-

dır. 

• Projenin, Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alan-

larında gerçekleştirilecek olması durumunda ise 

en az 3 işletmenin bir araya gelmesi yeterli olur. 

• İşletmelerin ve İşletici Kuruluşun, Program kap-

samındaki desteklerden yararlanabilmesi için 

KOBİ Bilgi beyannamesinin güncel olması gerek-

mektedir. 

• İşletici kuruluşun ortaklarından herhangi birinin 

hisse oranı, proje süresince % 30’dan fazla ola-

maz. Ancak projenin, Orta- Yüksek ve Yüksek 

Teknoloji Alanlarında gerçekleştirilecek olması 

durumunda bu oran % 40 olarak uygulanmakta-

dır. 

Başvuru 

İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Proje Başvuru 

Formu sistem üzerinden doldurulmalı, başvuruya 

esas ek belgeleri Sisteme yüklenmeli ve başvuru 

onaylanmalıdır. 

Değerlendirme ve Sonuç Bildirimi 

• Ön değerlendirme sonucu Proje ve eklerinde ha-

ta ve/veya eksiklik bulunan başvurular Sistem 

üzerinden değişikliğe açılmaktadır. İşletmeye 

gerekli düzeltmeleri yapması için Sistem üzerin-

den bilgi verilir. 

• İşbirliği-Güçbirliği Destek Programında proje sü-

resi en az 6 ay, en çok 24 aydır. Kurul kararı ile 

proje süresinin % 50’sini geçmeyecek şekilde ek 

süre verilebilir. 

PROJE 
SÜRESI 

6-24 ay (+ 12 ay) 

DESTEK 
ÜST 
LIMITI 

1.000.000 TL 300.000 TL (Geri Ödemesiz), 
700.000 TL (Geri Ödemeli). 
Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanla-
rındaki Ortak İmalata Yönelik Projeler 
İçin: 1.500.000 TL 300.000 TL (Geri Öde-
mesiz), 1.200.000 TL (Geri Ödemeli) 

PROJE 
DESTEK 
ORANI 

5. ve 6. Bölgelerde %70* 

1) ORTAK İMALAT Üretim verimliliği, üretim çeşitliliği ve kapasite artışı amaçlarıyla ortak imalat 

2) ORTAK GELİŞTİRME Pazar ve müşteri beklentilerinin karşılanmasına yönelik tasarım ve ürün geliştirme altyapıları 

3) ORTAK ANALİZ Ürünlerin test ve analizlerine yönelik ortak laboratuvar altyapıları 

4) ORTAK PAZARLAMA Ürünlerin pazar payını artırmaya yönelik ortak pazarlama faaliyetleri yürütme 

5) ORTAK BECERİ KAZANIMI Tarafların beceri kazanımına katkı sağlayan ortak projeler 

KOSGEB İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI PROJE KONULARI 
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4. KOBİGEL- KOBİ Gelişim Destek Programı 

Amaç 

Temel amaç, ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, eko-

nomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yüksel-

tilmesi amacıyla hazırlayacakları projeleri destekle-

mektir. 

Gereklilikler 

• Programdan yararlanmak isteyen işletmenin, 

Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya 

tüzel kişi statüsünde olması, KOSGEB Veri 

Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olması esas 

gerekliliktir. 

• İşletmenin desteklerden faydalanabilmesi için 

KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması ge-

rekmektedir. 

Başvuru 

• KOBİGEL Destek Programı Proje Başvuru Formu Sistem üzerinden doldurulmalı, başvuruya esas ek 

belgeleri Sisteme yüklenmeli ve başvuru onaylanmalıdır. 

• Başvurular Proje Teklif Çağrısında yer alan başvuru koşullarına uygun olmalıdır. (Proje Teklif Çağrı-

sı KOSGEB web sitesinde duyurulur.) 

Değerlendirme ve Sonuç Bildirimi 

• Değerlendirme süreci iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek 

Programı Kurul Değerlendirme Kriterleri Tablosuna göre incelenen projelerden 40 puan ve üzerinde 

alan projeler ikinci aşamaya geçer. 

• İkinci aşamada başvuru sahibi projesini sunmak üzere Kurula davet edilebilmektedir. Katılım sağla-

maması durumunda proje ekleri üzerinden değerlendirilir. 

• İki aşamanın sonucunda toplam puanı 60 ve üzeri olan projeler başarılı sayılır. 

• Değerlendirme sonucu işletmeye bildirilmekte ve/veya KOSGEB’in www.kosgeb.gov.tr internet ad-

resinde ilan edilir. 

Geri ödemeli destek ödemesinin yapılabilmesi için, destek ödemesinden önce işletmeden destek tutarı ka-

dar teminat alınmaktadır. 

Önemli Notlar 

Destek unsurları ve başvuru kriterleri proje teklif çağrılarına göre değişiklik gösterebilmektedir. 

PROJE 
SÜRESI 

En az 6 - En fazla 36 Ay (+6) Ay 

DESTEK 
ÜST  
LIMITI 

Geri Ödemesiz Destek - En fazla 
300.000 TL Geri Ödemeli Destek 
- En fazla 700.000 TL 

PROJE 
DESTEK 
ORANI 

%60 
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5. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 

a. AR- GE ve İnovasyon Programı 

Amaç 

Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikirlere ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştiril-

mesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında projelere destek sağlamaktır. 

Gereklilikler 

• Programdan yararlanmak isteyen işletmenin, Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde 

olması, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olması esas gerekliliktir. 

• İşletmenin desteklerden faydalanabilmesi için KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekmektedir. 

• Proje süresi en çok 24 aydır. 

AR-GE VE İNOVASYON PROGRAMI 
DESTEK 
ÜST LIMITI 
(TL) 

DESTEK 
ORANI 
(%) 

İşlik Desteği 
İşliklerden bedel alın-
maz 

Kira Desteği 
(Teknopark dışı aylık azami 1.000 TL) 
(Teknopark içi aylık azami 1.250 TL) 

30.000 
24.000 

75 

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, 
Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Deste-
ği 

150.000 75* 

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, 
Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Deste-
ği 
(Geri Ödemeli) 

300.000 75* 

Personel Gideri Desteği 
Lisans mezunu 2.000 TL, Ön lisans mezu-
nu 
1.500 TL, Yüksek lisans mezunu 2.750 
TL, 
Doktora mezunu 3.500 TL 

150.000 75 

Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000 100 

Proje 
Geliştir-
me 
Desteği 

Proje Danışmanlık Desteği 5.000 

75 

Eğitim Desteği 10.000 

Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları 
Desteği 

20.000 

Proje Tanıtım Desteği 5.000 

Yurtiçi - Yurtdışı Kongre/ Kon-
ferans/Fuar Ziyareti/ Tekno-
lojik İşbirliği Ziyareti Desteği 

5.000 

Test, Analiz, Belgelendirme 
Desteği 

25.000 

Başvuru 

KOSGEB Veri Tabanında yer alan ve Program-

dan yararlanmak isteyen işletme, AR-GE İno-

vasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek 

Programı Başvuru Formunu 

www.kosgeb.gov.tr internet adresinden 

elektronik ortamda doldurup çıktısını alarak 

ilgili KOSGEB Hizmet Müdürlüğü’ne başvuru-

sunu yapması gerekir. 

Değerlendirme ve Sonuç Bildirimi 

Projeler, Kurul tarafından 

• Proje sahibinin/girişimcinin ve projede 

çalışacak personelinin yeterliliğİ 

• Projenin AR-GE/inovasyon yönü -Projenin 

pazar araştırması ve ticarileşebilirliği, 

• Projenin sağlayacağı katma değer -Proje 

bütçesi, iş zaman/ destek kullanım planı 

vb. 

• OECD tarafından hazırlanan Oslo ve Fras-

cati Kılavuzları dikkate alınarak değerlen-

dirilmektedir. 

Kurul tarafından onaylanan projeler, imza 

sürecinin ardından başvuru sahiplerine 15 

gün içerisinde bildirilmektedir. 

* Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 

13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gaze-

te’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli 

Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli ma-

lı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, des-

tek oranlarına %15 ilave edilir.  
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Dicle Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen “TRC3 Bölgesi’nde Genç İstihdamının Teşviki için Teknik Destek Projesi” 

kapsamında İnşaat Sektöründe İşverenlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Konusundaki Sorumlulukları ile ilgili Şırnak’ta eği-

tim gerçekleştirildi. 

 

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen, sözleşme makamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı olan ve Dicle Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 

“TRC3 Bölgesi’nde Genç İstihdamının Teşviki için Teknik Destek” Projesi, Mardin, Şırnak, Siirt ve Batman illerinde 

genç istihdamını teşvik etmeyi, iş gücü piyasasında talep edilen dijital beceriler ve teknik zanaatkârlık gibi mesleki 

becerilerle gençlerin istihdam edilebilirliklerini artırmayı ve genç girişimcilerin girişimcilik kapasitelerini artırmayı 

hedefliyor. 

 

Proje hedefleri arasında ayrıca gençler için daha fazla işe giriş imkânı ve ilerleme rotası yaratma konusunda işletme-

lerin sorumluluk alması ve işverenlerin işe alım uygulamalarını ve insan kaynakları stratejilerini iyileştirmeleri hede-

fiyle İşverenlere ve işveren temsilcilerine yönelik eğitimler düzenlenmesi yer alıyor.  Bölgede genç istihdamının des-

teklenmesi amacıyla Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ta ve ilgili ilçelerdeki işverenlerin kapasitelerinin arttırılmasına 

yönelik farklı konularda eğitimler gerçekleştiriliyor. 

 

Bu kapsamda düzenlenen işverenler ve işveren temsilcileri için İnşaat Sektöründe İşverenlerin İş Sağlığı ve Güvenliği 

Konusundaki Sorumlulukları ile ilgili eğitim Şırnak’ta tamamlandı. 

 

İki gün süren eğitim kapsamında, inşaat sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar için iş sağlığı ve güvenliği yönetimi-

nin ilkeleri, İSG alanında en iyi uygulamalara ilişkin uluslararası örnekler ve deneyimler ve ulusal iş sağlığı ve güven-

liği mevzuatı konularında katılımcılar bilgilendirildi, durum analizleri yapılarak, uygulamalı grup çalışmaları gerçek-

leştirildi. 
 

Eğitim sonunda ise törenle tüm katılımcılara katılım sertifikası verildi. 

Şırnak’ta İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi  
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b. Endüstriyel Uygulama Programı 

Amaç 

Yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya 

alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi. 

Gereklilikler 

• Bu programa, 

 AR-GE ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış projelerin, 

 Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projelerin, 

 Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin sahipleri ile, 

 Kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış İşletmeler veya Türk Patent ve Marka Kurumu 

(TÜRKPATENT) tarafından devri yapılmış patent sahibi işletmeler başvuru yapabilir. 

• Proje süresi en çok 18 aydır. 

Başvuru 

Bu programdan yararlanmak isteyen işletmeci/girişimci Endüstriyel Uygulama Programı Proje Başvuru Formunu 

www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurup çıktısını alarak ilgili KOSGEB Hizmet Müdürlü-

ğü’ne başvurusunu yapması gerekir. 

ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROG-
RAMI 

DESTEK 
ÜST LIMITI 
(TL) 

DESTEK 
ORANI (%) 

Kira Desteği 18.000 75 

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf 
Malzemesi, Yazılım ve Tasarım 
Giderleri Desteği 

150.000 75* 

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf 
Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. 
Desteği (Geri Ödemeli) 

500.000 75* 

Personel Gideri Desteği 150.000 75 

Değerlendirme ve Sonuç Bildirimi 

• Proje başvuru sahibi, projesini sunmak üzere Ku-

rul’a davet edilmektedir. 

• Kurul tarafından onaylanan projeler imza süreci-

nin ardından başvuru sahiplerine 15 gün içerisin-

de bildirilmektedir. 

* Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 

tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 

SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun ola-

rak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi duru-

munda, destek oranlarına %15 ilave edilir. 
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Amaç 

• AR-GE ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni 

ürün/ ürünleri ticarileştirmek, 

• Ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, 

• Uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihraca-

tını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün 

yatırımları desteklemektir 

Kimler Başvurabilir? 

Teknoloji Alanları Tablosunda belirlenen alanlarda yer alan; 

1. KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla 

kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından des-

teklenen AR-GE ve yenilik projeleri sonucunda ortaya 

çıkan, 

2. Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/

enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/

hızlandırıcılarda AR-GE ve yenilik projeleri sonucunda 

ortaya çıkan, 

3. Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işlet-

melerin, bölgede sonuçlandırdıkları AR-GE ve yenilik 

projeleri sonucunda ortaya çıkan, 

4. Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde AR-GE 

faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan, 

5. Patent belgesi ile koruma altına alınan, 

6. Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan, 

7. Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan, prototip 

çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya 

kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış 

işletmeler yararlanabilir. 

Gereklilikler 

• AR-GE ve yenilik projeleri sonucunda başarı ile sonuçlan-

dırıldığına dair belgeye sahip ve sonuçlandırıldığı tarih-

ten itibaren 5 yıl içerisinde başvurusu yapılan teknolojik 

ürüne destek sağlanır. 

• Patent belgesi ile koruma altına alınan teknolojik ürüne 

ait başvurular için; başvuru tarihinden itibaren en fazla 5 

yıl önce patent belgesinin alınmış olması gerekir. 

• İşletme sahibi veya ortağına ait doktora çalışması netice-

sinde ortaya çıkan teknolojik ürün için doktora mezuni-

yet tarihinden itibaren 5 yıl içinde Programa başvuru 

yapılması gerekir. 

• Programdan yararlanmak isteyen işletmenin, Türk Tica-

ret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde 

olması, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda 

olması esas gerekliliktir. 

• İşletmenin desteklerden faydalanabilmesi için KOBİ Bilgi 

Beyannamesinin güncel olması gerekmektedir. 

• Başvuruda bulunacak işletmelerin, program başvurusun-

dan en az 1 yıl önce kurulmuş olması gerekir. 

• Desteklenecek yatırım proje süresi azami 36 aydır. 

Başvuru 

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Proje Başvu-

ru Formu Sistem üzerinden doldurulmalı, başvuruya esas ek 

belgeleri Sisteme yüklenmeli ve başvuru onaylanmalıdır. 

Değerlendirme ve Sonuç Bildirimi 

• KOSGEB Hizmet Müdürlüğü, başvuruyu değerlendirdik-

ten sonra sonucu işletmeye KOBİ Bilgi Sistemi üzerin-

den bildirir. 

• KOBİ Tekno-Yatırım Destek Programı Ödeme Talep 

Formu’nun doldurulması sonrasında uygun bulunan 

ödemeler işletmenin banka hesabına aktarılır. 

DESTEK 
SÜRESI 

Yatırım Projesi Süresi: Azami 36 Ay 

İşletme Giderleri Desteği süresi 1 yıldır 

Destek Üst Limiti 
(geri ödemeli 
ve/ veya geri 
ödemesiz) 

5.000.000 TL 

DESTEK ORANLARI 

İşletme 
Ölçeği 

Destek Oranı 
(Geri Ödemesiz) 

Makine-Teçhizat 
ve Yazılım İçin 
Destek Oranları 
(Geri Ödemesiz + 
Geri Ödemeli) 

Mikro İşletmeler 
%70 
Yüksek Teknoloji: 
+%5 

%100* 
*Yerli malı belgesi 
kapsamında alın-
ması durumunda 
geri ödemesiz des-
tek oranına %15 
ilave edilir ve ka-
lan destek 
oranı kadar geri 
ödemeli destek 
verilir. 

Orta ve Küçük 
İşletmeler 

%60 
Yüksek Teknoloji: 
+%5 

Geri ödemeli destek kapsamında talep edilen teminatlar 
için %100 Teminat Giderleri Desteği 

6. KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı 
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7. Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı 

Amaç 

KOBİ’lerin Borsa İstanbul(BIST) Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmesi ve sermaye piyasalarından 

fon temin edilmesine imkân sağlamaktır. 

Gereklilikler 

• Programdan yararlanmak isteyen işletmenin, Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi 

statüsünde olması, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olması esas gerekliliktir. 

• İşletmenin desteklerden faydalanabilmesi için KOBİ Bilgi Beyannamesini her yıl Hizmet Merkezine 

teslim etmesi gerekir. 

Başvuru 

Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Programı Proje Başvuru Formu Sistem üzerinden doldurulmalı, başvuruya 

esas ek belgeleri Sisteme yüklenmeli ve başvuru onaylanmalıdır. 

Değerlendirme ve Sonuç Bildirimi 

• KOSGEB Hizmet Müdürlüğü, başvuruyu değerlendirir ve sonucu işletmeye yazılı olarak bildirir. 

• Aşağıda oranları ve limitleri yer alan ödemeler, tek seferde ya da üç aşamalı olarak yapılır. 

DESTEK UNSURLARI  
(Destek toplam üst limiti 100.000 TL’dir) 

DESTEK ÖDEMESI  
ÜST LIMITI (TL) 

DESTEK 
ORANI (%) 

Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli 
(azami 2 yıl) 

60.000 75 

Bağımsız denetim hizmeti bedeli 20.000 75 

SPK kurul kaydına alma ücreti 

10.000 100 Borsa İstanbul (BIST) Listesine kabul ücreti 

 Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı 

 Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu 10.000 100 
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Amaç 

KOSGEB, 

• AR-GE ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştiri-

len teknolojik ürünlerin; 

• Uluslararası pazarlarda yer alması, 

• İhracatın arttırılması, 

• Yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş 

girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması için, ulus-

lararası kuluçka merkezi kurulmasını ve işletmelerin hız-

landırma programlarına katılmasını desteklemektir. 

Bu amaçların gerçekleştirilmesi adına destek sunan iki farklı 

program vardır. 

a. Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı 

Kimler Başvurabilir? 

• Üniversiteler, 

• Üniversitelerin bu amaçla kurulmuş iştirakleri 

• Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri tek başına 

ya da konsorsiyum olarak başvuru yapmaları halinde 

programdan faydalanabilir. 

• Program kapsamında işletici kuruluş 5 yıl boyunca des-

teklenmektedir. 

Başvuru 

Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programından yararlan-

mak isteyen başvuru sahipleri, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt 

Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde, 

www.kosgeb.gov.tr internet adresinden KOSGEB Veri Tabanı-

na kaydını yapmalı ve Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma 

Programı Başvuru Formu ve ekleri ile ilgili Başkanlık birimine 

başvuruyu teslim etmelidir. 

Değerlendirme ve Sonuç Bildirimi 

KOSGEB Hizmet Müdürlüğü, başvuruyu değerlendirdikten 

sonra sonucu başvuru sahiplerine yazılı olarak bildirmektedir 

b. Uluslararası Hızlandırıcı Programı 

Kimler Başvurabilir? 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler; 

• Katılımcının KPDS/ÜDS/YÖKDİL/YDS’den Uluslararası 

Hızlandırıcı Programının düzenlendiği dil kapsamında en 

az 60 puan almış olması veya bunlara denk kabul edilen 

ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan eş değer 

puan almış olması gerekir. 

Başvuru 

• Her yıl Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül ve Kasım ayla-

rında başvurular alınmaktadır. 

• Bu dönemlerde Organizasyonel Uluslararası Hızlandırı-

cı Programı Başvuru Formu ve Taahhütnamesi ile ilgili 

Başkanlık birimine başvuru dönemlerinde başvuruların 

yapılması gerekir. 

Değerlendirme ve Sonuç Bildirimi 

KOSGEB Hizmet Müdürlüğü, başvuruyu değerlendirdikten 

sonra sonucu başvuru sahiplerine yazılı olarak veya sistem 

üzerinden bildirir. 

Destek Unsurları 

Uluslararası Hızlandırıcı Programı kapsamında; 

• Hızlandırıcı ofis kirası (ofis, masa, toplantı salonu vb. 

kirası), 

• Eğitim, 

• Danışmanlık, 

• Mentörlük, 

• İş yönetimi, hukuk, fikri ve sınai mülkiyet hakları, 

• Ulaşım, 

• Konaklama, 

• Yeminli mali müşavirlik hizmetleri (KOSGEB tarafından 

ödemeye esas belgelerin yeminli mali müşavir tarafın-

dan hazırlanması/ incelenmesi talep edildiği durumlarda) 

• Organizasyonla ilgili genel giderlere geri ödemesiz des-

tek verilmektedir. 

PROGRAM 
SÜRESI 

5 Yıl 

DESTEK 
ÜST LIMITI 

Kuruluş ve Donanım Desteği kapsamında 
100.000 ABD Doları Operasyonel Giderler 
Desteği kapsamında 3.750.000 ABD Dola-
rı 

DESTEK 
ORANI 

1 ve 2. yıl %80, 3, 4 ve 5. yıl %60 

PROGRAM 
SÜRESI 

3 Yıl 

DESTEK 
ÜST LIMITI 

60.000 ABD Doları 

DESTEK 
ORANI 

%80 

8. Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı 
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Amaç 

KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini artırmaktır. 

Kimler Başvurabilir? 

• Programdan; 

 AR-GE, yenilik veya tasarım projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanan projelerin 
sonucunda ortaya çıkmış, 

 Patent belgesi ile koruma altına alınmış, 

 Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi almış teknolojik ürün veya prototipe sahip işletmeler yararlana-
bilir. 

• Programın süresi 12 aydır. 12 ay bitmeden program tamamlanmış sayılmayacaktır. 

Başvuru 

Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programından 
yararlanmak isteyen başvuru sahipleri, KOSGEB Veri 
Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçe-
vesinde, www.kosgeb.gov.tr internet adresinden KOS-
GEB Veri Tabanına kaydını yapmalı ve Uluslararası 
Kuluçka Merkezi Kurma Programı Başvuru Formu ve 
ekleri ile ilgili Başkanlık birimine başvuruyu teslim 
etmelidir. 

Değerlendirme ve Sonuç Bildirimi 

KOSGEB Hizmet Müdürlüğü başvuruyu değerlendir-
dikten sonra sonucu işletmeye KOBİ Bilgi Sistemi 
üzerinden bildirir. 

Destek Unsurları 

• Basılı veya elektronik tanıtım materyalleri, 

• Fuarlara katılım, 

• Yurt dışı fuarlarda Gümrük işlem giderleri, 

• Elektronik ticaret (e-ticaret) sitelerine üyelik giderleri, 

• Yazılı medyada teknolojik ürün ya da prototipin tanıtımına ilişkin giderler, 

• Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili seyahatlerde işletmenin en fazla iki çalışanının konaklama ve ula-
şım giderleri. 

Destek Limitleri ve Oranı 

• Programın geri ödemesiz destek üst limiti 150.000 TL’dir. 

• Yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için 100.000 TL, 

• Yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için 50.000 TL, 

• Program kapsamında uygulanacak desteklerin oranı tüm bölgelerde %100’dür. 

9. TEKNOPAZAR - Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı 
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Amaç 

İthalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştiril-

mesi ve millileştirilmesi, 

 Üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımı-

nın sağlanması, 

KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştiril-

mesi ve teknolojinin tabana yayılması, 

KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebil-

me yeteneklerinin geliştirilmesi, 

Cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırım-

ların desteklenmesidir. 

Gereklilikler 

Programdan yararlanmak isteyen işletmenin, Türk 

Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi sta-

tüsünde olması, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve 

aktif durumda olması esas gerekliliktir. 

İşletmenin desteklerden faydalanabilmesi için KOBİ 

Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekmektedir. 

İşletmelerin proje başvuru tarihinden en az 1 yıl ön-

ce kurulmuş olması gerekmektedir. 

Başvuru 

Stratejik Ürün Destek Programı Proje Başvuru For-

mu Sistem üzerinden doldurulmalı, başvuruya esas 

ek belgeleri Sisteme yüklenmeli ve başvuru onaylan-

malıdır. 

Değerlendirme ve Sonuç Bildirimi 

KOSGEB Hizmet Müdürlüğü başvuruyu değerlendir-

dikten sonra sonucu işletmeye KOBİ Bilgi Sistemi 

üzerinden bildirir. 

Destek Süresi 

36 Ay (Kurul ka-
rarı ile 6 aya ka-
dar ek süre veri-
lebilir) 

Destek Üst Limiti (geri öde-
meli ve/veya geri ödemesiz) 

5.000.000 TL 

DESTEK ORANLARI 

Destek Başlıkları 
Geri 
Ödeme-
siz 

Geri 
Öde-
meli 

Makine-Teçhizat Destek 
Oranları 

%70 
%70 
+%30 

• Yazılım giderleri desteği 
• Personel gideri desteği 
• Bilgi transferi desteği 
• Test-analiz, kalibrasyon ve 
referans numune desteği 
• Hizmet alımı desteği 

%70 __ 

10. Stratejik Ürün Destek Programı 
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Amaç 

KOBİ’lere uygun koşullarda finansal destek temin ederek; 

• Üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, 

• Finansman sorunlarının çözümü, 

• İstihdam yaratmaları, 

• İhracata yönelmeleri, 

• Uluslararası düzeyde rekabet etmelerini sağlamak-

tır. 

Gereklilikler 

KOSGEB Veri Tabanı’nda kaydı onaylanmış ve KOSGEB 

Desteklerinden yasaklı olmayan işletmeler KOSGEB Kredi 

Faiz Desteği programlarından yararlanabilir. 

Başvuru 

Bu destekten faydalanmak için başvurular, KOSGEB ile 

protokolü olan bankaların web tabanlı özel Yazılım Sis-

temleri aracılığıyla yapılmalıdır. 

Değerlendirme ve Sonuç Bildirimi 

 Bankanın kredi başvurusunu uygun bulmasıyla baş-

layan süreç, KOSGEB ön onayının ardından banka 

mevzuatı ve kredi politikaları doğrultusunda değer-

lendirilmektedir. 

 Başvurunun nihai onayı, KOSGEB tarafından elektro-

nik sistem üzerinden yapılmaktadır. 

12. Laboratuvar Hizmetleri 

Destek Unsurları 

 Protokollerde belirlenen ilgili taahhütler ve süreler 

kapsamında kullanılmaktadır. 

 Yatırım, işletme sermayesi ve ihracat kredilerinin 

faizi için kredi faiz desteğinin üst limiti, 300.000 

TL'dir. Vadesi ise azami 48 aydır. 

Amaç 

İşletmelerin ürün kalitesinin arttırılması, uluslararası fir-

malarla rekabetin sağlanması ve birçok ürünün yurtiçin-

de üretilebilmesi için teknik anlamda destek vermek ve 

bilgilendirmektir. 

Toplam 9 ilde 11 adet laboratuvar hizmeti verilmektedir. 

Gereklilikler 

• Programdan yararlanmak isteyen işletmenin, Türk 

Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi 

statüsünde olması, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı 

ve aktif durumda olması esas gerekliliktir. 

• İşletmenin desteklerden faydalanabilmesi için KOBİ 

Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekmektedir. 

• İlgili şartları sağlayan işletmeler laboratuvar hizmet-

lerinden %50 indirimli olarak yararlanmaktadır. 

Başvuru 

 İlgili faaliyete ilişkin Laboratuvar Hizmetleri Başvuru 

Formu doldurularak başvuru yapılır. 

 Onaylanan talebe ilişkin laboratuvar hizmeti ücreti-

nin, ilgili Uygulama Biriminin hesabına yatırılmasıyla 

sürecin devamı sağlanmaktadır. 

Hizmetin Verilmesi 

 Gerçekleştirilen laboratuvar hizmetlerine ilişkin 1 

nüshası başvurana verilmek, 1 nüshası da Uygulama 

Biriminde muhafaza edilmek üzere 2 nüsha olarak 

rapor tanzim edilir. 

 Laboratuvar hizmetinin herhangi bir gerekçe ile ya-

pılamaması durumunda Uygulama Birimi tarafından 

hizmete ilişkin ücret iade edilir. 

11. Kredi Faiz Desteği 
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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 araştırmaları destek-

lemek, 

• 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 ruhsat işlemleri 

ile diğer idarî iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve ko-

ordine etmek ve 

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

ruluşlarla 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 yönelik mali 

destekler sunabilmektedir. Buna göre odak ve rekabetçi sektörlerin geliştirilmesine yönelik daha önce uyguladığı gibi 

hibe destek programları ile imalat. 
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Mali Destek Programları 

Mali Destek Nedir? 

Desteklenecek proje veya faaliyetlerin gider bütçelerinin, belirlenecek oranlarda Ajans tarafından karşılan-

ması amacını güden nakdi ödeme. 

Kimler Faydalanabilir? 

Özel işletmeler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğin-

de meslek kuruluşları, yerel yönetimler ve bunların birlikleri, kooperatifler ve bunların birlikleri ile diğer 

gerçek ve tüzel kişiler. 

a. Doğrudan Finansman Desteği 

Ajansın esas itibarıyla proje teklif çağrısı yöntemiyle kullandırdığı desteklerden oluşur. Ancak Ajans istis-

nai 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 destek sağlayabilir. 

Proje Teklif Çağrısı Yöntemi 

Proje teklif çağrısı, belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan po-

tansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya da-

vet edilmesidir. Kentsel ve çevresel altyapı ile ekonomik altyapıya ilişkin projeler desteklenir. Özel işlet-

melerin sabit yatırıma ilişkin kurulum ve geliştirme projeleri desteklenir. Sosyal altyapıya ilişkin projeler 

desteklenir. 

Fizibilite Desteği 

Acil ve/veya stratejik nitelikteki faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla, kar amacı gütmeyen kurumlara veri-

lir.  

Yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak stratejik nitelikli ve/veya aciliyet içeren faaliyetlere yenilik-

çilik ve sürdürülebilirlik temelinde uygulamaya yönelik olarak destek sağlanır. 

2010-2015 yılları arası Doğrudan Faaliyet Desteği yürüten Ajans, 2016 ile birlikte Fizibilite Desteği yürüt-

mektedir. 
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Güdümlü Proje Desteği 

Bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin reka-

bet edebilirliğinin güçlendirilmesi ve bölgedeki iş 

ortamının iyileştirilmesi açısından önem taşıyan 

projeleri Ajansın öncülük etmesi ve koordinasyonu 

üstlenmesiyle gerçekleştirmektir. 

Özel sektör işletmeciliğini güçlendirecek şekilde; 

• Üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, 

• İyi uygulama örneklerinin oluşturulması, 

• Sektörel çeşitlenmenin ve ihtisaslaşmanın 

desteklenmesi, 

• Özel bilgi, beceri ve teknolojilerin geliştirilme-

si transferi veya yaygınlaştırılması, 

• Yeni finansman modellerinin geliştirilmesi, 

• Üniversite sanayi işbirliğinin desteklenmesi, 

• Yeni hizmet ve üretim organizasyonlarının 

geliştirilmesi, 

• İşbirliği ağları ve değer zinciri oluşturulması, 

• Kümelenmelerin desteklenmesi, 

• Yeni sanayi altyapısı ve organizasyon model-

lerinin geliştirilmesi, 

• Bölgedeki sektörlerin ihtiyaç duyacağı alanlar-

da insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik 

projeler desteklenir. 

Faiz Desteği ve Faizsiz Kredi Desteği 

Faiz Desteği; kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişi-

lerin ilgili aracı kuruluş ile Ajans arasında imzalana-

cak protokolde belirtilen nitelikteki projeleri için, 

ilgili aracı kuruluşlardan alacakları krediler karşılı-

ğında ödeyecekleri faiz giderlerinin, Ajans tarafın-

dan 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 tarafından sağlanan mali 

desteğin faiz ödenmeksizin taksitler halinde geri 

ödenmesine imkan veren karşılıksız yardımdır. 
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DESTEK 
PROJE BAŞINA 
DESTEK ORANI 

PROJE BAŞINA 
AZAMI DESTEK ORANI 

UYGULAMA 
SÜRESİ 

Doğrudan 
Finansman 
Desteği 

Proje Teklif 
Çağrıları 

En fazla %50'si. Bu oran artı-
rılamaz. 

Başvuru rehberlerinde belirtilir. En fazla 2 Yıl 

Proje uygun maliyetlerinin en 
fazla %75'i. Ancak bu oran %
90'a kadar artırılabilir. 

Başvuru rehberlerinde belirtilir. 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 Desteği 

Proje uygun maliyetlerinin en 
fazla %75'i. Ancak bu oran %
90'a kadar artırılabilir. 

Çalışma programında belirlenir. En fazla 3 Yıl 

Faiz Desteği 
En fazla %50'si. Bu oran artı-
rılamaz. 

Her biri için; Faiz desteği öde-
neğinin %5'i. 

En fazla 3 Yıl Faizsiz Kredi 
Desteği 

Teknik Destek %100 Başvuru rehberlerinde belirtilir En fazla 3 Ay 

Diğer  
Kurumlarla 
İşbirliği 

Kurumlarla İşbirliği 
Geliştirilerek 
Yürütülen Ortak 
Mali Destek 
Programları 

İşbirliği temelinde belirlenir 

b. Teknik Destek 

Amaç 

Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından 

önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nede-

niyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşıla-

şılan çalışmalarına destek sağlamak. 

Hangi Çalışmalara Verilir? 

• Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile 

bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel 

kalkınma kapasitesini artırıcı 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 

• Sayılan bu kurum ve kuruluşların kurduğu veya or-

tağı olduğu işletmelerin yerel ve bölgesel kalkınma-

ya katkıda bulunabilecek çalışmaları. 

Ne Tür Destekler Verilir? 

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 des-

tek hizmetleri sağlanır. 

c. Diğer Kurumlarla İşbirliği 

Diğer Ajanslarla veya kurum ve kuruluşlarla birlikte Müs-

teşarlığın uygun görüşünü almak suretiyle belirlenir. 

Proje başına destek oranı, desteğin konusu olan işbirliği 

programları çerçevesinde belirlenir. 
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Şırnak'ta Cudi Festivali Coşkuyla Kutlandı. 

Şırnak’ta terörden temizlenen Cudi Dağı’nda Dicle Kalkınma Ajansının desteğiyle 40 yıl sonra dü-

zenlenen Cudi Festivaliyle Sefine Bölgesinde Şırnak halkı bir araya geldi.  

Şırnak Valiliği tarafından organize edilen ve Şırnak Belediyesi, Şırnak Üniversitesi, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası ile 
Dicle Kalkınma Ajansı iş birliğiyle hayata geçirilen “Cudi Festivali” gerçekleştirildi. Festivale Şırnak Valisi Ali Hamza 
Pehlivan, Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Jandarma Bölge Komutanı Tuğge-
neral Ali İhsan Ersoy, Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Şırnak Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, Ajans Genel Sekreterimiz Dr. 
Ahmet Alanlı, siyasi partilerle STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.  

Cudi Festivali sefine bölgesinde Erbane (Def) eşliğinde yürüyüş yapan katılımcılar, Nuh'un gemisinin karaya oturdu-
ğu yer olarak kabul edilen alanda şükür namazı kılarak dua ettiler. Barış ve huzurun sembolü olarak güvercinler ve 
balonlar uçuruldu. Dengbejler tarafından müzik dinletisi gerçekleştirilerek aşure ikramı yapıldı. Akşam saatlerinde 
Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Cudi Dağı’nda huzur ve güven ortamının nişanesi olarak ger-
çekleştirilen havai fişek gösterisini heyecan dolu gözlerle izledi.  

Dicle Kalkınma Ajansının katkısıyla Şırnak’ın Cudi 
Dağı’nda 40 yıl aradan sonra gerçekleştirilen “Cudi 
Festivali” 7’den 70’e herkes tarafından coşkuyla kut-
landı. Binlerce yıllık geçmişiyle, Hz. Nuh’un gemisi-
nin karaya oturduğu yer olarak kabul edilen Cudi 
Dağı’nın zirvesindeki Sefine Bölgesi, Müslümanlar 
tarafından yüzyıllar boyunca kutlanan kültür festi-
vallerine ev sahipliği yapmıştır. Şırnak halkı, 40 yıl 
öncesine kadar her yıl temmuz ayının ilk haftasında 
Cudi Dağı’na çıkarak sefine bölgesinde bir araya ge-
lirdi. Terör olayları nedeniyle kesintiye uğrayan bu 
gelenek, 40 yıl sonra bölgenin terörden temizlenme-
siyle yeniden yaşatılmaya başlandı. Şırnak halkı tara-
fından büyük bir özlem ve coşkuyla kutlanmaya baş-
lanan Cudi Festivali sevinçle karşılandı. 
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TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI 

DESTEKLERİ 

Özel sektör ve kamu işbirliği ile 1991 yılında kurulmuş vakfın temel amacı özel sektörün tek-

noloji ve yenilikçilik odaklı faaliyetlerini destekleyerek teknolojinin günlük hayatta yer bul-

masını sağlamaktır. 

Teknoloji odaklı, katma değeri yüksek süreç ve ürün geliştirmek adına kapasite oluşturma 

faaliyetleri tasarlanmakta ve uygulanmaktadır. 

Destek Unsurları 

Yenilikçi orta büyüklükteki sanayi işletmelerine ve araştırma kurumlarından çıkan teknoloji 

girişimcilere, yüksek katma değerli ürün ve hizmet üretimi hususunda destek olur. 

Endüstriyel rekabet gücünün artması adına endüstriyel yaratıcılık faaliyetleri, dijital ve fizik-

sel arayüzler aracılığıyla sunulan sosyal sermaye ile desteklenir. 

Bölgesel, sektörel, ulusal ve uluslararası rekabet gücünün artması adına proje danışmanlık 

faaliyetleri sunulur. 

Başvuru 

Belirli dönemlerde, tematik olarak destek çağrıları kurumun internet adresinde ilan edilir. 

Başvurulara ilişkin çağrılar www.ttgv.org.tr/tr internet adresinden takip edilmelidir. 
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TESKOMB KREDİ DESTEĞİ 

Ülkemizde esnaf ve sanatkarları desteklemek amacıyla 1970 yılından beri faaliyet gösteren Türki-

ye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkezi Birliği tarafından verilen 9 

farklı kredi desteği bulunmaktadır. 

İŞLETME KREDISI 
• Kredi Limiti: 150.000TL 
• Kredi Vadesi: 1-5 Yıl 

AYLIK EŞIT TAKSITLI 
İŞLETME KREDISI 

• Kredi Limiti: 150.000TL 
• Kredi Vadesi: 12-24 Yıl 

TESIS KREDISI 
• Kredi Limiti: 150.000TL 
• Kredi Vadesi: 2-5 Yıl 

İSTIHDAMI DESTEKLEME 
KREDISI 

• Kredi Limiti: 150.000TL 
• Kredi Vadesi: 1Yıl Öde-
mesiz 3 Yıl 

KOOPERATIF 
İHRACAT-TESIS KREDISI 

• Kredi Limiti: 150.000TL 
• Kredi Vadesi: 1.yılı faiz 
ve anapara ödemesiz 4 yıl 

İSKONTO KREDISI 
• Kredi Limiti: 150.000TL 
• Kredi Vadesi: 1-9 Ay 

ŞOFÖR TAŞIT EDINDIRME 
KREDISI 

• Kredi Limiti: 150.000TL 
• Kredi Vadesi: 2-5 Yıl 

ŞOFÖR ESNAFINA 
TAŞIT ONARIM KREDISI 

• Kredi Limiti: 150.000TL 
• Kredi Vadesi: 1- 4 Yıl 

SERVIS ARACI KAMYONET 
YENILEME KREDISI 

• Kredi Limiti: 150.000TL 
• Kredi Vadesi: 3 Yıl 

ORTAKLIK ŞARTLARI 

• Esnaf ve sanatkâr olmak, 

• Esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı bulunmak,  

• İş veya ikamet yeri kooperatifin çalışma bölgesi içinde 

bulunmak, 

• Aynı zamanda başka bir Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve 

Kefalet Kooperatifi ortağı olmamak. 

• Kredilerden faydalanırken kooperatif kefaleti ve şahıs 

kefaleti, ipotek, ticari işletme rehini gibi teminatlar gös-

terilmesi gerekir. 

• Kredi faiz oranları 1 yıla kadar kullanılan kredilerde yıl-

lık % 4, 1 yıldan uzun kullanılan kredilerde yıllık % 5’tir. 

Değerlendirme ve Sonuç 

Kredilere ilişkin kabul veya ret kararları başvurudan itibaren 

15 gün içerisinde yazılı olarak iletilir. 

Gereklilikler 

Kredilerden yararlanmanın ana koşulu Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine ortak olmaktır. 
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BAŞBAKANLIK YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI 

Danışmanlık Hizmetleri: 

TYDTA, yatırımcıların yurt içi pazarı ve yatırım ortamını 
tanımalarına yardımcı olmak için yürürlüğe giren güncel 
mevzuat hakkında bilgi sunmanın yanı sıra şirket kurulu-
şu, devlet destekleri, işletme maliyetleri ve vergilendir-
me gibi konulardaki bilgileri yatırımcılara temin etmek-
te, yatırımcılara yönelik detaylı analizler ve raporlar ya-
yımlamaktadır. 

Koordinasyon Hizmetleri 

TYDTA, yatırımcılar ile kamu kurumları, yerel yönetim-
ler, iş dernekleri ve üniversiteler, hizmet sağlayıcıları ile 
sivil toplum kuruluşları gibi diğer paydaşlarla olan ilişki-
lerin koordinasyonunu sağlamaktadır. 

Kamu kurumları, özel sektör ve yatırımcı arasında gerek-
li toplantıların düzenlenmesinde önemli bir rol oyna-
maktadır. 

Yatırımcıların Türkiye'ye girişlerinde sorun yaşamamala-
rı için ilgili yatırım projesi ve yatırımcının ihtiyaçları doğ-
rultusunda potansiyel tedarikçiler, müşteriler ve hizmet 
sağlayıcılarıyla 

bağlantı için destek vermektedir. 

Yatırım Destek Hizmetleri 

Şirket kuruluşu, çalışma ve oturma izinlerinin alınması, 
teşvik başvuruları, çevresel etki değerlendirme (ÇED) 
süreçleri ve yatırımla ilgili diğer izin ve ruhsatlara ilişkin 
başvurular TYDTA tarafından kamu kurumları nezdinde 
takip edilir. Tüm bu süreçlerde yatırımcı için bürokratik 
prosedürlerin kolaylaştırılması ve hızlandırılması he-
deflenmekte, sonuç odaklı bir yaklaşımla yatırımcıya 
destek olunmaktadır. 

Arazi Bulma Desteği 

TYDTA’ nın arazi ekibi, yatırıma uygun sahaların araştırıl-
masının yanı sıra arazi edinimi, elektrik bağlantısı, doğal 
gaz, su temini ve diğer altyapı hizmetine ilişkin maliyet-
ler hakkında gerekli bilgileri yatırımcıya sunmaktadır. 

Yatırım Heyeti Ziyaretleri 

TYDTA, yalnızca iş dünyası ve resmi kurumlar ile toplan-
tılar düzenlemekle kalmayıp aynı zamanda yatırımcıların 
ülkemize yapacakları seyahatleri organize ederek bu 
ziyaretlerin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağ-
lamaktadır. 

Proje Lansman Hizmetleri 

Proje Lansman hizmetleri arasında, ilgili yatırıma ilişkin 
basın bültenlerinin hazırlanması ve dağıtılması, temel 
atma ve açılış törenlerinin organize edilmesi ve yatırı-
mın lansmanı için ilgili diğer halkla ilişkiler faaliyetlerinin 
yürütülmesi yer almaktadır. 

Ortak Bulma Desteği 

Uluslararası doğrudan yatırımlar söz konusu olduğunda, 
çok uluslu şirketlere ve Türk şirketlere olası ortak giri-
şimler, birleşme-satın almalar ve Türkiye'de gerçekleşti-
rilecek projeler için uygun ortaklar bulunması konuların-
da destek olmaktadır. 

Yatırım Sonrası Hizmetler 

TYDTA, projeleri tamamlandıktan sonra yatırımcılarla 
iletişimde kalmaya devam etmektedir. Proje sonrasında 
da yatırım ile ilgili her türlü destek, yatırım ortamıyla 
ilgili çalıştay ve araştırmaların gerçekleştirilmesi ve yatı-
rım ortamının iyileştirilmesine yönelik yeni öneriler ge-
liştirilmesi gibi hizmetler sunmaktadır. 

T.C. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA), Türkiye'nin sunduğu yatırım fırsatlarını 

iş dünyasına tanıtma ve yatırımcılara destek verme görevini üstlenmiş tek resmi kuruluştur. 

TYDTA, Türkiye'nin ekonomik kalkınması için gereksinim duyulan yatırımları teşvik etmekle görevlidir. Bu 

amaçla TYDTA; ileri teknolojili, katma değeri yüksek ve istihdam yaratan yatırımları destekleyerek, tüm 

süreçleri yatırımcı adına takip ederek hızlandırır. 

Dünya genelinde pek çok ülkede faaliyet gösteren TYDTA; ABD, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, 

Fransa, İspanya, Japonya, Kanada ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde yerleşik yerel danışman ağıyla yatırım-

cılara hizmet sunar. TYDTA'nın uzman kadrosu yatırımcılara İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Çince, 

Japonca, İtalyanca ve İspanyolca dahil pek çok dilde hizmet sunumu gerçekleştirir. 



 49 

 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DESTEKLERİ 

Sürdürülebilir tarımsal üretimi, yeterli ve güvenilir gıdaya 
erişimi, kırsal kalkınmayı ve rekabet edilebilirliği sağla-
mak amacıyla yenilikçi politikalar belirlemeyi görev edin-

miş Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı çeşitli faaliyet 
alanlarına yönelik olarak destekler sunar. 

1. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 

Amaç 

KOBİ’leri destekleyerek tarımsal gelişimi hızlandırmak ve kırsal kalkınmayı sağlamaktır. 

• Başlıca yatırım konuları ve alanları: 

 Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı ve 

teknoloji geliştirmesi gibi ekonomik yatırımlar, 

 Kırsal turizm, katma değerli ürün üretimi, bilişim sistemi gibi alanlarda kırsal ekonomik altyapıya 

yönelik yatırımlar olarak belirlenmiştir. 

• Kırsal turizm ve el sanatları ve katma değerli ürünler hariç başvuru sahiplerinin Çiftçi Kayıt Siste-

mi’ne kayıtlı olmaları gerekir. 

• Yatırım maliyetleri üst limitleri, yeni tesis başvurularında 2.000.000 TL; kapasite artırımı/ teknoloji 

yenileme projelerinde 1.500.000 TL; tamamlama amaçlı projeler 1.750.000 TL olarak belirlenmiştir. 

• Proje maliyeti 30.000 TL’den az olan projeler desteklenir. 

• Proje maliyetinin % 50’sine hibe verilirken, kalan % 50’lik kısmın başvuru sahibi tarafından karşılan-

ması beklenir. 

• Başvurular, ilgili çağrı rehberlerinde belirtilen süreler içerisinde www.tarim.gov.tr internet adresin-

den yapılabilir. 

• Desteklenen projeler www.tarim.gov.tr internet adresinde ilan edilir. 
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2. Genç Çiftçi Projesi 

Amaç 

Kırsal alanın kalkındırılmasıdır 

Hedef 

18-41 yaş aralığındaki girişimciler hedef gruptur. 

• Desteğin şartlarından en önemlileri, girişimcisinin 

kırsal alanda ikamet etmesi ve kırsal alanda ikamet 

edeceğinin taahhüdünü vermesidir. 

• Bu proje kapsamında hayvansal üretim, bitkisel üre-

tim, yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üreti-

mi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yö-

nelik projeler desteklenmektedir. 

• Şartların gerçekleşmesi durumunda genç çiftçiye en 

fazla 30.000 TL’ye kadar destek verilebilir. 

• Süresi içerisinde hibe sözleşmesi imzalamayan proje 

sahipleri hibe desteğinden yararlandırılmazlar ve 

sözleşme imzalama hakları sona erer. 

• Hibe sözleşmesinin imzalanmasının ardından süresi 

içerisinde gerçekleştirilen traktör ve bahçe traktörü 

haricindeki, makine, ekipman, donanım, malzeme, 

fide, fidan, tohum, misel, torf, yumurta, arılı kovan 

ve canlı hayvan alımı giderleri hibe desteği kapsa-

mında değerlendirilir. 

• Bu destekle ilgili detaylı bilgiye www.tarim.gov.tr 

internet adresinden ve Resmi Gazetede yayınlanan 

ilgili tebliğlerden ulaşılabilir. 

3. İyi Tarım Uygulamaları Desteklemeleri 

Amaç 

Üretimin artırılmasına katkıda bulunmak, verim ve kali-

teyi yükseltmek, sürdürülebilirliği sağlamak ve çevreye 

duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesini sağ-

lamaktır. 

• 2017 yılında destek kapsamında meyve-sebze üreti-

cilerine 50 TL/ dekar, örtü altında iyi tarım yapan 

çiftçilere 150 TL/dekar ve süs bitkileri ile tıbbi aro-

matik bitki üreticilerine 100 TL/dekar destek yapıl-

ması uygun görülmüştür. 

• 2018 yılında ise İyi tarım uygulamaları desteklemesi 

kapsamında meyve, sebze, süs bitkileri, tıbbi aroma-

tik bitkiler, örtü altı ve çeltik için dekar başına 10 ila 

150 lira arasında destek verileceği belirtilmiştir. 

• Başvuruların Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlı-

ğı'nın yayınladığı Destekleme Uygulama Takvimine 

göre belge teslim bitiş tarihinden önce tamamlana-

rak ve İl/İlçe Müdürlüklerine yapılması gerekmekte-

dir. 

• İyi Tarım Uygulamaları Desteklerine başvuru için, 

Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Başvuru Di-

lekçesi doldurulacaktır. 

• Destekleme talep formunda istenilen belgeler 

(Sertifika, sertifika eki, örtü altı alanlarda iyi tarım 

uygulamalarına ait kayıt sistemi belgesi) üretici tara-

fından tamamlanarak il/ilçe müdürlüklerine teslim 

edilir. 

• Sertifika eki sertifikasyon kuruluşu tarafından dü-

zenlenecektir. 

• Örtü altı üretimde ÖKS belgesi İl/İlçe Müdürlüklerin-

den alınacaktır. 

• Tüm belgeler (Başvuru dilekçesi, sertifika, sertifika 

eki ve örtü altı alanlarda iyi tarım uygulamalarına ait 

kayıt sistemi belgesi) tamamlanarak İl/İlçe müdürlü-

ğüne teslim edilmesi gerekmektedir. 

• Bu destekle ilgili detaylı bilgiye www.tarim.gov.tr 

internet adresinden ve Resmi Gazetede yayınlanan 

ilgili tebliğlerden ulaşılabilir. 
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Amaç 

Tarımsal faaliyetleri desteklemektir. 

• Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan çiftçilerce yapılabilecek başvuruların 
adresi ilgili ildeki Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl/İlçe Müdürlük-
leridir. 

• Yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya fasulyesi, kanola (kolza), aspir, dane 
mısır, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, merci-
mek, nohut, çay, fındık, yem bitkileri, patates ve kuru soğan ürünleri-
nin dışında kalan diğer bütün ürünlere, “Diğer Ürünler” kategorisinde 
belirtilen miktar kadar mazot ve gübre destekleme ödemesi planlan-
mıştır. 

• Bir üretim yılı içerisinde arazinin birden fazla çiftçi tarafından kullanıl-
ması durumunda yalnızca bir üretime ödeme yapılabilir. 

Amaç 

Alternatif mücadele tekniklerinin geliştirilmesine yardımcı 
olmak, alternatif mücadelenin desteklenmesiyle kimyasal 
yöntemlerin kullanımını azaltmak ve doğrudan etkilenen 
insan sağlığı ile doğal dengenin korunmasına katkıda bu-
lunmaktır. 

Resmi Gazetede yayınlanacak Bitkisel Üretimde Biyolojik 
ve/ veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygu-
lama Tebliği takip edilerek başvuru tarihleri ve koşullarına 
ulaşılabilir. 

5. Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Desteği (Açık Alanda ve Örtü Altı) 

4. Mazot ve Gübre Desteği 

Hedef 

ÇATAK Programı’nın üç ana hedefi bulunmaktadır. Bunlar, 

• toprak ve su kalitesinin korunması, 

• doğal kaynakların sürdürülebilirliği, 

• erozyonun önlenmesi ve tarımın olumsuz etkilerinin azal-

tılmasına yönelik alanların korunmasıdır. 

Bu hedefler dikkate alınarak destek kategorileri ve hassas böl-

geler belirlenmektedir. 

Kapsam 

Programın amaçlarını dikkate alınarak destek kategorileri ve 

hassas bölgeler belirlenmektedir. Bu kapsamda 2017 yılı için; 

• Tek yıllık bitkilerin üretildiği alanda minimum işlemeli tarı-

mın yapılması durumunda 30 TL/da, 

• Toprak ve su yapısının korunması ve erozyonun engellen-

mesi amacıyla setleme, canlı veya cansız perdeleme, taş 

toplama, drenaj, jips uygulaması, malçlama, ahır veya çift-

lik gübresi, yeşil gübreleme uygulaması, aşırı otlatmanın 

engellenmesi, çok yıllık buğdaygiller veya yonca hariç bak-

lagiller ile alanı kaplama gibi tedbirlerden en az ikisinin 

birlikte yapılması veya bu tedbirlerin en az biriyle birlikte 

arazinin boş bırakılması durumunda 60 TL/da, 

• Çevre dostu tarım teknikleri ve kültürel uygulamalarına 

uyum sağlamak amacıyla su kullanımını asgariye indirecek 

uygun basınçlı sulama sistemlerinden birinin kullanılması, 

çevreye duyarlı bir şekilde kontrollü ilaç ve gübre kullanı-

mı, organik tarım veya iyi tarım uygulamaları yapılması 

durumunda 135 TL/da ödeme yapılmaktadır. 

Program kapsamında desteklenecek iller:  

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Amasya, Aksaray, 

Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bingöl Burdur, Bursa, Çanak-

kale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişe-

hir, Giresun, Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, 

Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, 

Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, 

Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, 

Yozgat ve Zonguldak 

6. Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma (ÇATAK) Desteği 
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7. Organik Tarım Desteği 

Amaç 

Organik tarım yapan çiftçilere destek sağlamaktır. 

• Çiftçi Kayıt Sistemine ve Organik Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı 
çiftçilere başvuru yapılabilir. 

• Kategorilere ayrılmış üretimlere yönelik olarak 100 TL ile 10 
TL arasında değişen birim başı destek sunulur. 

• Başvurular, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olunan İl/İlçe müdür-
lükleri aracılığıyla yapılmaktadır. 

Bu destekle ilgili detaylı bilgiye www.tarim.gov.tr internet adresin-
den ve Resmi Gazetede yayınlanan ilgili tebliğlerden ulaşılabilir.  

Amaç 

Nihai ürünün kalitesini ve üretim verimliliğini artırmaktır. 

Başvuru ve Gereklilikler 

• Destek verilecek ürün çeşitleri ve miktarları senelere göre çeşitli-

lik göstermektedir. 

• Kullanılacak sertifikalı fidan/fide ile standart fidanın; yurt içinde 

üretilmiş ve yetkili fidan/fide üreticisi veya tohumluk bayisinden 

temin edilmiş olması gerekir. 

Bu destekle ilgili detaylı bilgiye www.tarim.gov.tr internet adresinden 

ve Resmi Gazetede yayınlanan ilgili tebliğlerden ulaşılabilir. 

Amaç 

Nihai ürünlerin kalitesini arttırarak, ürünlerin yurt dışı pazarlarında 

rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilirliklerine katkı sağlamaktır. 

Başvuru ve Gereklilikler 

Başvurular, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olunan İl/İlçe müdürlükleri 

aracılığıyla yapılmaktadır. 

 Bu destekle ilgili detaylı bilgiye www.tarim.gov.tr internet adresin-

den ve Resmi Gazetede yayınlanan ilgili tebliğlerden ulaşılabilir. 

8. Yurtiçi Sertifikalı Fidan/Fide Kullanım Desteği 

9. Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği 

10. Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği 

Amaç 

Yurtiçi sertifikalı tohum üretimini desteklemektir. 

Kapsam 

Bakanlıkça yayımlanan tebliğde destekleneceği belirtilen her bir ürün için değişen miktarlarda yurtiçi sertifikalı tohum 

üretim desteği yapılmaktadır. 

Başvuru ve Gereklilikler 

• Bakanlık tarafından Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu (YTK) olmak, ÇKS'ye kayıtlı olmak ve üretilecek tohumun 

sertifikasına sahip olmak gerekmektedir. 

• Başvurular, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olunan İl/İlçe müdürlükleri aracılığıyla yapılmaktadır. 
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11. Fark Ödemesi Destekleri 

Bakanlıkça yayımlanan tebliğde destekleneceği belirtilen her bir ürün için değişen miktarlarda fark öde-

mesi yapılmaktadır. 

Başvuru ve Gereklilikler 

• Desteğe konu olan ürünleri adına fark ödemesi almak isteyen çiftçiler için başvuru sırasında üç önem-

li adım bulunmaktadır. 

 Çiftçi Kayıt Sistemi’nde kayıtlı olmak. 

 Çiftçi Kayıt Sistemi kaydı ve destek başvuruları için arazilerinin bulunduğu Tarım İl veya İlçe Mü-

dürlükleri’ne; birden fazla yerde arazisi olan çiftçiler ise ikamet ettiği yerdeki Tarım İl veya İlçe 

Müdürlüklerine başvuru süresi içinde başvuru yapmak. 

 Sözleşmeli üretim desteği için sözleşmeleri Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri’ne teslim etmek. 

• Bu destekler desteğe konu olan ürünler adına kilogram başına her yıl yeniden belirlenmektedir. 

Bu destekle ilgili detaylı bilgiye www.tarim.gov.tr internet adresinden ve Resmi Gazetede yayınlanan ilgili 

tebliğlerden ulaşılabilir. 

12. Hayvancılık Desteklemeleri 

Amaç 

Yerli besi hayvancılığı yapan kapasitesi düşük işletme-

lerin kapasite geliştirmelerini sağlayarak yerli üretici-

nin ithalat karşısında kırılganlığını azaltmaktır. 

• Her yıl için destek oranları farklılık gösterebilmek-

tedir. Örneğin, 2017 yılı için koyun/keçi için 25 

TL/baş, arılı kovan için 10 TL/ adet, 4 ay ve üzeri 

buzağı-malak için 350 TL/baş vb. destekler belir-

lenmiştir. 

Bu destekle ilgili detaylı bilgiye ve güncel verilere 
www.tarim.gov.tr internet adresinden ve Resmi Ga-
zetede yayınlanan ilgili tebliğlerden ulaşılabilir. 

13. Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Destekleri 

Amaç 

2009 yılından beri verilen bu desteğin amacı tarımsal 

yayım ve danışmanlık sistemlerinin daha etkin bir bi-

çimde kullanılmasına katkıda bulunmaktır. 

Örneğin, 2016 yılında bu destek kapsamında bir tarım 

danışmanı için 30.000 TL tarımsal yayım ve danışman-

lık desteği ödemesi yapılmasına karar verilmiştir. 

Mevcut durumda ise bu destek 35.000 TL olarak belir-

lenmiştir. 

Bu destekle ilgili detaylı bilgiye www.tarim.gov.tr in-

ternet adresinden ve Resmi Gazetede yayınlanan ilgili 

tebliğlerden ulaşılabilir. 
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TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ KREDİ 

DESTEKLERİ 

Kuruluşu Osmanlı İmparatorluğu dönemine 

dayanan kooperatif çiftçilerimizin ihtiyaçlarını 

karşılayarak Türk tarımına katkıda bulunmayı 

amaç edinmiştir. 

Kapsam 

Kredi türüne ve vadeye göre değişen faiz oran-

larıyla çeşitli krediler sunmaktadır. 

Başvuru 

Kredi başvuruları, tarımsal işletmenin bulun-

duğu alanda faaliyet gösteren Tarım Kredi Ko-

operatifine yapılır. 

Oranlar 

• 1 yıla kadar kullanılan krediler için faiz oranı % 8; 1-4 yıl arası kullandırılan tarımsal kredilerde %

10’dur. 

• 1 yıl vadeli kullandırılan tarımsal kredilerde %1 fon, %8 faiz, %7 komisyon olmak üzere toplam %16 

maliyet bulunur. 

• 1-4 yıl arası vadeli kullandırılan tarımsal kredilerde %1 fon (sadece ilk yıl alınmaktadır), %10 faiz, %8 

komisyon olmak üzere toplam %19 maliyet bulunur. 

• Kefilsiz kredi imkanı bulunmaktadır. Tespit edilen kredinin en az 3 katı tutarında arazi, arsa, mesken, 

işyerlerini ipotek vermeleri ve/veya tespit edilen kredilerinin en az 3 katı değerde (kasko değerinde) 

taşıt aracını/traktörü kooperatif lehine vermeleri durumunda gerçekleşir. 

• Maddi teminat vermeden kredi imkanı bulunmaktadır. 20.000 TL’ye kadar olan kredilerde en az 2; 

20.001-30.000 TL arasındaki kredilerde en az 3; 30.0001- 40.000 TL arasındaki kredilerde en az 4 

kefil şartı aranır.  

Kapsam  

• Vadeler konularına göre 18 ay ile 4 yıl arasında değişir. 
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ŞırnakTTO KÖŞE YAZARLARIMIZ 

Bitkilerin tedavi amacıyla kullanılması insanlık tarihi kadar eski 
olduğu, antik kentlerin ve kalıntıların incelenmesiyle gözler önüne 
seriliyor. Hakkari’nin hemen güneyinde Kuzey Irak’ta Şanidar 
Mağarasında 1957 yılında yapılan kazılarda bulunan ve bir Şama-
na ait olduğu düşünülen mezarda; civanperçemi, kanarya otu, gül 
hatmi, peygamber çiçeği, ebegümeci ve deniz üzümü gibi bitki 
türlerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Günümüzden 60 bin yıl 
öncesine ait mezarda bulunanlar “şimdilik” bitki insan ilişkisinin 
başlangıcına ait ilk veri olarak kabul edilmektedir. 

Ölülerini gömmeye başlayan bir toplumda, ölen kişinin tekrar 
yaşama döndüğün de kullanacağı düşüncesiyle mezara konulduğu 
tahmin edilen bu bitkilerin, yenenler ve şifalı olanlar diye ayrıl-
maya başlandığının da bir göstergesi olabileceği düşünülmektedir. 

Tarihte bilinen en eski reçete kalıplarından biri Hititlere aittir. 
Eski Mısır dönemine ait tıbbi papirusların bulunması Mısır tıbbı 
ve ilaçları hakkındaki bilgileri genişletmiştir. İlaçlar ve tedavi ile 
ilgili papirusların en önemlisi İ.Ö. 1550 yıllarında yazıldığı tah-
min edilen Ebers Papirusudur. Bu papirüs Teb’de EL Assassaif’in 
mezarında bir mumyanın bacakları arasında bulunmuştur. 77 bit-
kisel, hayvansal ve madensel drog ve 800 den fazla reçete taşı-
maktadır. Reçetelerde en çok Acımarul, dağsoğanı, ardıç meyvası, 
banotu, çiğdem, hardal, hintyağı, incir, centiyane, keten tohumu, 
kişniş, mürver, nar kabuğu, pelinotu, sakız, sarısabır, soğan, tar-
çın, terementi ve üzümün adı geçmektedir. Tıbbi bitkiler ile ilgili 
ilk yazılı kaynakların Sümerlere ve Çinlilere ait olduğu araştırma-
cılar tarafından belirtilmektedir. Sümerlere ait olanı tabletler şek-
linde M.Ö. 4000 yılına, Çinlilere ait olanı da M.Ö. 3700 yıllarına 
denk geldiği belirtilmektedir.Mezopotamya uygarlığı döneminde 
kullanılan bitkisel drog miktarının 250 civarında olduğu ve bu 
döneme ait tabletlerdeki reçetelerde adamotu, banotu, çöpleme, 
eğir kökü, haşhaş, hardal, kekik, kitre, meşe mazısı, nane, nar 
kabuğu, rezene, safran, terementine rastlandığı görülmekte-
dir.Grekler döneminde 600 kadar, Arap Fas uygarlığı döneminde 
de 4.000 kadar tıbbi bitki kullanıldığı tahmin edilmektedir. Dios-
korides’in ilk farmakope sayılabilecek “De Materia Medica” isim-
li 5 ciltlik eserinde 500 tıbbi bitkinin ve bu bitkilerden hazırlanan 
ilaçların kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Bu bitkile-
rin çoğunun da Anadolu’da yetişen bitkiler olması da güzelliğidir. 
Asya ile Avrupa arasında bir köprü görevi üstlenen, göç ve ticaret 
yollarının önemli halkası olan Anadolu; yüz yıllardır bitkisel ilaç 
ve baharat ticaretinde önemli rol oynamıştır. İnsanlar başlangıçta 
kendi yörelerinde yetişen bitkileri tedavide kullanırlarken, ticare-
tin gelişmesine bağlı olarak zamanla, diğer ülkelerde kullanılan 
bitkiler de tedavide kullanılmaya başlamıştır. 

Adaçayı: Romalıların adaçayını kutsal saydıkları ve adaçayı top-
lama işini son derece önemseyerek bunu özel bir tören eşliğinde 
yaptıkları bilinmektedir. Arap dünyasında adaçayı yetiştirenlerin 
ölmeyeceğine dair bir inanç vardır. Ölümsüzlük, bilgelik ve koru-
yuculuğu temsil eden adaçayı aynı zamanda Hristiyanlıkta Bakire 
Meryem’in simgelerinden biridir. 

Anason: Günümüzde özellikle doğum günlerinde ve düğünlerde 
pasta yemek yaygın alışkanlıktır. Bu alışkanlığın temelleri Roma 
dönemine dayandırılmaktadır. Romalılar yemeklerini tatlandırma-
da bolca kullandıkları anasonu özel günlerde, bayramlarda ve 
törenlerde hazırladıkları bir kekte kullanırlardı. 

Ardıç: Türk dünyasında ardıç saygın bir ağaçtır. Orta Asya’da 
ardıç ağacının tanrısal, sihirli bir gücü olduğu inancı yaygındır. 
Ardıç ateş yoluyla temizlenmeyi ifade eder. Kötü ruhların ardıç 
ağacından durduğuna inanılır ve cin, şeytan gibi varlıkları kov-
mak için ardıçtan yardım alınırdı. Orta Asya Türkleri ardıç ağacı-
nı özellikle mezarlıklara dikerlerdi. Anadolu’da da ardıç ağacı bu 
önemini korumaktadır. Eski Uygur yazıtlarında ve Manas desta-
nında ardıç ağacından söz edilmiştir.  

Biberiye: Biberiye bitkisinin zihni açtığı ve hafızayı güçlendi- 

diği eski çağlardan itibaren bilinmektedir. Antik Yunan’da Öğren-
cilerin biberiye yapraklarından yaptıkları taçları başlarına takarak 
veya bu bitkiden ördükleri halkaları boyunlarında taşıyarak zihin-
lerini diri tuttukları bilinmektedir. Eski Yunan ve Roma’da çok 
sevilen bu bitki sadakatin simgesi olarak benimsenmiştir. Antik-
çağda düğün ve törenlerde sembolik olarak kullanılmıştır. Bu gün 
bile uğur getirdiğine ve koruduğuna inanılan biberiyenin evlerin 
çevresinde dikilmesi pek çok kültürde yaygındır. 

Defne: Defne ağacı eski Yunan’da aşkına 
karşılık bulamayan Apollon’a adanmıştır. 
Apollonla birlikte değerli kişiler, ünlü 
şairler ve kahramanlar alınlarını defne 
yapraklarıyla taçlandırmışlardır. Roma 
İmparatorluğu, kurulduğu ilk yıllarda 
henüz çok tanrılı inancı benimsememişti 
ve daha farklı bir din anlayışı vardı. Bu 
inanç biçiminde Romalılar doğaya çeşitli 
tapınmalarla yön vermeye çalışıyorlardı. 
Örneğin her yıl Mart ayının birinci günü 
evlerinin kapısına defne dalı asıyorlardı. 
Böylece yılın bolluk ve bereket içinde 
geçmesini sağlamış oluyorlardı. Çin mito-
lojisinde defne ruh malzemesi zengin bir 
ağaç olarak bilinir. Kırmızı defne ağacı hayatın özünü barındırdı-
ğından her mevsim yeşil kalır ve bundan dolayı da defnenin her 
türlü derde şifa olabileceği düşünülür  

Devedikeni: Hıristiyanlıkta günah ve İsa’nın ıstırabını simgele-
yen bir bitkidir. Bunun yanı sıra kanaatkarlık ve kindarlığı da 
temsil ettiği bilinir. 

Fesleğen: Eski Yunan’da insanlara pek hoş şeyler çağrıştırmaz-
mış. Çoğunlukla şansızlık ve kadersizlik simgesi olarak bilinir-
miş. Ancak Hint kültüründe Eski Yunan’ın tam tersine şans getir-
diğine ve kötülüklerden koruduğuna inanılırmış. Fesleğenin tarih 
boyunca bilinen bir başka etkisi de cinsel gücü arttırıcı bir özelliği 
olmasıdır. 

Ihlamur: Zeus ve Hermes ile ilgili pek çok efsanede geçer. 

Isırgan: Bu bitki Romalı askerlerin sert soğuklarda savaşırken en 
önemli koruyucusuydu. Vücuduna ısırgan süren Roma askerleri 
böylece soğuk hava koşullarından daha az etkilenmeyi başarırlar-
mış. 

Kekik: Yunan mitolojisinde kekiğin Troya savaşının başlamasına 
neden olan Troya’lı Helen’in gözyaşlarının düştüğü yerden doğ-
duğu anlatılır. Kekik Eski Yunan’da asaletin ve cesaretin bitkisi 
olarak bilinmektedir. Savaşa giden yiğitlere kekik kokan arma-
ğanlar vermek bu inanıştan doğmuştur. Ayrıca zenginlerin kapısı-
nın önünde kekik tütsülenmesi de güç ve asaletin ispatı içindir. 
Romalı askerlerin cesaret kazanmak için kekikli banyo yaptıkları 
da bilinmektedir. 

Kenevir: Çin ve İran’da eski zamanlardan beri yetiştirilen bir 
bitki olan kenevirin tohumundan elde edilen bir hapın ömrü uzat-
tığına ve insanın zihinde yarattığı hoşlukla beraber kişiye kehanet 
yeteneği verdiğine inanılırdı. 

Safran: Hititlerde safrana A-Zupiru derlerdi ve ondan ilaç olarak 
faydalanırlardı. Yunan, Roma ve Osmanlı dönemlerinde safran 
ticareti önem taşımaktaydı. Strabon Geographica’sındsa, Roma 
döneminde en iyi safranın cehennem mağarası yakınında yani 
bugünkü Silifke’de yetiştiğini yazmıştır. Bugün Güneydoğu Ana-
dolu’da Mar-
din yakınların-
da bulunan 
Deyr-ül Zefe-
ran adındaki 
Süryani ma-
nastırı ismini 
safran bitkisin-
den almıştır. 
Deyr manastır, 
zeferan ise 
safran demek-
tir. 

 

 

Doç. Dr.  

Nevin ARSLAN  

“Bazı Tıbbı Aromatik Bitkilere Ait 
Mitoslar ve Felsefeleri” 
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ŞırnakTTO KÖŞE YAZARLARIMIZ 

Teknolojik gelişmeler baş döndürücü bir hızla hayatın hemen 
hemen her alanında yaşanmaktadır. Bu teknolojik gelişmeler be-
raberinde yeni kavramları ortaya çıkarmıştır. Özellikle de Yapay 
Zeka kavramı ile birlikte çok sayıda yeni sözcük türetilmiştir. 
Metin Madenciliği ve Kısa Metinler bu sözcüklerden ikisidir. Bu 
yazımızda bu iki kavramı açıklamaya çalışacağız. 

Son yıllarda bilgi teknolojisinin çok hızlı ilerlemesi ile sosyal 
ağlar, lokasyon tabanlı hizmetler, sosyal medya ve e-ticaret gibi 
birçok yeni uygulama, bilgi toplama ve yayma merkezi ortaya 
çıkmıştır. Buna bağlı olarak da devasa büyüklükte bir kirli veri 
varlığı oluşmuştur.  Haber sitelerindeki ilgili haberler, dergilerin 
web sitesinde listelenen makaleler, Twitter kullanıcıları tarafından 
atılan tweetler, Amazon benzeri sitelerde yayınlanan ürünler hak-
kındaki yorumlar gibi İnternette üretilen ve paylaşılan bu verilerin 
çok büyük bir çoğunluğu metin verisidir.  Ancak bu bilgi toplama 
ve yayma merkezlerinde insanlar sadece ilgilendikleri haberleri, 
yorumları ve web sayfalarını görmek isterler, değer tüm içerikleri 
görmek istemezler. Bu durum metin verisinin içeriği oluşturan 
web sayfalarını veya belgeleri verimli bir şekilde endekslemek ve 
web sayfalarında aramayı kolaylaştırmak için konulara veya ön-
ceden tanımlanmış bazı kategorilere göre sınıflandırılması gerek-
tiği anlamına gelir. Yapılan işlem de bir metin madenciliği işlemi-
dir. Metin analitiği olarak da adlandırılan metin madenciliği bel-
gelerdeki yapılandırılmamış metni doğal dil işlemeyi kullanarak, 
analize veya makine öğrenmesi algoritmaları için uygun hale geti-
ren bir yapay zekâ teknolojisidir.  Bilgi odaklı kuruluşlarda yay-
gın olarak kullanılan metin madenciliği, çok büyük metin koleksi-
yonlarından yeni bilgi çıkarmayı sağlayan veya özel araştırmalara 
yönelik cevaplar sunan bir inceleme sürecidir. Web siteleri, kitap-
lar, e-posta’lar, makaleler, online haberler gibi yazılı kaynaklar-
dan çıkarım sağlayan metin madenciliği günlük hayatta kullanılan 
dilleri işleyerek, gelişmiş yaklaşımlar yardımı ile verileri yapılan-
dırır. Bu veriler veri tabanlarına, veri ambarlarına veya iş zekâsı 
panellerine entegre edilebilir ve açıklayıcı, kuralcı veya tahmine 
dayalı analitik için kullanılabilir. Metin madenciliği; güvenlik, 
biyomedikal, online medya, duygu analizi, ticaret ve pazarlama, 
dijital beşeri bilimler ve hesaplamalı sosyoloji, bilimsel literatür 
madenciliği ve akademik uygulamalar gibi çok geniş bir uygula-
ma alanına sahiptir.  

Metin sınıflandırma, metin kümeleme, kavram veya varlık çıkarı-
mı, tanecikli taksonomi modelleme, duygu analizi, varlık ilişki 
modeli, doküman özet çıkarma vb. işlemler genel olarak metin 
madenciliğinin görevlerini oluşturmaktadır. Ancak bu görevlerin 
başında metin sınıflandırma işlemi gelmektedir. Metin sınıflandır-
ma çeşitli önişlemlerin uygulanmasından sonra metin dokümanla-
rına sınıflandırma algoritmalarının uygulandığı bir süreçtir. 
Amaç, metin belgesini belgenin içeriğine göre daha öncesinde 
kategorize edilmiş veya sınıflandırmış bir gruba atmaktır. Gerçek 
hayatta bir haberin; politika, spor, ticaret veya sağlık gibi katego-
rilerden hangisi ile ilgili olduğunu bulma işlemi metin sınıflandır-
maya bir örnektir. Metin sınıflandırma işlemi çeşitli işlemler ve 
süreçlerden oluşmaktadır. Bu süreçlerin genel bir gösterimi Şekil 
1’de verilmiştir. 

İnternetteki metin verilerinin çok büyük bir çoğunluğunu ise kısa 
metin belgeleri oluşturmaktadır. Özellikle de son yıllarda, elektro-
nik ortamda genel olarak uzunluğu 200 karakteri geçemeyen kısa 
metin belgelerinin sayısı hızla artmaktadır. Kısa metinler elektro-
nik ortamda genel olarak uzunluğu 200 karakteri geçemeyen bel-
geleri veya dokümanları ifade etmektedir. Sosyal medya, e-ticaret 
ve çevrimiçi iletişim gibi platformların kullanımındaki artışla kısa 
metin belgelerin varlığı çok önemli bir konu haline gelmiştir. 
Çevrimiçi sohbet günlükleri, anlık mesajlar, web günlüğü yorum-
ları, bülten başlıkları, blog yorumları, soru-cevap web sitelerinde-
ki sorular, internet haber yorumları, Twitter, Kısa Mesaj Servisi 
(SMS) vb. birer kısa metin örneğidir. Aslında kısa metinler 
web'in her yerinde bulunmaktadır. Bu nedenle, bunları başarılı bir 
şekilde işlemek birçok Bilgi Erişimi (Information Retrieval-IR) 
ve web uygulamasında önemli bir yer tutmaktadır.  Kısa metin 
belgeler üzerinde kısa metin sınıflandırılması, bu tür verilerle 
ilgili en önemli görevlerin başında gelmektedir.  

Kısa metinlerin sınıflandırması normal metin sınıflandırmadan 
daha güçtür. Çünkü kısa metin dokümanların kaynağını oluşturan 
yapılar bir düzüne kelime veya birkaç cümle içerecek kadar kısa 
yazı, mesaj veya yorumdan ibarettir. Üstelik bu yorumlar veya 
yazıların çoğu eksik ya da anlamsız sözcük ve semboller içermek-
tedir. Metinlerin uzunluğunun az olması metinler üzerinde çıka-
rım yapmayı ve iyi bir benzerlik ölçümü sağlamak için yeteri 
kadar bir içerik olanağı sunmamaktadır. Bu durum metinler üze-
rinde çalışan makine öğrenme veya sınıflandırıcılar gibi karar 
sitemlerinin performansını ciddi biçimde etkilemektedir. Kısa 
metin verilerin işlenmesini normal metinlerden daha zor kılan 
kısa metinlerin karakteristik yapısına bağlı olarak sahip oldukları 
bazı özelikleridir. Bu özellikler yapısal ve yapısal olmayan özel-
liklerdir.  Genel anlamda bu yapısal ve yapısal olmayan özellikler 
az kelime içerme (sparseness), gerçek zamanlı olmaya dayalı 
anlık olma (immediacy), standartsız olma, gereksiz ve dengesiz 
dağılımlı olma ve çok yüksek sayıda veri içermesine rağmen çok 
az sayıda etiketli veri içermesi şeklinde sıralanabilir. Kısa metin 
verilerinin bu özellikleri temel iki probleme neden olmaktadır: (a) 
Seyreklik Problemi (Sparsity), (b) Yüksek Boyutluluk Problemi 
(High Dimensionality). Kısa metin özelliği ve neden olduğu prob-
lem ilişkisi aşağıdaki gibi gösterilebilir: 

Kısa metinler çok az kelime içerdiklerinden seyrek yapıdalar. 
Ayrıca kısa metin belgelerinin içeriğinin yazılması herhangi bir 
yazım standartta bağlı olmadığında yazım hataları ve anlamsız 
kelimelerin varlığı da söz konusudur. Sonuç olarak kısa metinle-
rin yapısı ve işleyiş durumuna bağlı olarak kısa metin verileri çok 
yüksek oranda boş verilerdir. Verideki bu boşluk oranı seyrekliğe 
işaret eder ve seyreklik problemi olarak da tanımlanır. Kısa me-
tinlerde her bir kelime veya sözcük bir öznitelik olarak alabilir. 
Dolayısıyla kelime sayısı kadar bir öznitelik uzayı oluşur. Bu 
yüzden çok çok büyük doküman sayısının olduğu kısa metin ala-
nında çok yüksek derecede öznitelik uzayı ile karşılaşmak kaçı-
nılmaz oluyor. Bu durum kısa metin sınıflandırmada yüksek bo-
yutluluk problemi olarak bilinir. Bu problemlerin üstesinden gel-
mek için yoğun bir çalışma ve araştırma yapılmaktadır. Bu araş-
tırma ve çalışmalara bağlı olarak web teknolojisi hızla gelişmek-
tedir.  

Sonuç olarak, Metin Madenciliğindeki çalışmalar sayesinde Ya-
pay Zekâ, Web’te form buldu. Bu form ile Web 4.0 teknolojisi 
doğdu. Bu teknoloji ile artık Web içeriği tamamıyla kişiye göre 
dizayn olmaktadır. Metin Madenciliğindeki yoğun çalışma ve 
araştırmaya bağlı olarak Web’te Yapay Zeka gelişimi daha da 
artacak ve yeni teknolojiler ile tanışacağız.  

 

 

Dr. Öğr. Üyesi  

Rasim ÇEKİK 

“Metin Madenciliği ve Kısa  

Metinler” 

 Az  
Kelime  
İçerme 

Anlık 
Olma 

Standartsız 
Olma 

Dengesiz 
Dağılımlı 

Olma 

Dengesiz 
Dağılımlı 

Olma 

Seyreklik  
Problemi √ √ √   

Yüksek  
Boyutluluk  
Problemi 

 √ √ √ √ 
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GİRİŞ 

Bugün dünya nüfusunun 7,8 milyara ulaştığı ve bu nüfusun gıda 
üretim ihtiyacının karşılanması için 1,5 milyar hektar arazide üre-
tim yapılmaktadır. 2050 yılına kadar dünya nüfusunun 10,9 milyar 
olacağı tahmin edilmekte ve her bir insanın günde en az 1.600 
kaloriye ihtiyacı olduğu bilinmektedir. Gittikçe nüfus artacağından 
dolayı nüfus artışıyla orantılı alarak 2,1 dönüm ekilebilir araziye 
ihtiyaç olacaktır ancak bu kadar ekilebilir toprak yoktur. Derin su 
kültürü (DWC) veya Derin akış tekniği (DFT) 

Derin su kültürü, derin akış tekniği olarak da bilinen sistemde bit-
kiler durgun su üzerine paneller, köpük, tahtalar yardımıyla bitki 
için gerekli olan besinlerin sudan alınmasına yardımcı olmasıdır. 
Topraksız tarım  sistemde kullanılan bu sistem, birçok yeni geliş-
miş sürümün öncüsüdür. Bu sistem bir pompa yardımıyla besin 
maddelerinin havalandırılarak bitki köklerine ulaşmasını amaçla-
maktadır. 

Topraksız tarım binlerce yıl önce kullanılmıştır. Bu sistem uzun 
yıllardan beri birçok uygarlık tarafından kullanılmıştır. Topraksız 
tarım  ortamın en eski örneği Babil'de MÖ 600 civarında Babil’in 
ünlü asma bahçelerinin teraslarındaki bitkiler Fırat Nehrinden su-
landı. Antik çağlarda MS 40 yılında Aztekler tarafından insan ya-
pımı bir ada kenti olduğu bulunmuştur. Aztek imparatorluğun baş-
kentinde bitki köklerinin su üzerinde yüzmesini sağlayan sistemler 
bulunmuştur 

Topraksız tarım ortam, marul, salatalık, domates, otlar ve diğer 
farklı çiçek türleri gibi çeşitli mahsulleri yetiştirmek için verimli 
bir şekilde kullanılmıştır. Topraksız tarım  ortamın diğer gelenek-
sel yetiştirme şartlarına göre hızlı büyüme, yüksek verim, verimli 
su kullanımı ve daha az gübre kullanımı gibi avantajları vardır.  

TOPRAKSİZ TARIMDA DOLAŞIM SİSTEM ÇEŞİTLERİ 

Topraksız tarım ‘da  dolaşım sistemleri genellikle ikiye ayrılmıştır. 
Bunlar; 1. Açık sistem 2. Kapalı sistem 

Açık sistem 

Açık Topraksız tarım sistemde, besin çözeltisi kök sistemi ile te-
mas halinde olup sadece bir kez kullanılır. Bu da demek oluyor ki 
besin çözeltilerinin dolaşıma sokulmamasını veya geri dönüştürül-
memesini sağlamaktadır. Bu sistemin en büyük avantajı besin çö-
zeltisinin düzenli değişiklikler nedeniyle bitki sisteminde herhangi 
bir enfeksiyon riski olmamasıdır.  

Kapalı sistem 

Kapalı sistemde, tüm besin çözeltisi sadece bir defa kullanılır. Bu 
besin çözeltisi düzenli olarak geri dönüştürülmektedir. Bu sistem-
de talaş, pirinç kabuğu gibi sıvı ortam veya katı ortam kömür, 
kum, çakıl, sünger taşı vb. ortamlarda su ve besin maddeleri dü-
zenli olarak geri dönüştürülerek bitkiler yetiştirilmektedir. Bu sis-
temin büyük dezavantajı, elektriğe bağlı olmasıdır. 

Topraksız tarım sistem çeşitleri 

Kılcal hareketle iletmek veya pasif sistem 

Kılcal hareketle iletme sistemi veya pasif sistem çok daha ucuzdur 
besin çözeltisinin geri dönüştürülmediği bu sistemde bunun yerine 
bitki suyu bitkilere taşıyan çözeltiyi kökler ve liflerden kılcal hare-
ketle emer. Kılcal hareketle emme sistemi besin çözeltisini taşı-
mak için elektrik gerektirmez, bu nedenle elektriğin büyük bir 
sorun olduğu yerler çok yararlıdır. 

Besleyici film tekniği (NFT) 

Besleyici film tekniği kapalı bir Topraksız tarım sistemdir. Besin 
çözeltisinin geri dönüştürüldüğü ve yeniden sirküle edildiği sistem 
köklere PVC boru kanalı aracılığıyla bitkilere yüksek oranda oksi-
jen sağlanarak besin çözeltisinden yararlanmalarına yardımcı ol-
maktadır. Bu sistem 1960'larda Allan Cooper tarafından geliştir-
miştir. Bu sistemde bitki köklerine yeterince oksijen sağlandığın-
dan dolayı bitki gerekli besini elde eder. 

Derin su kültürü (DWC) veya Derin akış tekniği (DFT) 

Derin su kültürü, derin akış 
tekniği olarak da bilinen sis-
temde bitkiler durgun su üzeri-
ne paneller, köpük, tahtalar 
yardımıyla bitki için gerekli 
olan besinlerin sudan alınma-
sına yardımcı olmasıdır. Top-
raksız tarım  sistemde kullanı-
lan bu sistem, birçok yeni 
gelişmiş sürümün öncüsüdür. 
Bu sistem bir pompa yardımıyla besin maddelerinin havalandırıla-
rak bitki köklerine ulaşmasını amaçlamaktadır. 

Topraksız tarımda damla sulama sistemi 

Topraksız tarım damla sulama 
sistem, biri üstte ve biri altta 
olmak üzere iki kaptan oluşur. 
Bu sistemde, bitkiler üst kaba 
yerleştirilir ve besin çözeltileri 
alt kaba konulur. Bir pompa 
yardımı ile sistem, oksijenli 
besin çözeltileri damlamalarla 
kök bölgesinin yakınında ka-
dar pompalanır. Kullanılan 
besin çözeltisi filtrelemeden sonra besin tankına geri gönderilir. 

Aeroponik sistemi 

Topraksız tarımda kapalı sis-
tem altında sınıflandırılan 
aeroponik sistem kültürü Top-
raksız tarım sistemin ileri 
teknoloji türü olarak belirtil-
mektedir. Bu sistemde, bitki-
ler kaplara yatay olarak plas-
tik veya polistiren paneller ile 
desteklenerek yerleştirilir. Bu 
paneller bitkileri askıya almak için plastik, çelik ile kaplanmış 
plastik film gibi genellikle yavaş hareket eden malzemelerden 
yapılır. Bu sistemde püskürtme şeklinde bitkilerin köklerine besi-
nin verilmesi söz konusudur. Bu püskürtme bitkilerin türüne, sıklı-
ğına, yetiştirme dönemine bağlı olarak saniyede 30-60 defa olmak-
tadır. 

Aquaponik sistemi 

Aquaponik sistem topraksız 
tarım kültürü ile entegre edil-
miş bir sistemdir. Devridaim 
eden bu sistem sayesinde hem 
balık yetiştiriciliği ve hem de 
sebzelerden çift hasat yapmak 
için kullanılmaktadır. Aqu-
aponik sistemde balık tankın-
da bulunan nitrifikasyon bak-
terilerinin yardımıyla toksik 
bileşikler parçalanır ve bitki 
yetiştirilen kapa su pompası ile donatılmış sistem yardımıyla akta-
rılır. Fazla suda büyüyen kaptaki bitkilere balık yetiştirilen suda 
amonyum açısından zengin balık dışkısı ile gerekli besinler yeni-
den kazandırılır. Nitrosomonas sp.ve Nitrobacter sp.   gibi yararlı  
bakteriler sırasıyla   amonyağı ve nitratı nitrite dönüştürürler. 

Ebb ve akış sistemi 

Topraksız tarım sistemde Ebb 
ve akış sistemi, iki kabın bu-
lunduğu üsteki kapta bitkilerin 
alttaki kapta besin çözeltisinin 
bulunduğu damla Topraksız 
tarım sisteme çok benzemekte-
dir. Bu sistemde damla Top-
raksız tarım sistem aksine 
besinler pompa aracılığıyla 
suya akıtılarak bitki köklerine 
aktarılır. Üst kaba bir taşıma borusu yerleştirilerek alt kaptan taşan 
besin çözeltisi üst kaba transfer edilir. 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi  

Yelderem AKHOUNDNEJAD  

“Sebze Ürünlerinde Farklı  
Topraksız Tarım Sistemleri” 
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     Bedenimiz ve yaşadığımız dünya ve evren başta olmak üzere 
kaotik sistemler hayatımızın hemen hemen her yerinde karşımıza 
çıkmaktadır. Bugün kaos teorisi iklim, meteoroloji, deprem, eko-
nomi, sağlık, nöroloji, kontrol mühendisliği, quantum fiziği ve ağ 
bilimi gibi çok farklı bilim alanlarında da oldukça yaygın bir şe-
kilde kullanılmaktadır. Peki nedir bu kaos teorisi ? teknik detay-
lara çok fazla girmeden sizlere basit haliyle anlatmaya çalışaca-
ğım.  

Bilindiği üzere Newton’un evrensel kütle çekim yasasına göre, 
evrende kütlesi olan her cisim birbirlerini kütleleri oranında çe-
ker. Bu çekim kuvveti cisimlerin kütleleri ile doğru, aralarındaki 
mesafenin karesi ile ters orantılıdır. Fizikteki bir diğer yasa olan 
Coulomb yasası da der ki : İki noktasal yükün arasındaki elekt-
rostatik kuvvet yüklerin skaler çarpımıyla doğru, aralarındaki 
uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Ayrıca bu iki cismin yükleri-
nin işaretleri eğer aynı ise birbirlerini iterler, farklıysa birbirlerini 
çekerler. Bu bilgileri göz önünde bulundurduğumuzda evde otur-
duğunuz yerde sadece serçe parmağınızı oynatarak evrenin duru-
munu değiştirdiğinizin farkındamısınız ? Serçe parmağınızı oy-
natmanıza bile gerek yok, nefes alış verişiniz, hatta vücudunuzda 
dolaşan kan bile yeterli evreni değiştirmeniz için. Parmağınızı bir 
yerden başka bir yere hareket ettirdiğinizde onun evrendeki konu-
munu değiştirmiş olursunuz. Böylece parmağınızın evrendeki 
diğer tüm cisimler ile arasındaki mesafe ve diğer tüm cisimlere 
etki eden çekim kuvveti de değişmiş olur. Benim parmağım kü-
çücük evren ise çok büyük, nasıl olurda ben bir parmak hareke-
timle evreni değiştirebilirim, bu mümkün mü diye sorguladığınızı 
duyar gibiyim. Evet bu mümkün, hatta uzayın en uzak bölgelerin-
deki cisimleri bile etkiliyorsunuz. Her maddenin her maddeyi 
etkilediği bir sistem kaotiktir ve bizde kaotik bir evrende yaşıyo-
ruz. Yüzlerce ışık yılı mesafede olmamız uzak cisimlerle etkile-
şim halinde olmadığımız anlamına gelmez. Hem Newton hem de 
Coulomb yasasına göre evrendeki tüm cisimler arasında araların-
daki mesafenin karesi ile ters orantılı bir etkileşim olduğunu söy-
lemiştik. Matematikte 1/sonsuz sıfır olduğu varsayılır ama hiç bir 
zaman tam olarak sıfır değildir. Yani 
0,00000000000000000000000001 kadar bile olsa uzak cisimlerle 
aramızda bir çekim kuvveti vardır. Burada sıfırların sayısını dile-
diğiniz uzatabilirsiniz. Sonuç olarak evrende var olan her şey 
sıfıra yakın büyüklükte bile olsa yaşantımıza etki eder. Şimdi 
gelin böylesine küçük bir sayının yani bu kadar küçük bir kuvve-
tin, evrende neleri değiştirebileceğine hep birlikte bakalım.  

Ünlü matematikçi Edward Norton Lorenz 1960’lı yıllarda 
MIT’de (Massachusetts Instute of Technology) meteorolog ola-
rak çalışırken hava tahmin modellemesi yaptığı bir çalışmasında 
ilk hesaplamada 0.506127 sayısını, ikincisinde ise 0.506 sayısını 
kullanmış ve bu başlangıç verisindeki sadece binde bir oranındaki 
değişikliğin tahmin sonucunda çok büyük bir fark meydana getir-
diğini tespit etmiş ve şu sözleri söylemiştir : Amazon Ormanla-
rı’nda bir kelebeğin kanat çırpması Teksas’ta fırtına kopmasına 
neden olabilir. Bugün bu teorem bilinen adıyla Kelebek Etki-
si’dir.  

Kelebek etkisini en güzel anlatan örneklerden biri ise 2004 
yılı ABD yapımı bir bilimkurgu filmi olan Kelebek Etkisi isimli 
filmdir. Film de çocukluğundan gelen kötü hatıralarıyla mücadele 
etmek zorunda kalan Evan Treborn isimli genç bir adam zaman 
içinde geçmişe yolculuk yapabildiğini ve yaşananları değiştirebil-
diğini keşfeder. Ancak Evan geçmişe giderek gerçekleştirmiş 
olduğu her ufak değişiklikte hem kendi hayatını hem de çevresin-
deki insanların hayatını büyük ölçüde ve beklenenin tam aksine 
etkilediğini fark eder. Tüm kaotik sistemlerde olduğu gibi hayatı-
mızda yaşadığımız küçük bir olay tüm geleceğimizi şekillendire-

biliyor.  Kaotik bir sistemde, sistemin başlangıç koşullarındaki 
ufak bir değişim, sonucun hiç beklenmedik noktalara gitmesine 
sebep olur.  

Kare şeklindeki homojen bir cama, sabitlenmiş bir düzenek 
üzerindeki sabit bir noktadan silahla ateş ettiğinizi düşünün. Mer-
mi cama temas ettiğinde cam üzerinde bir birini tetikleyen çatla-
malar meydana gelecektir. Bu çatlaklar cam üzerinde bir desen 
oluşturur. Normal şartlar altında bir sistemin başlangıç koşulları 
tamamen aynı ise sistemin çıktısı da tamamen aynı olmalıdır. 
Yukarıda bahsettiğimiz düzenekte kırılmamış yeni bir cam üzeri-
ne aynı noktadan yapacağınız atış sonrası oluşacak olan desen 
ilkinden çok farklı olacaktır. Ancak başlangıç koşulları aynı ol-
masına rağmen nasıl olurda farklı desen oluşur diye sorabilirsiniz. 
Burada hesaba katmadığınız şey sizin tetiği çektiğiniz andaki 
kalp atış hızınız olabilir. İlk deney ve ikinci deney esnasında ha-
vada bulunan nem oranı, sıcaklık, rüzgar hızı vb. gibi aklınıza 
dahi getiremeyeceğiniz sonsuz sayıda parametre vardır. Örneğin 
ilk deneyde sıcaklık 24.0 ℃ iken ikinci deneyde 24.00000001 ℃ 
olabilir. Dolayısıyla başlangıç koşullarının aynı olduğunu varsay-
sak bile hiç bir zaman aynı değildir. Her şeyin her şeyi etkilediği 
kaotik bir sistemde değişmeyen tek şey değişimin kendisidir.  

Tarihin en acımasız kişiliklerinden biri olarak tanınan Adolf 
Hitler’e bakalım. Ressam olmak için 5 yıl Viyana’da çok zorlu 
bir hayat sürdü. 1908 yılında Güzel Sanatlar Akademisi’ne kabul 
edilebilmek için Viyana’ya giden Adolf Hitler, gerçekleştirmiş 
olduğu başvurusuna ret cevabı aldı. Resmin yanı sıra Viyana için 
yapabileceği mimari gelişim projeleri için de taslaklar çizen Hit-
ler, yoksulların oturduğu şekilsiz konutları yıkıp yerlerine örnek 
binalar yerleştirmek istiyordu. Viyana da yaşadığı süreçte bir 
müzikal da bestelemeye çalışan Hitler, dekor ve kostüm çizimleri 
bile yaptı. Bu dönemde Hitler’in üç bestesi söylendi ve “Yaylılar 
İçin Sextet”i çalındı. Sanat akademisinden ikinci kez ret cevabı 
alan Hitler’in taslakları sınava girmesi için yeterli bulunmamıştı. 
Hitler bir süre sonra parası bitince işsizlerin toplu olarak kaldıkla-
rı bir barınakta ve kilisede kaldı. Hitler, para kazanmak için kışın 
kar küredi, bavul taşıdı, hatta dilenmeyi bile denedi ama becere-
medi. Daha sonra tanıştığı bir ressamla resim yapıp turistlere 
satarak para kazanmaya başlayan Hitler, bu arada suluboya hatta 
yağlıboya resimlerini ilerletmişti. Akademiye girmek için son bir 
çaba gösterdi ama yine aynı sonuçla karşılaştı. Ressam olmak 
için 5,5 yıl Viyana’da mücadele eden Hitler, Viyana Güzel Sanat-
lar Akademisi’ne kabul edilseydi, belki de 2. Dünya Savaşı hiç 
yaşanmayacaktı ve binlerce insanın ölümünden sorumlu olmaya-
caktı.  

Kelebek etkisini 2019 yılından bugüne dek halen yaşamakta 
olduğumuz pandemi sürecinde de gayet net gözlemlemek müm-
kün. Çin’in Wuhan şehrindeki bir hayvan pazarından yayılan 
Covid-19 isimli virüsün dünyanın öbür ucunda insanların ölmesi-
ne, küresel düzeyde ekonomik kayıp, manevi bedeli çok ağır olan 
kaygı yükü ve sağlık sorunları getireceği hiç aklımıza gelir miy-
di?  

Son olarak yazımı kaos teorisi ve kelebek etkisine atıfta bulu-
nan ünlü bir Türk öğretisi ile sonlandırmak istiyorum. Nalbant 
ustası çırağına seslenir: ‘Nalın mıhını iyi çak oğlum, iyi çakmaz-
san nal düşer, nal düşerse atın bacağı kırılır. Atın bacağı kırılırsa, 
üstündeki insan düşer. O insan bir komutan olabilir, lider düşerse 
harp kaybedilir. Harp kaybedilirse, devlet çöker!  

 

 Arş. Gör.  Eren DEMİR  

“Kaos Teorisi” 
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Yaşadığım Şırnak coğrafyasında çocukluk döne-

mime denk gelen 1990 ve 2000’li yıllara kadar dedeleri-

mizin amcalarımızın günlük elbise olarak giydiği Şal û 

Şapik, ne yazık ki artık sadece düğün ve bayram merasim-

lerinde nadiren gördüğümüz şık, asil bir görünüşe sahip 

olan yöresel kıyafetimiz yok olmaya doğrumu gidiyor? 

Şal û Şapik kumaşı nedir? 

 Şal û Şapik, Mezopotamya’da dokunan ilk kumaşın 

adıdır. Tamamen doğal tiftik yününden dokunan bir ku-

maş türüdür. Sadece kök boyalarla renklendirilmektedir. 

Yazın serin, kışın ise sıcak tuttuğu ve son derece dayanıklı 

olduğu için geçmişte sıkça tercih edilmiştir. Fabrikaların 

ve dokuma tezgâhlarının olmadığı dönemlerde insanlar 

kumaş ihtiyacını geleneksel yöntemlerle karşılıyordu. Şal 

û Şapik kumaşı, Mezopotamya’da dokunan ilk kumaş ola-

rak biliniyor. Osmanlı imparatorluğu döneminde Mezopo-

tamya bölgesinde yaşayan Ermeni vatandaşlar tarafından 

günümüze kadar taşınmıştır. Siirt-Şırnak yöresinde hemen 

hemen her evde el tezgâhlarında Şal û Şapik adı verilen 

kumaş üretiliyordu. Bölge halkı hem kendi kumaş ihtiya-

cını karşılıyor hem de tezgâhlarda üretilen kumaşlar satı-

larak ev ekonomisine katkı sağlanıyordu. Tiftik keçisinin 

kıllarından yapılan Şal û Şapik, önceleri halkın günlük 

kıyafetiyken zamanla daha az üretime bağlı olarak ve gi-

yim-kuşamdaki değişimlerin de etkisi ile yalnızca düğün 

ve bayramlarda giyilmeye başlanmıştır. 

Şırnak ilinin en eski ve bölgede eşi bulunmayan, 

en önemli somut olmayan kültürel miras olan Şal û Şapik 

kumaşı, Şırnak merkez, İdil, Silopi, Uludere ilçeleri ve 

çevre köylerinde dokunmaktayken zaman içerisinde yaşa-

nan göçler, hammadde ihtiyacının bulunamaması sebe-

biyle bölgede hızla yok olmağa yüz tutmuştur. Ancak son 

yıllarda Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi ve Şırnak Üni-

versitesinin destekleriyle modern atölyeler kurarak hem 

kadın çalışanlara iş imkânı sağlaması hem de bu kültürü-

müzün bir sonraki nesillere aktarılması için yoğun çaba-

lar sarf edildiğini mutlulukla takip etmekteyiz.  

Şal û Şapik atölyesi ile unutulmaya yüz tutmuş 

bir zanaatın geleceğe aktarılması sağlanıyor. Bölgede 

turizm faaliyetlerin başlaması ile yıl içerisinde birkaç tu-

rist gurubunun atölyeyi ziyaret ettiği görülmektedir. Bu 

sayede bu önemli somut olmayan kültürel mirasın gelece-

ğe aktarılması daha da kolaylaşacaktır. Çünkü turizm sa-

yesinde ürünü üretmek ve dağıtmak için ekonomik destek 

sağlanmış olacak. Aynı zamanda gelen turistler sayesinde 

ürünün ağızdan ağıza pazarlama yöntemiyle tanıtımının 

daha aktif hale gelecektir.  

Özetle, toplumların kendi kültürel değerlerini yok 

olmaya karşı koruyabilmesi, özünü kaybetmeden zamana 

uygun şekilde devam ettirebilmesi için belirli bir bilinç 

düzeyine ulaşması gerekmektedir. Bu bilincin sağlanabil-

mesi, bireylerin kendi görev ve sorumluluklarını üstlene-

bilmesi ise konu odaklı eğitimi gerekli kılmaktadır. Unu-

tulmamalıdır ki sahip olduğumuz kültürel değerimiz olan 

Şal û Şapik insanlık mirasıdır. Bu ve bunun gibi değerle-

rimize hepimiz birlikte sahip çıkmalı ve gelecek nesillere 

aktarımı için çaba göstermeliyiz.  

 

 

Arş. Gör.  

Gökhan KADIRHAN  

Somut Olmayan Kültürel Mirasımız: 
“ŞAL Û ŞAPİK’’ 
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