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ÖNSÖZ 

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

bültenin konusu “AVRUPA BİRLİĞİ IPA PROJELERİ” hakkında olup, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı/Instrument 

for Pre-Accession Assistance (IPA), Avrupa Birliği tarafından aday ülkelere, üyelik için gerekli yasal ve idari reformların 

gerçekleştirilmesi amacıyla sağlanan mali yardımlardır. Bu fonların detaylarını içeren 14. sayımızı siz kıymetli okuyucu-

larımıza sunuyoruz.  

IPA kapsamında, aday ülkenin AB’ye üye olma yolundaki ihtiyaç ve öncelikleri-

ne hizmet eden projeler desteklenmektedir. Projeler aracılığıyla kullandırılan 

fonlar, AB müktesebatına uyumu ve bu uyum için gerekli idari kapasitenin oluş-

turulmasını hedeflemektedir. Ülkemiz 2002 yılından günümüze AB tarafından 

sağlanan fonlardan yararlanmaktadır. İçişleri Bakanlığı ise doğrudan ilgili oldu-

ğu 23. Fasıl (Yargı ve Temel Haklar) ve 24. Fasıl (Adalet, Özgürlük ve Güven-

lik) alanlarında 2002 yılından bu yana AB kaynaklı fonlardan yararlanmaktadır.  

Katılım öncesi mali destekler, 2021-2027 yıllarını kapsayan IPA-III döneminde 

de devam edecektir. IPA III döneminde yer alacak projelerin Avrupa Komisyonu 

tarafından “ilgililik” ve “olgunluk” kriterlerine tabi tutularak fonlanması planlan-

maktadır.  İlgililik, yararlanıcı kurum tarafından teklif edilen projenin AB uyum sürecimizle bağlantılı bir konuya sahip 

olması, kurumun AB’ye uyum süreci kapsamında gidermesi gereken eksiklikleri tamamlayıcı olması, AB üyesi ülkelerin 

iyi uygulamalarının ve örneklerinin transferine yönelik olması anlamına gelmektedir.  İlgililik aşamasını geçen proje tek-

lifleri, olgunluk değerlendirmesine tabi tutulmaktadır. Olgunluk değerlendirmesinde yararlanıcı kurum tarafından teklif 

edilen projeler arasında, en hızlı biçimde ihale edilebilecek ve uygulaması en kısa sürede başlayabilecek projelere öncelik 

verilecektir. Dolayısıyla teklif edilen projenin ihale ve uygulama aşamasında herhangi bir sorunla karşılaşmaması için 

projenin ihtiyaçlarının iyi bir şekilde belirlenmesi, projeye ilişkin fizibilite çalışmasının teklif aşamasında yapılması, pro-

je kapsamında gerçekleşecek faaliyetlerin önceden belirlenmesi, satın alma faaliyetleri kapsamında market araştırmasının 

yapılması ve proje bütçesinin yaklaşık olarak hesaplanması önem arz etmektedir. Bu çerçevede ilgililik aşamasını geçen 

projelerde, yararlanıcı kurumlar tarafından proje fişi, teknik şartname, market araştırması gibi uygulama dokümanlarının 

hazırlanması talep edilecek olup Avrupa Komisyonunun olgunluk değerlendirmesinde söz konusu uygulama dokümanla-

rının kalitesi belirleyici olacaktır.   

 

Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan 

Yönetim Kurulu Başkanı 
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27 üyeli Avrupa Birliği (AB), insan hakları ve pazar ekonomi-

si konusunda ortak değerleri paylaşan ülkelerden oluşmak-

tadır. Gerek bu ülkelerin iç ekonomik ve sosyal gelişmeleri-

ne destek olmak gerekse ülkelerarası gelişmişlik düzeyini 

dengelemek amacıyla hibe ya da kredi şeklindeki çeşitli ma-

li araçlar halinde önemli miktarlarda kaynak harcamakta-

dır. AB, aynı zaman gerekli gördüğü hallerde üçüncü ülkele-

re de mali yardımlarda bulunmaktadır. 

 

Bunların yanı sıra, AB’ye üye olmak için başvuran ve resmi 

olarak adaylığı tanınmış ülkelere de özel mali destekler ve-

rilmektedir. 1999 yılı Helsinki Zirvesinde adaylık statüsü 

kazanan Türkiye ile birlikte mevcut adaylar katılım öncesi 

yardım adı verilen artırılmış bir mali yardımdan faydalan-

maktadır. Ayrıca henüz adaylık statüsü kazanmamış olup 

Avrupa’da yer alan ve adaylığı çok kısa vadede muhtemel 

görülen potansiyel aday ülkeler de aynı mali yardım kapsa-

mına girmektedir. Söz konusu yardımlar, ülkelere AB üyeli-

ği sürecinde AB müktesebatına uyum ve uygulama yönün-

de ülke tarafından alınması gereken siyasi, ekonomik, yasal 

ve idari tedbirler için mali kaynak sunmaktadır. 

 

Türkiye-AB arasındaki mali işbirliği ilişkisi adaylık öncesi ve 

sonrası olmak üzere iki ayrı süreçte değerlendirilebilir. 

TÜRKİYE – AVRUPA BİRLİĞİ  
MALİ İŞBİRLİĞİ 
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Adaylık Öncesi Mali Yardımlar (1964-1999) 

 

1964–1995: 1963 tarihli Türkiye-AT Ortaklık Anlaşmasından 1996 yılında imzalanan Gümrük Birliği’ne ka-

dar geçen süre Türkiye’nin mali yardımlardan mali protokoller aracılığıyla yararlandığı bir dönemdir. Bu 

dönemde çoğu kredi niteliğinde toplam 1 milyar avro kullanılmıştır. 

1996–1999: Türkiye ile AT arasında bir Gümrük Birliği tesis edilmesinden adaylık statüsü kazandığımız 

1999 yılına kadar olan dönemde Gümrük Birliği’ne bağlı yeni ihtiyaçların karşılanmasına yönelik yardımları 

içermektedir. Bu dönemde çoğu kredi şeklinde kullanılan toplam yardım 755,3 milyon avro tutarındadır. 

Bununla birlikte, Türkiye 90’lı yıllarla beraber Avrupa-Akdeniz ortaklığı bünyesinde finanse edilen MEDA 

(Mediterranean Economic Development Area) programı altındaki hibe nitelikli fonlardan yararlanmıştır. 

1996–1999 dönemine yönelik MEDA-I Programı kapsamında destek sağlanan 55 proje için Türkiye’ye 376 

milyon avro taahhüt edilmiştir. Bunun yanı sıra, Birlik üyesi olmayan Akdeniz ülkelerine Avrupa Yatırım 

Bankasından kredi sağlanması amacıyla oluşturulan EUROMED sistemi altında, Türkiye’ye 1997–1999 dö-

nemi için 205 milyon avro tutarında kredi sağlanmıştır. 

 

Adaylık Sonrası Dönem (2000-2006) 

1999 yılında aday ülke konumuna gelen Türkiye, 2001[1] sonu itibarıyla hibe nitelikli fonlardan tek bir çer-

çeve altında yararlanmaya başlamıştır. Buna göre, Türkiye'ye adaylık sürecindeki yasal ve kurumsal düzen-

lemeleri yapabilmesi için projeler yoluyla yıllık 177 milyon avro verilmesi öngörülmüştür. 2002-2006 döne-

minde Türkiye yaklaşık 1,3 milyar avroluk fonu toplam 164 proje için kullanmıştır (Tablo-1).  

Tablo-1: 2002-2006 Döneminde Türkiye Tarafından Kullanılan AB Mali Yardımları (Milyon EURO) 

Yıl 2002 2003 2004 2005 2006 TOPLAM 

Bütçe 126 144 250 300 500 1.320 

Proje Adedi 18 28 38 35 45 164 
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Söz konusu fonlar kurumsal yapılanma (%30), AB müktesebatına uyum (%35) ile ekonomik ve sosyal uyu-

mun (%35) temini için kullanılmıştır. Fonlar Türkiye’yi Topluluk programlarına katılım için de hazırlamayı 

amaçlamıştır. 

Katılım Öncesi Yardımlar, Katılım Ortaklığı Belgesindeki öncelikler ve Ulusal Programda yer alan taahhütle-

rin gerçekleştirilmesi için kullanılmıştır. Bununla birlikte, ekonomik ve sosyal uyum kapsamındaki projele-

rin “Ön Ulusal Kalkınma Planı"ndaki stratejik çerçeveye uyması şartı aranmıştır. 

Avrupa-Akdeniz ortaklığı çerçevesindeki MEDA-II Programı bu süreçte de devam etmiş olup, 2000–2006 

döneminde kullanılmak üzere Türkiye için ayrılan miktar 890 milyon avrodur. Türkiye adaylık statüsünü 

aldıktan sonra 2002 yılından itibaren MEDA kapsamı dışında bırakılmıştır. 

Avrupa Birliği bu süreçte mali yardımların ülke içinde etkin ve etkili şekilde kullanılması ve denetlenmesi 

için Türkiye’den bir Merkezi Olmayan Uygulama Sisteminin kurulmasını talep etmiştir. 2001/41 sayılı Baş-

bakanlık Genelgesi ile kurulan sistemin[2] temel aktörleri;  Ulusal Mali Yardım Koordinatörü, Mali İşbirliği 

Komitesi, Ulusal Fon ve Ulusal Yetkilendirme Görevlisi, Ortak İzleme Komitesi ve Merkezi Finans ve İhale 

Birimi olarak belirlenmiştir. 

Bu dönemde Türkiye reform sürecinin yarattığı ivmeyle, Ekim 2005 tarihinde Avrupa Birliği ile katılım mü-

zakerelerine başlamıştır. Üyeliğe uzanan yolda atılan bu adım gerek reformların gerekse bu reformları 

desteklemek üzere sağlanan mali yardımların nitelik ve niceliğini değiştirmiştir. Enerjiden ulaşıma, halk 

sağlığından tarıma kadar çok farklı ve kapsamlı alanlarda AB’ye uyumu amaçlayan müzakere süreciyle bir-

likte, toplumun pek çok kesimini etkileyen yasal ve idari değişiklikler artarak devam etmiştir. Bu nedenle 

toplumu söz konusu değişikliklere hazırlamak üzere sağlanan mali yardım miktarında da geçmiş döneme 

kıyasla ciddi bir artış olmuştur. 

Avrupa Birliği Mali Yardımları 
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Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı/Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA), Avrupa Birliği tarafından 

aday ülkelere, üyelik için gerekli yasal ve idari reformların gerçekleştirilmesi amacıyla sağlanan mali yar-

dımlardır. IPA kapsamında, aday ülkenin AB’ye üye olma yolundaki ihtiyaç ve önceliklerine hizmet eden 

projeler desteklenmektedir. Projeler aracılığıyla kullandırılan fonlar, AB müktesebatına uyumu ve bu uyum 

için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını hedeflemektedir. 

Katılım Öncesi Yardım Aracı  

(Instrument for Pre-accession Assistance - IPA) 
 

Yaşanan gelişmelere paralel olarak, Avrupa Birliği 2007 – 2013 yıllarına ait bütçe dönemiyle birlikte aday 

ülkelere sağladığı mali yardım mekanizmasında değişikliğe gitmiştir. Buna göre aday ve potansiyel aday 

ülkelere yapılan mali yardımlar Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) adı altında birleştirilmiştir. 

Avrupa Birliği, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) ile aday ülkelere finansal destek sağlar. Türkiye’ye 

verilen finansal desteklerin amacı, Avrupa Birliğine katılım durumunda, uyum politikasının yönetilmesi ve 

uygulanmasına hazırlanmasını teminen katkı sağlamak, üyelikle birlikte devreye girecek yapısal fon uygula-

malarına hazırlamak ve dolayısıyla Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanmasında destek sağlamaktır. 

Beş bileşen halinde yapılandırılan IPA, geçiş dönemi ve kurumsal yapılanma desteği yanı sıra çevre, ulaştır-

ma, bölgesel rekabet, insan kaynakları kalkınması ve kırsal kalkınma olarak belirlenen yeni alanlarda katı-

lım öncesi mali destek sağlamaktadır. Ayrıca aday ülkeler, katkı payları kısmen IPA altında finanse edilmek-

te olan Birlik Programlarına katılmaya devam etmektedir. 

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI 

IPA NEDİR? 
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IPA kapsamında 2007-2013 yılları arasında Türkiye 

için ayrılan fon 4,7 milyar avro idi. 2014-2020 yılları 

arası için ayrılan fon tutarı 4,8 milyar avro tutarın-

dadır. Katılım Öncesi Yardım Aracının 2014-2020 

yıllarını kapsayan ikinci dönemi, 2007-2013 yıllarını 

kapsayan birinci dönemin devamı niteliğinde, yine 

ülkemizin AB müktesebatına uyum ve müktesebatın 

uygulanmasına yönelik kapasitesinin geliştirilmesi 

ile ekonomik ve sosyal uyuma ilişkin kapasitenin 

oluşturulması hedefleri çerçevesinde yürütülecek-

tir. 

Katılım Öncesi Yardımın Yararlanıcıları 

İhalelere katılım Türkiye’nin yanı sıra, üye ve aday 

ülkelerden tüm gerçek ve tüzel kişilere açıktır. Katı-

lım öncesi yardımın yararlanıcıları sadece Türk Hü-

kümeti, kamu kurum ve kuruluşları ile sınırlı olma-

yıp, yerel yönetimler, iş dünyası temsilci örgütleri 

(meslek örgütleri vb.), sosyal tarafları temsil eden 

kuruluşlar (sendikalar), KOBİ’ler, dernekler, vakıflar, 

kar amacı gütmeyen örgütler gibi sivil toplum kuru-

luşlarıdır. Belirli bir programa teklif sunabileceklerin 

tam listesi o projenin ihale duyurusunda veya teklif 

çağrısında belirtilmektedir. 

Hibe Duyurusunu Kim Yapar? 

• Merkezi Finans ve İhale Birimine (MFİB/CFCU) 

www.mfib.gov.tr   

• İnsan Kaynaklarının geliştirilmesi Program 

Otoritesi www.ikg.gov.tr 

• Avrupa Birliği Bakanlığı www.ab.gov.tr 

• Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 

www.avrupa.info.tr 

• Hibe Programı Sahibi Kuruluş 

Başvurular Nereye Yapılır? 

1. Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB/CFCU) 

IPA kapsamındaki birçok hibe duyurusuna ilişkin 

başvurular Merkezi Finans ve İhale Birimine (MFİB/

CFCU) yapılmaktadır. Başvuruların değerlendirilme-

si, sözleşmelerin imzalanması ve projelere ilişkin 

bütün finansal işlemler Merkezi Finans ve İhale Biri-

mi tarafından gerçekleştirilmektedir. 

2. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Oto-

ritesi (İKG-PRO) 

IPA kapsamında eğitim, istihdam ve sosyal politika 

alanında yürütülen hibe programlarına ilişkin baş-

vurular İnsan Kaynaklarının geliştirilmesi Program 

Otoritesine yapılmaktadır.  

Ayrıntılı bilgi için: https://www.ab.gov.tr/5.html 

•Ⅰ.  Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma 

•Ⅱ. Sınır Ötesi İşbirliği 

•Ⅲ. Bölgesel Kalkınma 

•Ⅳ. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 

•Ⅴ. Kırsal Kalkınma (IPARD) 

IPA  BİLEŞENLERİ 
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IPA-I döneminde AB tarafından aday ülkelere yaklaşık 11,5 milyar Avro fon tahsis edilmiştir. Bu tutarın 

yaklaşık yarısını oluşturan 4,8 milyar avro, nüfus ve yüzölçümü büyüklüğü dikkate alınarak Türkiye için ay-

rılmış durumdadır.  

IPA - I. Dönem Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA)’ın 

Bileşenlere Göre Dağılımı (M€) 
 

Bileşenler 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ⅰ–Geçiş Dönemi Desteği ve  

Kurumsal Yapılanma 
256,7 256,1 239,6 217,8 231,2 227,5 238,5 

Ⅱ– Sınır Ötesi İşbirliği 2,1 2,8 3 3,1 5,1 2,1 2,2 

Ⅲ– Bölgesel Kalkınma 167,1 173,8 182,7 238,1 293,4 356,06 366,88 

Ⅳ–İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 50,2 52,9 55,6 63,4 77,6 83,1 91,1 

Ⅴ– Kırsal Kalkınma 20,7 53 85,5 131,3 172,5 187,38 204,18 

TOPLAM 497,2 538,6 566,4 653,7 779,8 856,14 902,86 

2007-2013 tüm bileşenlerin toplamı (M€): 4.794,70 

IPA’nın temel amacı aday ülkenin AB’ye üye olma yolundaki ihtiyaç ve önceliklerine hizmet eden projelerin destek-

lenmesidir. Projeler aracılığıyla kullandırılan fonlar, AB müktesebatına uyumu ve bu uyum için gerekli idari kapasite 

oluşturulmasını hedefler. Bununla beraber ekonomik ve sosyal uyumun sağlanmasına (bölgesel kalkınma, tarımsal 

ve kırsal kalkınma, sınır ötesi işbirliği ve KOBİ projeleri) yönelik projeler de mali yardımlar içerisinde gün geçtikçe 

artmaktadır. 

Yeni mali yardım yaklaşımının hedeflerinden biri de, sonuçları daha görünür ve hissedilir projelerin uygulanması 

yoluyla hazırlıkları devam eden 2014-2020 AB bütçesinde ülkemize ayrılan payın daha da artırılması olmuştur. Bu 

noktada, ülkemizin 2007-2010 döneminde ve 2011-2013 döneminde sergilemiş olduğu performans, hem yapılacak 

fon tahsisatı hem de genel anlamda Türkiye’nin AB’ye üyeliği konusunda etkili olmuştur. Bu dönemde ulusal çıkar-

larımızın korunması yönünde AB tarafından alınacak kararlarda etkili olabilme ve daha aktif rol alabilmeye yönelik 

çalışmalar yürütülmüştür. IPA kapsamındaki mali yardımlardan faydalanabilmek için, yararlanıcı ülkenin gerekli 

idari yapıları oluşturması zorunludur. Bu idari yapıların ne olduğu ve fonksiyonları, IPA Uygulama Tüzüğünde açık-

lanmaktadır. Yararlanıcı ülke, bu idari birim ve otoriteler arasında görevler ayrımını sağlamakla yükümlüdür. Söz 

konusu birim ve otoriteler kurulup işlemeye başladıktan sonra AB, yardım fonları üzerindeki yönetim yetkisini ya-

rarlanıcı ülkeye devretmektedir. 

I PA I.DÖNEMİ (2007-2013) 
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IPA, katılımcı ülke Hırvatistan'ın yanı sıra aday statü-

sündeki ülkeleri (İzlanda, Makedonya, Karadağ, Sır-

bistan ve Türkiye) ve potansiyel aday statüsündeki 

ülkeleri (Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Kosova) kap-

samaktadır (Tablo-3). 

Tablo-3: 2007-2013 IPA Dönemi AB Mali Yardımı-
nın Aday ve Potansiyel Aday Ülkelere Göre Dağılı-
mı  

Türkiye, IPA I döneminde yeni mali yardım mekaniz-

masının işleyişini düzenlemek üzere Avrupa Komis-

yonu ile 2008 yılında bir IPA Çerçeve Anlaşması im-

zalamıştır[4]. Bu anlaşma gereğince ayrıca, Merkezi 

Olmayan Yapılanmanın IPA düzenlemelerine uygun 

olarak yeniden düzenlenmesi amacıyla 2011/15 sa-

yılı bir Başbakanlık Genelgesi yayımlanmıştır. 

Genelge uyarınca Türkiye’de oluşturulan yapı ve 

fonksiyonlarI: 

Ulusal IPA Koordinatörü (NIPAC): Katılım Öncesi 

Yardımın genel koordinasyonunu sağlamak üzere 

Avrupa Birliği Müsteşarı görevlendirilmiştir. Koordi-

natörün sekretarya hizmetlerini AB Bakanlığı yürü-

tür.  

Bölgesel Kalkınma ve İnsan Kaynaklarının Geliştiril-

mesi Bileşenleri için Stratejik Koordinatör: Stratejik 

Uyum Çerçeve Belgesini hazırlamak üzere Kalkınma 

Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı görevlendirilmiştir. 

Koordinatörün sekretaryasını Kalkınma Bakanlığı 

yürütür. 

Yetkili Akreditasyon[5] Görevlisi: Ulusal Yetkilen-

dirme Görevlisi ve Ulusal Fonun akredite edilmesi, 

izlenmesi, akreditasyonun askıya alınması ve kaldı-

rılmasından sorumlu olan, Hazine Müsteşarlığının 

bağlı olduğu Bakan’dır. 

Ulusal Yetkilendirme Görevlisi (NAO): Ulusal 

Fon’un başı olarak Türkiye’de AB fonlarının mali yö-

netiminden; bu çerçevede yapılan işlemlerin mevzu-

ata ve usule uygunluğundan ve ilgili yönetim ve 

kontrol sistemlerinin etkin işleyişinden sorumludur. 

Görev, Hazine Müsteşarına verilmiştir. 

Ulusal Fon: Sağlanan yardımların mali yönetimin-

den sorumlu fon Hazine Müsteşarlığında Ulusal Fon 

Daire Başkanlığı altında örgütlenmiştir.  

IPA bileşeni veya programı itibarıyla bir Program 

Otoritesi: IPA programlarının, sağlıklı mali yönetim 

prensibine uygun olarak yönetiminden ve uygulan-

masından sorumludur; ihaleye çıkma, sözleşme yap-

ma, ödeme ve raporlama yapmakla görevlidir. Tür-

kiye’de IPA 3. Bileşeni ‘Bölgesel Kalkınma’ alanında 

yetkili program otoriteleri Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'dır. IPA 4. Bi-

leşeni olan ‘İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi’ ile 

ilgili program otoritesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı olarak belirlenmiştir. 

 Ülkeler 
TOPLAM (Milyon Avro)  

(2007-2013) 
Oran 

 Hırvatistan 998 10.0% 

 Makedonya 615 6.2% 

 Türkiye 4795 48.2% 

 Arnavutluk 595 6.0% 

 Bosna Hersek 656 6.6% 

 Karadağ 236 2.4% 

 Sırbistan 1386 13.9% 

 Kosova 635 6.4% 

 İzlanda** 30 0.3% 

 TOPLAM 9944 100.0% 
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Beşinci bileşen Kırsal Kalkınma ile ilgili program oto-

riteleri ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile 

Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kuru-

mu’dur. 

 

Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) ve Program 

Yetkilendirme Görevlisi:  MFİB ihalelere ilişkin AB 

kural, düzenleme ve usullerine bağlı kalınmasını ve 

uygun bir raporlama sisteminin işlemesini sağ-

lar. Birimin başkanı Program Yetkilendirme Görevlisi 

olarak belirlenmiştir. 

 

Denetim Otoritesi: Bu alanda Hazine Kontrolörleri 

Kurulu görevlendirilmiş olup, mali yardım aracının 

yönetimi ile kontrol sistemleri ve faaliyetlerini de-

netler, rapor eder.  

 

 

IPA-I Geçiş Dönemi  

Desteği ve  

Kurumsal Yapılanma 
 

IPA uygulamasının en önemli bileşenlerinden biri 

olan Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma 

bileşeninden kamu kurum kuruluşla-

rı faydalanmaktadır. 

 

Müktesebat uyumu, kamu yönetimi reformu, adalet 

ve içişleri reformu, sivil toplumun gelişimi ve temel 

haklar, çevre politikası, eğitim ve sağlık sistemi re-

formu, yolsuzluğa karşı daha verimli ve etkili bir mü-

cadele yürütülmesi ve mali kontrol gibi konular pro-

jeler yoluyla bu bileşen altında finanse edilmektedir. 

Bu bileşenin diğer önemli bir ayağını, AB-Türkiye 

sivil toplum diyaloğunun geliştirilmesi oluşturur. Bu 

bağlamda AB Bakanlığı tarafından yürütülen ve 

2006 yılından beri uygulanan Sivil Toplum Diyaloğu 

projeleri yoluyla yüzlerce sivil toplum kuruluşu 

programa dahil olmuş ve olmaya devam etmekte-

dir.  

Bunun yanı sıra, bileşen altındaki fonlar ülkemizin 

2006 yılından beri katılım sağladığı Birlik Program ve 

Ajanslarına katılımı desteklemektedir. Bu program 

ve ajanslar ülkeler arası işbirliği ve iletişimin gelişti-

rilerek ortaklık bilinci, yenilikçilik ve girişimcilik anla-

yışının yerleşmesinin sağlanmasını hedefler. Vatan-

daşların, işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının, 

kamu kurumlarının bu programlara katılımı müm-

kündür. 



 12 

 



 13 

 

AB tarafından aday ülkelere sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardım Ara-

cı (IPA), 2014-2020 yıllarını kapsayan yeni uygulama döneminde sek-

tör yaklaşımı adı altında yeni bir yapılanma içerisine girmiştir. Bu kap-

samda AB tarafından sağlanan fonlar farklı konularda belirlenen ön-

celikler çerçevesinde çeşitli sektör ve alt-sektörlere ayrılarak ilgili Ba-

kanlıkların sorumluluğuna verilmiştir. Avrupa Birliği Başkanlığı’nın 

genel koordinasyonunda ilgili Bakanlıklar tarafından AB müktesebatı-

na uyum ve gerekli idari kapasitenin oluşturulmasına yönelik çalışma-

lar yıllık ve çok yıllı olarak hazırlanan programlar aracılığıyla uygulan-

maya başlanmıştır.  

AB tarafından IPA-II dönenimde tahsis edilen 11,7 milyar Avroluk fonun 4,4 milyar Avroluk kısmı Türki-

ye’ye ayrılmış olmakla birlikte AB-Türkiye ilişkilerinde yaşanan gerilimlere bağlı olarak AB tarafından siyasi 

gerekçelerle fon miktarında kesintiler yapılmış ve Türkiye’ye ayrılan fon miktarı 3,5 milyar Avroya düşürül-

müştür. 

Tablo 4: 2014 – 2020 Politika Alanları ve Sektörlere Göre Endikatif Tahsisat Tablosu (M€) 

TÜRKİYE 2014 2015 2016 2017 
2008-
2022 

TOPLAM 

a. Birlik üyeliğine hazırlık reformları 355.1 196.6 240.3 137.2 652.2 1,581.4 

Demokrasi ve yönetişim 540.2       416.3 956.5 

Hukukun üstünlüğü ve temel haklar 388.9       236.0 624.9 

b. Sosyo-ekonomik ve Bölgesel kalkınma 155.8 265.8 247.0 261.4 595.3 1,525.3 

Çevre ve İklim Eylemi 297.1       347.5 644.6 

Ulaştırma 386.0       56.8 442.8 

Enerji 59.0       34.4 93.5 

Rakabet Edilebilirlik ve Yenilikçilik 187.8       156.6 344.4 

C. İstihdam, sosyal politikalar, eğitim, cinsi-
yet eşitliğinin teşviki ve insan kaynaklarının 

37.4 62.9 65.9 68.9 199.9 435.0 

Eğitim İstihdam ve Sosyal Politikalar 235.1       199.9 435.0 

d. Tarım ve Kırsal Kalkınma 72.0 100.9 77.0 158.1 504.2 912.2 

Tarım ve Kırsal Kalkınma 408.0       504.2 912.2 

TOPLAM 620.4 626.4 630.8 636.4 1,940.0 4,453.9 

IPA II DÖNEMİ (2014-2020) 

IPA II.DÖNEMİ (2014-2020) 
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Yeni dönem için aşağıdaki 9 öncelikli sektör ve sektör sorumlusu kuruluş belirlenmiştir: 

• Demokrasi ve Yönetişim  (AB Bakanlığı)(AB Müktesebatına uyum, Birlik Programları ve Sivil Top-
lum) 

• Adalet, İçişleri ve Temel Haklar, (Adalet Bak., İçişleri Bak. AB Bak.) 

• Ulaştırma,(Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı) 

• Çevre ve İklim,(Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) 

• Enerji, (Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı) 

• Rekabetçilik ve Yenilik (Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) 

• İstihdam, İnsan Kaynaklarının Gelişimi ve Sosyal Politikalar, (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) 

• Tarım ve Kırsal Kalkınma, (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı) 

• Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği (AB Bakanlığı) 
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SEKTÖRLER/ALT-SEKTÖRLER LİDER KURUM 

1. Tekil Eylemler 

Avrupa Birliği Başkanlığı 
2. Müktesebata Uyum Desteği 

3. Birlik Programı ve Ajanslarına Katılma  Destek 

4. Sivil Toplum 

5. Yargı Adalet Bakanlığı 

6. Temel Haklar Avrupa Birliği Başkanlığı 

7. İçişleri 

Göç ve İltica 

İçişleri Bakanlığı Entegre Sınır Yönetimi 

Organize Suçlarla Mücadele 

8. Çevre Çevre Şehircilik Bakanlığı 

9. Ulaştırma Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 

10. Enerji Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

11. Rekabetçilik ve Yenilik Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

12. Eğitim, İstihdam ve Sosyal Politikalar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 

13. Kırsal Kalkınma Programı 
TKDK (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kuru-
mu) 

14. Kurumsal Kapasite Geliştirme (11., 12. Ve 13. Fasıllar) Tarım ve Orman Bakanlığı 

15. Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği Avrupa Birliği Başkanlığı 
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 İçişleri Alt-Sektörü: 

IPA-II dönemi ile gelen sektör yaklaşımı çerçeve-
sinde 24. Fasıl bünyesinde yer alan düzensiz göç 
ile mücadele, iltica, sınır kontrolleri ve Schengen, 
vize, yasal göç, organize suçlarla mücadele, insan 
ticareti ile mücadele, uyuşturucu ile mücadele, 
terörle mücadele, polis işbirliği, adli işbirliği ve 
gümrük işbirliği gibi konular İçişleri Alt-Sektörü 
altında toplanmıştır. Bu doğrultuda, İçişleri Alt-
Sektörü üç temel öncelik alanına yönelik konuları 
içermektedir. 

 IPA-II Sınır Ötesi İşbirliği 

Türkiye bu bileşen altında Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı ve Avrupa Komşuluk ve Or-

taklık Aracı (ENPI) Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı’na katılım sağlamaktadır. AB Bakanlı-

ğı, Haziran 2010 tarihinden itibaren Sınır Ötesi İşbirliği Programlarının Ulusal Otoritesi olarak görev yap-

maktadır. 

Türkiye’de Edirne ve Kırklareli illeri ile Bulgaristan’da Burgaz, Yambol ve Hasköy şehirlerini kapsayan Tür-

kiye-Bulgaristan Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı ile çoğunlukla bölgesel etki oluşturabilecek ufak 

çaplı kültürel ve sosyal öğeler içeren projeler desteklenmektedir. Program için yukarıdaki illerde bulunan 

yerel/bölgesel otoriteler, merkezi hükümet yönetimlerinin bölgesel ofis ve diğer ilgili yapıları, iş destek 

kurumları ve organizasyonları–ticaret, endüstri ve esnaf odaları, işgücü piyasası yönetim kurumları; turizm 

kurulları ve birlikleri; eğitim kurumları ve organizasyonları ile STK’lar başvuruda bulunabilmektedir. 

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı daha güçlü bir bölgesel işbirliği ve ortaklık sağlanmasını 

hedefler. Türkiye’nin yanı sıra Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Ukrayna, Yunanis-

tan’ın yer aldığı program altında, İstanbul dâhil olmak üzere Karadeniz kıyısında ve civarında bulunan 25 

ilde finanse edilecek projelerin, programa katılan diğer ülkelerle işbirliği içinde yürütülmesi ve sınır ötesi 

etki doğuracak nitelikte olması gerekmektedir. Kültür ve eğitim alanındaki girişimlerin yanı sıra ekonomik 

ve sosyal kalkınma için sınır ötesi ortaklıkların desteklenmesi, çevrenin korunması amacıyla kaynakların ve 

tecrübelerin paylaşılması ve farkındalık artırma konuları, programın öncelikleri arasında yer almaktadır. 

Sınır Yönetimi Alanında Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan Arasında Bölgesel İşbirliği-Aşama II Projesi kapsamın-

da tedarik edilen mobil gözetleme araçları 
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IPA’nın 2021-2027 yıllarını kapsayacak olan III. döneminin yasal çerçevesini oluşturan bir temel belge olan 

“Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin, Katılım Öncesi Yardım Aracını (IPA III) oluşturan 2021/1529 sayılı 

Tüzüğü” 2, 15 Eylül 2021 tarihinde kabul edilmiş ve 20 Eylül 2021 tarihinde AB Resmi Gazetesinde yayım-

lanmıştır.  

Söz konusu Tüzüğe göre IPA’nın amacı, yararlanıcıları gelecekteki üyelik için hazırlamak ve Birliği ve katı-

lım sürecini desteklemek olarak tanımlanmaktadır. IPA III Döneminin önceliklerini ve yasal çerçevesini or-

taya koyan IPA III Tüzüğü ilk olarak 2018 yılında Komisyon tarafından hazırlanmış ve AB kurumları arasın-

da istişare süreci başlamıştır. Üç yıllık sürecin sonunda kabul edilmiş yedi yıl için toplam bütçe 14 milyar 

162 milyon avro olarak belirlenmiştir. 

  IPA III döneminde hukukun üstünlüğü, demokrasi, insan hakları ve temel haklar, sivil toplum, güvenlik, 

göç yönetimi, kamu yönetimi ve yönetişim, uzlaşı ve iyi komşuluk ilişkileri, ekonomik ve sosyal kalkınma, 

çevrenin korunması ve iklim değişikliği, dijital ekonomi ve toplum ile sınır ötesi işbirliği gibi hedef ve alan-

lar bulunmaktadır. Performans temelli bir yaklaşım ve adil paylaşım ilkesi gözetilerek Tüzükte belirtilen 

hedeflere ulaşılmasını amaçlayan bir yaklaşım benimsenmektedir. 

Katılım öncesi mali destekler, 2021-2027 yıllarını kapsayan IPA-III döneminde de devam edecektir. IPA III 

döneminde yer alacak projelerin Avrupa Komisyonu tarafından “İlgililik” ve “Olgunluk” kriterlerine tabi 

tutularak fonlanması planlanmaktadır.  

 “İlgililik“, yararlanıcı kurum tarafından teklif edilen projenin AB uyum süreci ile bağlantılı bir konuya sa-

hip olması, kurumun AB’ye uyum süreci kapsamında gidermesi gereken eksiklikleri tamamlayıcı olması, 

AB üyesi ülkelerin iyi uygulamalarının ve örneklerinin transferine yönelik olması anlamına gelmektedir. 

“İlgililik“ aşamasını geçen proje teklifleri, olgunluk değerlendirmesine tabi tutulmaktadır. 

IPA III.DÖNEMİ (2021-2027) 
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“Olgunluk“ değerlendirmesinde yararlanıcı kurum tarafından teklif edilen projeler arasında, en hızlı biçim-

de ihale edilebilecek ve uygulaması en kısa sürede başlayabilecek projelere öncelik verilecektir. Dolayısıy-

la teklif edilen projenin ihale ve uygulama aşamasında herhangi bir sorunla karşılaşmaması için projenin 

ihtiyaçlarının iyi bir şekilde belirlenmesi, projeye ilişkin fizibilite çalışmasının teklif aşamasında yapılması, 

proje kapsamında gerçekleşecek faaliyetlerin önceden belirlenmesi, satın alma faaliyetleri kapsamında pa-

zar araştırmasının yapılması ve proje bütçesinin yaklaşık olarak hesaplanması önem arz etmektedir. Bu çer-

çevede ilgililik aşamasını geçen projelerde, yararlanıcı kurumlar tarafından proje fişi, teknik şartname, 

market araştırması gibi uygulama dokümanlarının hazırlanması talep edilecek olup Avrupa Komisyonunun 

olgunluk değerlendirmesinde söz konusu uygulama dokümanlarının kalitesi belirleyici olacaktır. Destekle-

necek alanlar 5 tematik çerçeve altında toplanmıştır. 

IPA-- III Dönemi Tematik Çerçeveler ve Öncelik Alanları: 

Pencere 1 Tematik Öncelikler: 

• Katılıma yönelik hazırlıkların geliştirilmesi  

• AB müktesebatının, ilgili AB ve uluslararası standart-

ların uygulanmasına yönelik kapasitenin artırılması  

• Hukukun üstünlüğü, temel haklar ve demokrasi alan-

larında reform  

• Göç yönetimi, Güvenlik 

Pencere 2 Tematik Öncelikler: 

• İyi yönetişim (PAR, PFM, istatistik ve ekonomik 

yönetişim odaklı)  

• Müktesebat uyumu ve Birliğin değer, kural, standart 

ve uygulamalarına uyum  

• Bölgesel barış ve istikrar  

• Toplumlar arası bağlantılar  

• Bölgesel işbirliği, uzlaşı ve iyi komşuluk ilişkileri  

• Stratejik iletişim 

Pencere 3 Tematik Öncelikler: 

• Çevre koruma  

• İklim değişikliği ile mücadele  

• Düşük karbonlu ekonomiye geçiş  

• Dijital ekonomi ve toplum 

• IPA III yararlanıcılarının AB pazarına ve küresel paza-

ra olan bağlantısının  

Pencere 4 Tematik Öncelikler: 

• Ekonomik ve sosyal kalkınma  

• Eğitim, sosyal içerme ve istihdam politikaları  

• Özel sektörün geliştirilmesi  

• Tarım ve kırsal kalkınma  

• Balıkçılık 
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Çerçeve 5 Tematik Öncelikler: 

• Sınır bölgelerindeki toplumlar arasında karşılıklı güvenin tesis edilmesi. 

• Yapısal fonlara hazırlık mahiyetinde yerel yönetimlerin AB programları yönetim kapasitesinin gelişti-

rilmesi.  

• Sınır bölgelerinin sosyal, bölgesel gelişimlerinin desteklenmesi. 

“Üçüncü Dönemde (2021-2027) IPA Fonlarının Verimliliğini ve Üretkenliğini Artırmak için Entegre Stratejik 
Yaklaşımın Güçlendirilmesi” Projesi, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülmekte 
ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.  Proje, IPA programı kapsamında stratejik planlama ve 
programlama, uygulama, izleme, değerlendirme ve raporlamanın genel koordinasyonunu sağlamak için 
Ulusal IPA Koordinatörlüğü Ofisi ve diğer ilgili kurumların özellikle yönetsel ve teknik kapasitesini güçlen-
direcektir. 

Bu alanda ülkemiz diğer aday ülkeler gibi, Birlik 
uyum politikalarının uygulanması ve idaresine yö-
nelik hazırlıklar, özellikle de Avrupa İstihdam Strate-
jisi çerçevesinde Avrupa Sosyal Fonu’na uyum ha-
zırlıkları konularında desteklenmektedir. 

Çalışma ve Soysal Güvenlik Bakanlığı tarafından ko-
ordinasyonu sağlanan “İnsan Kaynaklarının Gelişti-
rilmesi Operasyonel Programı” kişi başı milli geliri 
Türkiye ortalamasının %75’inin altında kalan bölge-
lerdeki istihdam kapasitesinin artırılması ve beşeri 
sermayenin güçlendirilmesini hedeflemektedir. Bu 
çerçevede İstihdam, Eğitim ve Sosyal İçerme önce-
lik alanları olarak belirlenmiştir.  

İstihdam önceliğiyle özellikle gençlerin ve kadınların 
istihdama katılımının artırılması ve istihdamda sü-
rekliliklerinin sağlanması esas alınmıştır. Bu öncelik 
kapsamında eğitim ve mesleki eğitim yoluyla istih-
dama katılım konusunda bir kamu bilinci oluşturul-

ması da öngörülmüştür. Bununla beraber kayıtlı 
istihdamın teşviki, daha etkin işgücü politikalarının 
uygulanması, daha kaliteli hizmet sağlanması ve 
kamu istihdam hizmetleri büyük önem taşımakta-
dır.  

Eğitim önceliğiyle eğitim kalitesinin artırılması, baş-
ta kız çocukları olmak üzere her yaşta eğitim düze-
yinin yükseltilmesi ve işgücü piyasası ile eğitim ba-
ğının kuvvetlendirilmesi amaçlanmaktadır. Hayat 
Boyu Öğrenme ile bu öğrenme imkânlarının yaygın-
laştırılması ve iyileştirilmesi, işçi, işveren ve işletme-
lerin değişen şartlara uyum kabiliyetlerinin artırıl-
ması beklenmektedir. 

Sosyal İçerme önceliği çerçevesinde, dezavantajlı 
kişilerin işgücü piyasasına ve sosyal korumaya eri-
şimlerinin kolaylaştırılması, işgücü piyasasına eri-
şimleri önündeki engellerin kaldırılması hedeflen-
mektedir. 

 IPA –IV İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 



 20 

 

IPA-IV bileşeni iki şekilde uygulanmaktadır: 

Operasyonlar (Şemsiye Projeler): Ulusal düzeyde faaliyetlerin yürütülmesi, kurumsal kapasitenin gelişti-
rilmesi ve ulusal politikaların belirlenmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu; Sosyal Gü-
venlik Kurumu gibi merkezde yer alan kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla “operasyon” olarak adlandı-
rılan “şemsiye projeler” dir. 
Hibe Programları: Operasyonların (şemsiye projelerin) en önemli ayağını, yerel düzeyde ilgili tarafların 
kullanacağı hibe programları oluşturmaktadır. Hibe programları ile yereldeki kurumlara, sosyal taraflara, 
sivil toplum kuruluşlarına, üniversitelere, belediyelere, valiliklere, mevcut sorunlarını belirleme, söz konu-
su sorunlar için ortak çözüm önerileri geliştirme ve bunları hayata geçirme olanağı sunulur. 

Bileşen kapsamında tarım, hayvancılık, gıda, balıkçılık ve alternatif tarım alanlarında faaliyet gösteren iş-
letmelere, üretici bireylere, kooperatiflere ve üretici birliklerine hibe programları aracılığı ile finansman 
desteği sağlanması planlanmaktadır. 

Söz konusu hibe programlarının Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destek-
leme Kurumu (TKDK) tarafından, toplam 42 ili kapsayacak şekilde uygulanması planlanmıştır. 

Fonlar, Türkiye’nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak sürdürülebilir kal-
kınmayı sağlamak üzere, tarımsal işletmeleri Birlik standartlarına yükseltmeyi amaçlayan Şubat 2008 tarih-
li Kırsal Kalkınma (IPARD) Programında saptanan öncelikler çerçevesinde kullandırılmaktadır. 

Bu bileşende fonların kullanımına ilişkin tüm yetki AB tarafından TKDK’ye devredilmiştir. Diğer bileşenler-
den farklı olarak bu bileşenden, kar amacı güden özel ve tüzel kişiler de yararlanabilmektedir. 

Kırsal Kalkınma alanında 2007-2013 yılları için ayrılması öngörülen bütçe 854,6 milyon avrodur. 

IPA-V Kırsal Kalkınma 
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1. Proje Hazırlık ve Programlama Süreci Proje Hazırlık ve Program-

lama Süreci Nedir? 

Proje, belirli bir amacı ve hedefleri olan, belirli bir bütçe ve zaman dilimi ekseninde mevcut durumu geliştirmeye 

yönelik planlanmış faaliyetler bütünü olarak tanımlanmaktadır. IPA projelerinde genel olarak AB standartlarına 

ulaşmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirilmektedir. En sık gerçekleştirilen faaliyetler arasında kamu personeline 

yönelik çeşitli eğitimler (yasal, teknik vb. konularda), kurumsal ihtiyaçların giderilmesine yönelik tedarik faaliyetleri 

(örneğin, kurumun ihtiyaç duyduğu yazılım/donanım altyapısı, araç ekipman alımları) ya da inşaat faaliyetleri öne 

çıkmaktadır. 

IPA projeleri uzun bir hazırlık, ihale ve uygulama sürecine sahiptir. Özellikle aday ülkelere tahsis edilen fonların et-

kin kullanımı için bu süreçler açık ve detaylı olarak belirlenmiştir. 

IPA Projelerinin Programlanması 

Yürütülecek projelerin hazırlık süreci Daire Başkanlığımız bünyesindeki IPA Birimi-Programlama Bölümü tarafından 

koordine edilmektedir. IPA projelerinde Programlama Süreci, bir projenin hazırlık ve teklif aşamasından, ilgili ku-

rumlar tarafından yapılan değerlendirme sonucunda projenin uygun görülerek AB tarafından finansman kararının 

alınması ile tamamlanan dönemdir. 

IPA III döneminde yıllık olarak planlama yapılan sektörlerde bu süreç yaklaşık 1 yıl sürebilmektedir. IPA projeleri 

gerek bütçe tutarının yüksek olması gerekse de birçok planlanan faaliyeti içermesi sebebiyle detaylı bir ön hazırlık, 

araştırma ve fizibilite çalışmasını gerektirmektedir. Yararlanıcı Kurumlar bu süreci aceleye getirmemeli, ihtiyaç ana-

lizini detaylı bir şekilde gerçekleştirmelidir. 

IPA PROJELERİ 
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a) Projelerin Teklifi 

Yararlanıcı Kurumlar AB müktesebatına uyum ve kurumsal kapasite gelişimi ihtiyaç ve önceliklerine uygun olarak 

proje konusu belirler. Örneğin personele yönelik uygulamalı eğitimler, eğitim amaçlı araç/teçhizat alımı, uygulama-

da ya da operasyonda kullanılacak araç, makine, teçhizat alımı gibi. Projeler bu anlamda temel olarak 5 çeşit sözleş-

me türünden oluşabilir. 

Hizmet Alımı 

(Service) 

Tedarik 

(Supply) 

İnşaat/Yapım İşi 

(Works) 

Eşleştirme 

(Twinning) 

Doğrudan Hibe 

(Direct Grant) 

Hizmet Alımı (Service) 

Aday ülkelerin Avrupa Birliği ile mevzuat uyumu sağla-

maya yönelik konularda gereksinim duyduğu teknik yar-

dım ve kurumsal kapasite çalışmalarına yönelik hizmetle-

rin sağlanmasını amaçlayan, hizmet ihalesi sonucu 

(Service Tenders) seçilen özel danışmanlık şirketleri ile 

hayata geçirilen sözleşme türüdür. Hizmet sözleşmesinin 

ihalesi için İş Tanımı Belgesi (Terms of Reference - ToR) 

hazırlanması gerekmektedir. 

Tedarik (Supply) 

Tedarik sözleşmeleri ürünlerin satın alınmasını, leasingi-

ni, koşullu ya da koşulsuz olarak kiralanmasını kapsar. 

Ürünlerin temini, boşaltılması ya da montajı bir tedarik 

sözleşmesi (Supply Tenders) olarak düşünülebilir. Teda-

rik sözleşmesinin ihalesi için Teknik Şartname (Technical 

Specifications) hazırlanması gerekmektedir. 

İnşaat /Yapım İşi (Works) 

Bir yapım işinin uygulaması, tasarımı veya gerçekleştiril-

me biçimini ifade eden sözleşme türüdür. Bu sözleşme 

türüyle bina yapımı veya tadilat işleri gerçekleştirilebilir. 

İnşaat sözleşmesinin ihalesi için Teknik Şartname 

(Technical Specifications) hazırlanması gerekmektedir. 

Eşleştirme (Twinning) 

Eşleştirme mekanizması aday ülkelerdeki kamu yönetim-

lerinin ve yarı kamusal örgütlerin AB üyesi ülkelerdeki 

muadilleriyle birlikte çalışarak, Birlik müktesebatının be-

lirli bir kısmının uyarlanması, çıkarılması ve yürütülmesi-

ne ilişkin proje geliştirilmesine imkân tanımaktadır. Bu 

mekanizma kısa vadeli problem çözümüne yönelik olma-

yıp, aday ülkelerde uzun vadede teknik ve idari bilgi ak-

tarımı yoluyla değişimi sağlamayı amaçlamaktadır. Eşleş-

tirme sözleşmesi için Twinning Proje Fişi hazırlanması 

gerekmektedir. 
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Doğrudan Hibe (Direct Grant) 

Özellikle siyasi kriterler başlığı altındaki konularda, pro-

jenin etkin ve etkili uygulanmasını sağlamak amacıyla, 

Avrupa Birliği’nin sektörde fiili olarak tekel konumunda 

olan uluslararası kuruluşlarla (BM kuruluşları vb.) alışıla 

gelen ihale usullerine başvurmadan “doğrudan” hayata 

geçirdiği sözleşme türüdür. Doğrudan hibe sözleşmesi 

için Faaliyetlerin Tanımı (Description of Actions) belge-

sinin hazırlanması gerekmektedir. 

Projelerin teklifi aşamasında Yararlanıcı Kurum, AB 
uyum sürecimiz doğrultusunda ilk olarak AB’nin önce-
lik alanlarına uygun olarak bir konu belirler, bu konuya 
yönelik olarak Aksiyon Fişini hazırlar. 

Aksiyon Fişi, projeye ilişkin özet bilgilerin yer aldığı ilk 
kısım ile mantıksal çerçeve tablosundan oluşmaktadır. 
Özet Bilgiler kısmında aşağıda yer alan konularla ilgili 
bilgiler girilmesi gerekmektedir: 

 Projenin ismi (Indicative title of the Action) 

 İlgili olduğu tematik öncelik alanı (Key thematic 

priority) 

 Projenin, AB’nin genişleme süreci ve bu doğrultuda 

hazırlanmış olan politika belgeleriyle bağlantısı 
(Links with specific policy instruments of the enlar-
gement process) 

 Ulusal, bölgesel ve küresel strateji belgeleriyle bağ-

lantısı (Links with national, regional and global 
strategies) 

 Sektör yaklaşımıyla tutarlılığı (Coherence with the 

Sector Approach) 

 Projenin uygulama alanı / bölgesel boyut (Regional 

dimension) 

 Projenin bütçesi (Indicative budget) 

 Uygulama yöntemi (Implementation modality) 

Mantıksal çerçeve ise, tüm proje hazırlama şablonlarında 
yer alan, “Projenin Genel Amacı”, “Projenin Özel Ama-
cı”, “Projenin Çıktıları” gibi bilgilerin yer aldığı; projede 
yer alan faaliyetler sonucu elde edilen ilerlemeye ilişkin 
öngörülen verilerin (Gösterge) yer aldığı bir tablodur. 

Aksiyon Fişinin yukarıda özetlenen bölümlerinin tama-
mının doldurulması gerekmektedir. 

b) İlgililik Değerlendirmesi 

Yararlanıcı Kurum hazırlamış olduğu Aksiyon Fişini o sektördeki çalışmaları koordine eden Lider Kurum’a iletir. 
Lider Kurum, sorumlusu olduğu sektörde fonlanabilecek Aksiyon Fişlerini belirli inceleme süreçleri üzerinden ön 
değerlendirmeye tâbi tutar. 

Ön değerlendirmenin ardından görüş alınmak üzere Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB) ile Avru-
pa Birliği Başkanlığı’na iletir. SBB tarafından, projelerin ulusal kalkınma planlarıyla ilişkisi, tamamlayıcılığı, ulusal 
bütçenin eş-finansman açısından uygunluğu değerlendirilir. 

Avrupa Birliği Başkanlığı ise, projelerin AB önceliklerine uygunluğu, AB müktesebatı ile bağlantısı ve AB çalış-
malarıyla tamamlayıcılığı açısından değerlendirir ve ilgili projeleri Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile Avrupa 
Komisyonuna iletir. İlgililik açısından uygun görülen projelerin programlama sürecine alınması kararlaştırılır. 

c) Olgunluk Değerlendirmesi 

Programlama sürecinin son aşamasında, Lider Kurum tarafından ilgililik aşamasından geçen projelerin yer aldığı 
yıllık Aksiyon Dokümanı hazırlanır. 

Aksiyon Dokümanı ile eş zamanlı olarak, olgunluk değerlendirmesinde kullanılmak üzere yararlanıcı kurumlar tara-
fından proje fişi, teknik şartname, market araştırması gibi uygulama dokümanlarının ilk taslaklarının da hazırlanma-
sı gerekmektedir. Avrupa Komisyonu bu aşamada, en hızlı şekilde hayata geçebilecek olgun nitelikteki projelere 
öncelik vermektedir. 

Aksiyon Fişi Nedir? 

Programlama sürecinin ilk evrelerinde kullanılan 

ve IPA projesine ilişkin temel Bilgilerin yer aldığı 

dokümandır. 

Aksiyon Dokümanı Nedir? 

Yıllık Programlama sürecine girmesi kesinleşen 

projelerin yer aldığı dokümandır. 
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d) Finansman Anlaşması ile Programlama Sürecinin Tamamlanması: 

Her sektör için hazırlanan Aksiyon Dokümanlarının Avrupa Komisyonu ve IPA Komitesi tarafından onaylan-

masının ardından, Türkiye ile AB arasında ilgili bütçe yılında finanse edilecek olan tüm projelerin yer aldığı 

Finansman Anlaşması imzalanır. Finansman Anlaşmasının imzalanması ile programlama süreci resmi ola-

rak tamamlanmaktadır. 

Yukarıdaki şekilde özetlendiği üzere, Programlama süreci proje hazırlama ve gerekçelendirme süreciyle 

bir diğer ifadeyle Aksiyon Fişi hazırlıklarıyla başlayıp Aksiyon Dokümanının onaylanmasıyla son bulan bir 

süreçtir. Programlama sürecinin ardından IPA projelerinin ihale ve uygulama süreçleri başlamaktadır. 

2. IPA Projelerinin İhale Süreci 

Programlama sürecinin ardından AB projelerinin İhale Süreci başlar. Projelerin ilgili Finansman Anlaşması-

nın yürürlüğe girmesinin ardından belirli bir süre içinde (en geç 2-3 yıl) sözleşmeye bağlanması gerekmek-

tedir. Bu süreçte IPA Birimi-İzleme ve Değerlendirme Bölümü, yararlanıcı kurumların projelere ait ihale 

dokümanlarını zamanında hazırlamasını sağlayarak ihale dokümanlarını, ihale sürecini yöneten Merkezi 

Finans ve İhale Birimine iletir. 

Projelerin Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen usul ve esaslara (Procurement and Grants for Euro-

pean Union External Actions / PRAG Rehberi1) uygun olarak ihale, sözleşme, muhasebe, ödeme ve rapor-

lama işlemleri Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olarak kurulan Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) ta-

rafından yerine getirilmektedir. 
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Lider Kurum Son Yaralanıcı Lider Kurum 

Lider Kurum 

Lider Kurum 

İHALE SÜRECİ/ 

SÖZLEŞME HAZIRLIK 

SÜRECİ 

Taslak İhale Dokümanları (Teknik 

şartname, Doa, twinnig fişi) 

IPA Komitesinin Onayı 

Projeler kapsamındaki sözleşmelerin ihaleleri MFİB 

tarafından yapılmakta, proje yararlanıcısı kurumlar 

ise ihale/sözleşme dosyasının temelini oluşturan tek-

nik şartname, pazar araştırması, iş tanımı belgesi ve 

Twinning fişi gibi teknik dokümanların hazırlanma-

sından sorumlu bulunmaktadır. 

İhale sürecinin sorunsuz geçmesi ve zamanında söz-

leşme imzalanabilmesi için proje hazırlık ve fizibili-

te aşamalarının detaylı olması gerekmektedir. Son 

Yararlanıcı Kurum’da projenin teknik dokümanları-

nı hazırlayabilecek nitelikte personelin bulunması 

büyük önem arz etmektedir. Son Yararlanıcı kurum 

Lider Kurum ve MFİB’in yorumları çerçevesinde 

teknik dokümanları (ihale dosyası ve ekleri) revize 

eder. 

İhale dosyası MFİB/AB Türkiye Delegasyonu tara-

fından onaylandığında MFİB tarafından ihale duyu-

ruş yayımlanır. Firmalar, teklif vermeden önce Son 

Yararlanıcıya yapılacak işve şartname ile ilgili soru 

yöneltebilir. Soru ve yorumlara cevap verme süreci-

nin kısıtlı bir zamanda gerçekleşmesi nedeniyle Son 

Yararlanıcının zaman planlaması ve bu süreçte ye-

terli personel bulundurması dikkat edilmesi gereken 

bir diğer konudur. 

Sonrasında ise Son Yararlanıcı Kurumlar, ihale tek-
lif dosyalarının değerlendirilmesi için oluşturulan 

Değerlendirme Komitesinde yer almak üzere perso-
nel görevlendirmektedir. Ayrıca MFİB, ihale için 

oluşturulan Değerlendirme Komitesine bir başkan ve 
sekreter görevlendirerek ihale sürecinin AB mevzua-
tına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlar. Son 

Yararlanıcı kurum, teklifleri değerlendirebilecek ye-
terlilikte 3 veya 5 personelden (sözleşme türüne göre 
değişebilir) oluşan değerlendirme komitesi üyesi 

olarak belirler ve Lider Kurum’a resmi yazı ile bildi-
rir. Belirlenen üyeler özgeçmişleri incelenerek, ihale 
konusu işe ilişkin teknik yeterlilik, İngilizceye hâki-

miyet ve tarafsız ve adil bir değerlendirme yapılabil-
mesi için, üyeler arasında ast-üst ilişkisi bulunma-
ması kriterleri bakımından Lider Kurum tarafından 

ön incelemeye tabi tutulurlar. 

Komite Üyeleri, Lider Kurum’un onay vermesi ha-

linde MFİB’in onayına sunulur. Değerlendirme sü-
reci boyunca değerlendirme sürecini zamanında ta-
mamlamak için, atanan üyelere başka bir görev ve-

rilmemesi gerekmektedir. İhalenin sonunda, ihale 
sonucunu açıklayan ve MFİB tarafından hazırlanan 
ihale değerlendirme raporu AB Türkiye Delegasyo-

nuna onay için gönderilir. AB’nin Türkiye’deki dip-
lomatik temsilciliği olan AB Türkiye Delegasyonu 
tarafından ihale değerlendirme raporu onaylanması-

nın ve sözleşmenin imzalanmasının ardından sözleş-
menin uygulama aşamasına geçilir. Delegasyon tara-
fından ihale değerlendirme raporuna onay verilme-

mesi durumunda ihale tamamen iptal edilir veya iha-
le süreci yenilenir. 
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İhale Süreci 

Ön İhale 

Duyurusu 

(Prior  

İnformation 

Notice) 

İhale 

Duyurusu 

(Contract 

Notice) 

Tekliflerin 

teslimi için 

son gün 

Kazanın  

belirlenmesi  

için son gün 

(Contract 

Award) Sözleşme 

Makamı 

tarafından 

sözleşmelerin 

imzalanması 

İhale 

Duyuru-

su 

İhale 

Duyurusu 

(Contract 

Notice) 

min.  

30 Gün 
min.  

60 Gün 

max.  

90 Gün 

min.  

15 Gün 

max.  

30 Gün 

Tekliflerin 

Teslimi 

Tekliflerin 

Değerlendirilmesi 

Tekliflerin 

Teslimi 

En az 7-8 aylık bir süreç 

2. IPA Projelerinin Uygulama Süreci 

Proje uygulama süreci, sözleşmenin imzalanması ile başlar. Yararlanıcı Kurumlar projenin teknik uygula-

masından sorumludur. MFİB ise, sözleşmelerin uygulanmasının takibinden sorumludur ve sözleşme yü-

kümlülükleri yerine getirildikçe yüklenici firmalara/kuruluşlara ödeme yapılması için Ulusal Fon ile koor-

dinasyon içinde çalışır. 

Genellikle sözleşmenin imzalanmasını takip eden 1 ay içerisinde kick-off (başlangıç) toplantısı gerçekleşti-

rilir. Başlangıç toplantısında proje faaliyetlerine ilişkin plan ve projenin taraflarından beklenilen iş ve iş-

lemler gözden geçirilir. Projenin uygulama sürecine girmesiyle birlikte düzenli raporlamanın ve toplantı-

ların yapıldığı izleme ve değerlendirme süreci başlar. Proje bitimine kadar izleme faaliyetleri devam eder. 
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a. Son Yararlanıcı Kurumların Sorumluluğunda Olan 
Faaliyetler 

1. Proje Yönlendirme Komitesi Toplantısı (Project Stee-
ring Committee Meeting) 

Süreleri sözleşmeye bağlı olup genellikle yılda dört veya 
iki defa gerçekleştirilen toplantılardır. Toplantıda proje-
nin uygulama aşamasında gelinen son durum, uygulama 
aşamasında ortaya çıkan sorunlar, riskler ve bunlara kar-
şı alınacak önlemler ve projenin uygulama sürecinin son-
raki aşamaları değerlendirilmektedir. Toplantıya Son Ya-
rarlanıcı Kurum başkanlık eder; Proje Yüklenicisi, Lider 
Kurum, MFİB, AB Türkiye Delegasyonu, NIPAC sıfatıyla 
AB Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Baş-
kanlığı ve proje paydaşları katılım sağlar. 

2. İlerlemenin İzlenmesi Raporu (Progress Monitoring 
Report) 

Üçer aylık dönemlerde projede kaydedilen gelişme ve 
sorunların aktarıldığı rapordur. Rapor Son Yararlanıcı 
Kurum tarafından doldurulup imzalanarak Lider Kurum’a 
gönderir. Lider Kurum’un incelemesinden sonra onayla-
nan rapor Ulusal Yetkilendirme Ofisi (NAO) olan Hazine 
ve Maliye Bakanlığı’na gönderilir. 

3. Proje Yönetim Toplantısı 

Proje süresince yüklenici firma/Doğrudan Hibe Partneri 
ile projenin yönetimine ilişkin birlikte karar almak adına 
gerektiğinde toplantılar organize edilebilir. Bu toplantıla-
rın organizasyonu, proje paydaşları ve yetkili kurumların 
koordinasyonu Son Yararlanıcı Kurum’un sorumluluğun-
dadır. 

b. Lider Kurumun Sorumluluğunda Olmakla Birlikte Ya-
rarlanıcı Kurumların Katkı Sağladığı Faaliyetler 

1. IPA İzleme Komitesi Toplantısı (IPA Monitoring Com-
mittee) 

Yılda en az bir kez tüm sektörlerdeki ilerleme ve sorunla-
ra ilişkin NIPAC sıfatıyla AB Başkanlığı tarafından düzen-
lenir. Tüm Lider Kurumlar, MFİB, Ulusal Yetkilendirme 
Ofisi ve Cumhurbaşkanlığı SBB ve Avrupa Komisyonu 
katılım sağlar. 

2. Sektörel İzleme Komitesi Toplantısı/ SMC (Sector 
Monitoring Committee Meeting) 

Lider Kurum’un sekretarya görevini yürüttüğü Sektörel 
İzleme Komitesi yılda iki kez toplanır. Toplantıya, Lider 
Kurum ve Avrupa Komisyonu/AB Türkiye Delegasyonu eş 
başkanlık eder. Komite üyesi olarak Son Yararlanıcı Ku-
rumlar, MFİB, Ulusal Yetkilendirme Ofisi, Cumhurbaşkan-
lığı SBB de toplantıya katılım sağlar. Lider Kurum tarafın-
dan her toplantı öncesinde sektördeki ve projelerdeki 
son altı aya ilişkin güncel verilerin paylaşıldığı SMC rapo-
ru hazırlanır ve komite üyeleri ile paylaşılır. Toplantıda, 
sektörde projelerin katkısıyla kaydedilen gelişmeler ile 
varsa sorunlar ve çözüm önerileri görüşülür. Karar alın-
ması gereken konular söz konusu olduğundan birim baş-
kanı düzeyinde katılım sağlanması önem arz etmektedir. 

3. Uygulamanın İzlenmesine Yönelik Teknik Toplantı/ 
IRM (Implementation Review Meeting) 

Düzenli aralıklarla gerçekleştirilen projelerin ve ihale sü-
reçlerinin ilerleyişine ilişkin gelişmelerin paylaşıldığı tek-
nik toplantılardır. AB Başkanlığı’nın başkanlığında ger-
çekleşen toplantıya, Lider Kurum ve Son Yararlanıcı Ku-
rumlar, AB Türkiye Delegasyonu ve CFCU katılım sağla-
maktadır. 

4. Yerinde İzleme Ziyaretleri (On-the-spot-checks) 

Projeler uygulamaya başladığı andan itibaren Lider Ku-
rum tarafından proje süresince veya bitiminde proje faa-
liyet veya çıktılarını yerinde görmeyi amaçlayan ziyaret-
ler gerçekleştirilir ve raporlar tutulur. Proje kapsamında 
alınan araçlar, inşa edilen yapıların kullanımı kontrol edi-
lir ve projenin amaçlarına ulaşmasının önünde herhangi 
bir engel varsa tespit edilir, Son Yararlanıcı Kurumlara 
gerekli görülürse konuyla ilgili geri dönüşte bulunulur. 

5. Sonuç Odaklı İzleme Faaliyetleri/Değerlendirme Faa-
liyeti (Result Oriented Monitoring) 

AB Başkanlığı’nın yararlanıcısı olduğu bir hizmet sözleş-
mesi kapsamında yine bir IPA Projesi ile uzman bir de-
ğerlendirme ekibi tarafından sonuç odaklı izleme yaklaşı-
mıyla (Result Oriented Monitoring) seçilen projelere iliş-
kin bir değerlendirme gerçekleştirilir ve ROM Raporu 
hazırlanır. 

Temel İzleme Faaliyetleri 
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Eşleştirme Mekanizması Kapsamında Gerçekleştirilebilecek Faaliyetler 

Eşleştirme mekanizması kullanılmak suretiyle aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilebilir: 

• Mevzuat çalışmaları, 

• Strateji belgeleri ve eylem planlarının hazırlanması, 

• Kurumsal işleyişi düzenleyen iç prosedürleri ve yöntemleri belirleyen belgelerin hazırlanması, 

• Güçlü ve zayıf yönler analizi, boşluk analizi ve ihti-

yaç analizleri, 

• Mevzuatın iyi uygulamalarını görebilmek amacıyla 

düzenlenen eğitimler, eğiticilerin eğitimi ve eğitim 

modüllerinin hazırlanması, staj ve çalışma ziyaret-

leri, 

• İletişim ve farkındalık faaliyetleri, 

• Web-sitesi ve veri-tabanı çalışmaları. 

Tarihsel Arka Plan  

Soğuk Savaş’ın sona ermesinin ardından Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecine giren Merkezi ve Doğu 

Avrupa ülkeleri, Malta ve GKRY’nin tam üyelik perspektifleri kamuoyu tarafından Kopenhag Kriterleri ola-

rak bilinen ilkeler temelinde inşa edilmiştir. Söz konusu kriterler siyasi kriterler, ekonomik kriterler ve Av-

rupa Birliği müktesebatının benimsenmesi olmak üzere üç başlıkta toplanmıştır. 1995 yılında Madrid’de 

düzenlenen Zirve’de ise aday ülkelerin Avrupa Birliği müktesebatını sadece benimsemekle yükümlü olma-

dığı, müktesebatı etkili biçimde uygulayacak idari ve adli kapasiteye sahip olmaları gerektiği belirtilmiştir. 

Bu bağlamda, müktesebatın aday ve potansiyel aday ülkelerce üye devletlerdeki kadar etkin bir şekilde 

uygulanmasına destek olmak amacıyla Avrupa Birliği, TAIEX, SIGMA ve eşleştirme mekanizması gibi ku-

rumsal yapılanma araçlarını tasarlamıştır.   

Nedir? 

Eşleştirme mekanizması, uzun vadeli ve geniş kapsamlı bir kurumsal yapılanma mekanizmasıdır. Mekaniz-

manın temel mantığı Avrupa Birliği mevzuatını etkin ve etkili bir şekilde uygulayan üye devlet kamu kuru-

mu ile bu seviyeye ulaşması hedeflenen faydalanıcı ülke kurumunun ‘eşleşmesi’dir. Avrupa Birliği, eşleştir-

me mekanizmasını aday ve potansiyel aday ülkeler ile Komşuluk Politikası kapsamındaki ülkelere yönelik 

kullanmaktadır. 

Eşleştirme mekanizması ile Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin kamu kurum ve kuruluşlarındaki uzmanlığın fay-

dalanıcı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, üye ülkede çalışan 

bir uzman, Yerleşik Eşleştirme Danışması (YED) sıfatıyla faydalanıcı ülkede en az on iki en fazla otuz altı ay 

boyunca görev alarak bu süre zarfında kurumsal kapasiteyi geliştirmeyi hedefleyen proje faaliyetlerinin 

koordinasyonunu sağlar.  

Eşleştirme (TWINNING) 
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Eşleştirme projeleri asgari on iki azami otuz altı aylık bir sürede uygulanan projelerdir. Bu 

süre içerisinde, söz konusu faaliyetler, Proje Liderleri, YED ve YED Muadili’nin koordinasyo-

nunda gerçekleştirilir. 

Üye ülke kamu kurumundaki görevine devam 

ederken, aylık mesaisinin en az üç gününü proje-

nin denetlenmesi ve koordinasyonu için ayıran bir 

üst düzey kamu görevlisidir. Proje uygulama süre-

cinde üç ayda bir düzenlenen Yönlendirme Komi-

tesi Toplantılarına katılımları elzemdir. Proje Lide-

ri aynı zamanda projenin harcama sorumlusudur.  

Proje Liderinin, alanında yetkin, orta-üst düzey bir 

yönetici olması ve proje yönetme tecrübesinin 

bulunması beklenmektedir.     

Üye ülke Proje Liderinin muadili olarak çalışır ve 

onunla yakın işbirliği içerisinde, projenin genel yö-

netimi ve koordinasyonunu sağlar. Faydalanıcı ül-

ke Proje Liderinin, proje uygulama sürecinde orta-

ya çıkabilecek sorunların ivedi çözümünü sağlaya-

bilecek orta-üst düzey bir yönetici olması, İngilizce 

seviyesinin iyi olması, proje yönetme tecrübesinin 

bulunması ve alanında yetkin olması beklenmekte-

dir.  

Kesintisiz bir şekilde proje uygulama süresince 

faydalanıcı ülkede bulunmak ve çalışmak üzere 

görevlendirilen üye ülke kamu görevlisidir. Bu sü-

re boyunca ev sahibi ülkede yürürlükte olan çalış-

ma saati kurallarına bağlıdır. Projenin yürütülme-

sinden doğrudan sorumludur. YED’in, ilgili Avrupa 

Birliği mevzuatı konusunda bilgili olması, çalıştığı 

üye ülkenin bu alandaki uygulamalarını iyi bilme-

si, proje uygulama konusunda deneyiminin olma-

sı, İngilizce seviyesinin yeterli olması, iletişime 

açık olması ve takım çalışmasına yatkın olması 

beklenmektedir.  

Faydalanıcı ülke kamu kurumunda görevli ve YED 

ile birlikte proje faaliyetlerinin yürütülmesinden 

sorumlu uzmandır.  YED Muadilinin, İngilizce sevi-

yesinin iyi olması, proje uygulama tecrübesinin 

bulunması ve takım çalışmasına yatkın olması ge-

rekmektedir. YED Muadilinin mesaisinin tamamını 

proje faaliyetlerinin koordinasyonuna ayırması 

tavsiye edilmektedir. Bu çerçevede, faydalanıcı 

kurum, YED Muadilinin iş yükünü hafifletmeli ve 

projeye odaklanması için uygun ortamı sağlamalı-

dır.   

1. Proje Lideri 

2. Türkiye Proje Lideri  

3. Yerleşik Eşleştirme Danışmanı  

4. YED Muadili  

Eşleştirme Mekanizmasının Temel Aktörleri 
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Kısa Dönemli Eşleştirme Mekanizması (Twinning Light) 

Eşleştirme projeleri en az on iki en fazla otuz altı aylık süreler halinde uygulanan projelerdir. Ancak, kamu 

kurum ve kuruluşlarının kurumsal yapılanma ihtiyacının daha az kaynakla karşılanabildiği durumlarda, kı-

sa dönemli eşleştirme mekanizmasından (Twinning Light) yararlanılabilmektedir. Kısa dönemli eşleştirme 

projesi en fazla sekiz aylık süre için uygulanan ve bütçesi azami 250.000 Avro olan projelerdir. Kısa dö-

nemli eşleştirme mekanizmasını, uzun dönemli eşleştirme mekanizmasından ayıran temel husus, ilkinde 

YED’in bulunmamasıdır. 

Avrupa Birliği Başkanlığının Rolü 

Türkiye’de eşleştirme mekanizmasının her aşamasında faydalanıcı kurumlar haricinde üç koordinatör ku-

rum bulunmaktadır: Merkezi Finans ve İhale Birimi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Avrupa Birliği 

Başkanlığı. Eşleştirme projelerinin programlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi Avrupa Birliği Başkanlı-

ğı’nın sorumluluğundadır. Bununla beraber, eşleştirme mekanizmasının Türkiye’deki Ulusal İrtibat Nokta-

sı olan Avrupa Birliği Başkanlığı, eşleştirme projelerinin seçim toplantılarının koordinasyonu, seçim sonuç-

larının ilanı, kontrat hazırlıkları, uygulama sürecinde her üç ayda bir gerçekleştirilen Yönlendirme Kurulu 

Toplantılarına katılım, final raporu incelenmesi ve onaylanmasından sorumludur. Ayrıca, kamu kurum ve 

kuruluşlarının ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda eşleştirme mekanizması hakkında eğitimler düzenle-

mekte ve rehberlik hizmeti sunulmaktadır. 

Eşleştirme mekanizması, üye ülke ve fay-

dalanıcı ülkenin birlikte çalışması halinde 

başarıya ulaşabilen bir mekanizmadır. 

Faydalanıcı kurum, özellikle sözleşme ha-

zırlama, uygulama ve final raporunun ha-

zırlanması aşamaları dâhil olmak üzere 

projenin tüm süreçlerinde üye ülke tem-

silcileriyle birlikte aktif rol almalıdır. 

Eşleştirme, hibe mahiyetinde bir mekaniz-

ma olsa da faydalanıcı kurumun üstlen-

mesi gereken maddi yükümlülükler de 

bulunmaktadır. Bu yükümlülükler ayni 

katkı ve nakdi katkı olarak ikiye ayrılmak-

tadır. Faydalanıcı kurum, eşleştirme kap-

samında gelen üye ülke uzmanlarına, 

ekipmanı sağlanmış bir ofis, telefon, e-

posta hizmeti, faks makinası, bilgisayar, fotokopi makinası ve internet bağlantısı sağlamak zorundadır. Öte 

yandan, çalışma ziyareti ve staj gibi faaliyetlerin düzenlenmesi halinde, faydalanıcı kurum personelinin yol 

masrafları faydalanıcı kurum tarafından karşılanmaktadır. Söz konusu ayni katkılarının yansıra, eşleştirme 

mekanizmasında faydalanıcı kurum doğrudan nakdi katkıda da bulunmaktadır. Eşleştirme bütçesine fayda-

lanıcı ülke tarafından eş-finansman sağlanması gerekmemektedir. Ayrıca, eşleştirme mekanizması kapsa-

mında gerçekleştirilen harcamalar KDV’den muaftır. 

Eşleştirme Mekanizmasında Faydalanıcı Kurum Desteği 
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Doç. Dr. Ali İhsan Keskin  KÖŞE  
YAZARLARIMIZ 

Madde Nedir? 

İlk bakışta bilinen ve klasik tanım şu şekildedir: Hacmi 

(uzayda yer kaplayan) ve kütlesi olan tanecikli yapılar-

dır madde! Zihni belli bir yöne doğru zorlayan ve sabit-

leyen bu tanım üzerinden bile az bir dikkat ile muhake-

me yapıldığında, maddenin (eşyanın veya ŞEY’ in) 

fıtratı nedir? Sorusuna rahatlıkla ulaşabiliriz. İki kere iki 

eşittir dört biçiminde madde için verilebilecek bir tanım 

şu eşitlikle gösterilebilir,  

  

MADDE=HAREKET.       (1)  

Üzerinde durulması gereken husus maddenin fıtratı ve 

bununla üretilen MANA (bilgi)’ lardır. Yani aşağıdaki 

eşitlik yazılabilir,  

MADDE=MANA (BİLGİ).      (2)  

Evet, tam bir eşitlikten bahsediyorum, herhangi bir yak-

laşıklık değil! Fakat ilerde ispat edileceği üzere bu eşit-

likte bir kırılma olacağını ve bu kırılmanın maddenin 

yönünde vuku bulacağını, yani maddenin mutlak olma-

dığı ama onun fıtratı olan hareketten üretilen manala-

rın mutlak olduğunu göstermeye çalışacağız. Öncelikle 

maddenin ne olduğu üzerinde fizik bilimi üzerinden 

sabit olan hakikati hakkında bir tahkikat yapacağız.  

Daha sonra bilim diye isimlendirilen yapının ne olduğu-

nu üzerine önemli birkaç noktayı izah edeceğiz. Birinci 

olarak, fizik ilminden biliyoruz ki, evrende var olan her 

şey hareketlidir. Makro ölçekten bakıldığında güneş ve 

sistemi, samanyolu galaksisi ve diğer bütün gök cisim-

leri;  ayrıca önümüzde duran bir masanın yapısına mik-

ro ölçekte bakıldığında moleküllerinden atomlarına ve 

bunları oluşturan alt parçacıklarına kadar bilinen tüm 

kuantumsal yapıların temel özelliği hareketli olmaları-

dır. Hatta evrenin dokusunu oluşturan, Planck uzunlu-

ğu mesafesinde boyutlara sahip olduğu düşünülen ve 

evrende bilinen kuvvetleri açıklamaya aday matematik-

sel bir teori olan sicim teorisinin de en temel özelliği bu 

küçük mesafelere yerleşmiş sicimlerin sürekli titreşim 

hareketini sergilemeleridir. Burada sicimler (iki boyutlu 

iplikçikler) bilinen uzay zamanın ve henüz gözlemlen-

memiş diğer uzay boyutların varlığını gerektiren ve 

evrenin tümünü kapsayan tek bir maddedir (hareket 

formudur).  

Mikro seviyede maddenin yapısını görebilseydik dalga-

lı bir yapı seyredecektik (gözlenebilir uzay-zaman ka-

rarlı hale gelmiş bir dalga denizidir). Bilimde genel ola-

rak şeyleri analiz eden teoriler vardır. İster maddenin 

oluşum aşamaları olsun ister evrendeki madde grupla-

rının oluşturduğu sistemler olsun bilimsel çerçevede 

açıklanmaya çalışılan şeyler, belli teoriler çerçevesinde 

analiz edilen ve seyredilen olgulardır. Bilimsel olarak 

geliştirilen her teori bir önceki teoriyi kapsayan ve dai-

resini genişleten pencereler hükmündedir. Yani biri 

ötekini genel olarak çürütmez, destekler. Mesela, bir 

kimse araştırmaları sonucunda; bir ağacın tüm hayat 

safhaları, sayfaları, geometrik şekilleri, tadı, rengi ve 

kokusu, etkileşim ve iletişimi vesaire…  

Tüm programı onun meyvesinde çekirdeğinde kodlan-

mış hıfz ediliyor dese ve ispatlasa ve bir çekirdek teori-

si isimlendirmesi çerçevesinde okusa bu doğru bir oku-

ma olur. Bir başkası ise okunan manaları çekirdekle 

beraber, aslında ağacın her bir zerresinde derç edilmiş 

dese ve zerrelerinde ağacın ifade ettiği manaları ifade 

eder hükmünü ispatlayarak ortaya koysa ve mesela 

nokta hareket teorisi isimlendirmesi çerçevesinde yap-

sa, bu da doğru bir okuma olur. Diğer yandan, örneğin 

küçük hızlarda hareket eden maddeyi Newton teorisi 

güzel bir biçimde betimlerken, yüksek hızlarda Einstein 

teorisi geçerliliğini korumaktadır. Maddenin sürati azal-

dığında Einstein denklemleri bu düşme limitinde 

Newton teorisine dönüşür. Bu bakımdan teoriler birbiri-

ni destekler, burada seyredenin referansı ve maddenin 

hareket davranışı ve büyüklüğü önemlidir. Öte yandan, 

yasalar ve kanunlar isimlendirmelerindeki kasıt eğer 

mutlaklık ise, evrende mutlak bir şey yoktur, var olan 

şey hareketten ibarettir. Dolayısıyla, her kim ne çalış-

ma yapıyorsa yapsın incelediği şeyin en temel ve de-

ğişmez fıtratıdır hareket! Bu nedenle bilimsel çalışma-

larda eğer hata varsa bu incelenen maddeden yani 

hareketten üretilen mananın yanlış okunmasıdır veya 

hiç okunamamasıdır. Bir teoride yapılan eksik okuma-

lar ise hata değildir, aksine bir sonraki teori ile çerçeve-

si genişletilir ve anlaşılır bir biçime yerleştirilir.  

Bilimsel teorilerde 3 ana nokta vardır.  

1. Okunan tablo (harekettir, mutlak değildir).  

2. Tablodan üretilen mana (Bilgi)  

3. Tablodan üretilen mana (Bilgi)  

Bütün bilimlerin veya ilimlerin çerçevesi bu üç aşama-

dan ibarettir ve bunlar birbirinden ayrılamazlar. Ayrılsa, 

bilim değil ZAN olur ki buda ilim namına hiçbir şey ifa-

de etmez. Şimdi, maddenin doğası üzerinde bir derece 

bir analiz yapacağız. Evren (kâinat) denen muazzam 

ve düzensiz yapının kendisi 3 uzay 1 zaman BOYUT’ 

undan oluşan ve kısaca 4 boyutlu uzay-zaman olarak 

isimlendirilen ve her an genişleyen (hareketli) bir sis-

temdir. Bu sistemde görünür (illa göz ile görme değil, 

bilinen madde ve bileşenleri yani zerreleri formu kaste-

diliyor) madde formları yüzde 4, bilinmeyen madde 

formları yüzde 96’dır.   
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Kuantum bilimden sabit olmuştur ki evrende boşluk 

yoktur, uzay-zamanın (bilinen veya bilinmeyen 

madde zerrelerinin) her an dalgalanması (hareketi) 

vardır. Bunları daha iyi görebilmek ve okuyabilmek 

için BOYUT isimlendirmesinin ne olduğunu incele-

memiz gerekmektedir. Bunun için fizik biliminden 

en kolay bir anlatım yolunu tercih edeceğiz. En ba-

sit biçimiyle, evrenin kendi alt bileşenlerinden olan 

en az 2 boyuttan söz edebiliriz: 1 uzay ve 1 zaman 

boyutu. Uzay boyutunun olduğu yerde zaman bo-

yutu zorunlu olarak vardır (Einstein özel görelilik 

teorisi). Bir A noktasından bir B noktasına hareket 

ile en kısa ve en makul çizgi (mesafe) 1 uzay 

(mekân) boyuttu olarak isimlendirilir.  

  A                                      B  

Bu uzay boyutu üzerinde neredeyse sayısız ve bel-

ki bir derece boyutsuz denebilecek noktalar vardır. 

Her bir nokta ayrıca zaman diyebileceğimiz bir AN 

ile temsil edilsin. Bir noktadan diğerine her bir geçiş 

(HAREKET) doğal olarak 2 AN ‘nın birleşmesidir ki, 

buna zaman boyutu diyoruz. Bu şu anlama gelir ki, 

uzayda (mekânda) örneğin düz bir masa yüzeyinde 

en basit bir boyut çizilirken aynı anda zaman boyu-

tu da beraber çizilir veya oluşturulur. Dolayısıyla 

zamandan bahseden biri aslında mekândan bahse-

diyordur veya bunu tersi. Bu durum 2 boyutlu 

(düzlemsel mekân) veya 3 boyutlu (hacimsel 

mekân) biçimleri için de geçerlidir. Görünen veya 

bilinen evren 4 boyutlu uzay-zaman (3 uzay 1 za-

man) biçimindedir. Bu bağlamda uzay (mekân) ve 

zaman birbirinden ayrılamazlar, mekânın varlığı 

zamanın varlığını zorunlu kılar. Evrenin varlığı ve 

ayakta kalması kendisi dâhil (kendisi her an genişli-

yor) içindeki her şeyin hareketli olması bir zorunlu-

luktur ve ihtiyaçtır, madde formunun olması için! 

Sonuç olarak her bir şeyin kararlı bir halde olması 

için ancak ve ancak boyut çizerek hareket halinde 

olmasıyla mümkündür. Evrenin başlangıcı durağan 

olan ve pek bir mana ifade etmeyen bir akışkan 

(false-vacuum fluid) durumundadır (yani Big-Bang 

denilen büyük patlama tekilliği yoktur). Ani bir şekil-

de olmak üzere, bir seçeneğe göre 2 boyutlu, diğer 

makul bir seçeneğe göre akışkanın 4 boyutlu bir 

genişleme hareketi evrenin kendisi olmuştur, yara-

tılmıştır. 

Hareketsizlik (ki bu madde için mümkün değildir) 

teorik olarak -273 santigrat derecede olduğu düşü-

nülmektedir (termodinamiğin 3. Yasası). Pratik ola-

rak bu sıcaklığa da henüz ulaşılamamıştır. Evrenin 

en soğuk cisimleri ( karadelikler) bile -260 santigrat 

civarında olduğu düşünüldüğünde, -273 santigrat 

derecenin dip sıcaklık için bir referans noktası oldu-

ğu görülebilir. Bu sıcaklık limitinde maddenin hare-

ketsiz olduğu düşünülmektedir, fakat bilimsel ola-

rak hareketsizliğin ne demek olduğu veya hareket-

siz bir yapının (eğer varsa) ne olduğu bilinmemek-

tedir. Dolayısıyla, -273 santigrat derecede madde 

şöyle olur böyle olur demek ve referansın vereceği 

teorik hükümler sadece felsefi ve hayali tahminler-

den öteye geçmez. Çünkü madde tanımında; fıtratı 

veya doğası gereği hareket vardır, hem kendisi bo-

yutsaldır hem de sürekliliği için boyut çizmelere 

muhtaçtır.  -273 te ne olur? Cevap bilinemez! Big-

Bang ten önce ne vardı? Henüz evrenin dokusu 

dediğimiz boşluk yani boyutlar var olmadığı için ve 

sonuç olarak bir madde formundan bahsedemeye-

ceğimiz için cevap bilinemez!  Boş uzay-zamanın 

(mekânın) var olması kendindeki enerji zerrelerinin 

hareketi ile ve içinde bulunduğu evrenin genişleme-

si ile ve bu sayede boyutlar yaratılarak kaimdir.  

A 

C 

D 

MANA (BİLGİ) 

Hareket Yönü 

1. A referans noktasıdır,  

2. C-D hareketi seyredilen tablodur,  

3.Referans tarafından okunan manalar (bilgilerdir).  
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Bilimde referans tarafından okunan manalar, bir teorisyen tarafından matematik sembollerle, bir deney 

grubu istatiksel sembollerle, bir sosyal bilimci ise kavramlarla somut hale getirilir. Yine basit bir misal ile 

meseleyi daha açık hale getirebiliriz: ‘YÜRÜMEK’ kelimesi (şeyi) bir tablodan üretilen MANA’ yı harflerle 

sembolleştirdiğimiz bir isimlendirmedir. Karşıda seyrettiğimiz bazı hareketlerinden (el-kol, beden hareket-

lerinden) yaratılan MANA’ yı isimlendirmedir. İlginçtir ki el, kol, beden kelimeleri de isimlendirmedir, dola-

yısıyla seyredilen sadece bir harekettir aslında! Mesela ‘’evi temizlemek’’ zihnimizdeki algılanan bir ma-

nadır. Bu manayı göster desek harici (dışsal) bir tablo gösterilmelidir, aksi takdirde zihindeki şeyi göste-

remezsiniz. Bu mana, kapalı bir sistemdeki biri veya birilerinin hareketinden veya kısaca tablodan yaratıl-

mış, üretilmiş ve biz bunu isimlendirmişizdir. Yaratılmış diyorum çünkü mekân denen şey boyutsaldır ve 

yaratılmıştır. Diğer bir değişle yaratmak, evrendeki boyut çizmelerden okunan ve anlaşılan ve referans 

tarafından yapılan bir isimlendirmedir! Bahsedildiği üzere, boyut için hareket gerekmektedir. Mesela, kar-

şıda konuşan biri hava zerrelerini (parçacıkları) hareketlendirir ve zihnimiz-aklımız bu hareketleri harfle-

rin tablosundan analiz eder ve algılar.  

Bazı isimlendirmeler var ki bunları kategoriye ayırmışız anlayabilmek için ve bunlara manevi veya soyut 

demişiz, örneğin sevgi, öfke, kıskançlık, merhamet vesaire… Tüm duygu ve istidatlar istisnasız bir şekil-

de insanın mikro seviyede cildindeki mimik hareketlerinden, sinir hücrelerinin hareketinden veya makro 

düzeydeki hareketlerinden okunabilen yaratılmış manalardır ki biz bunları isimlendirmişiz. Dolayısıyla 

gözümüzle maddeyi nasıl görüyorsak (tabloyu) onun hareketinden okunan mana da o gözle seyredilme-

lidir. Çünkü biri diğerisiz olmuyor, bilimsel değildir. Neticede bilim birbirinden ayrılamaz 3 döngü etrafında 

dolaşır. Bunlardan birinin eksikliği bilim değildir artık! Tablo olmadan ifade edilen bir mana varsa bu bilim 

değil, genel olarak felsefedir. Mesela, metafizik denen boyutların ve bu boyutlarda gezen maddenin ol-

madığı! Ve mananın üretilmediği! Ama sadece referansın (bir insanın) isimlendirdiği bir kavramdır meta-

fizik! Tüm bilimsel kitaplar ve halen yazılan bilimsel makaleler MANA’ ların bir takım kavram ve sembol-

lerle somut yani zihinde görünür hale getirilmesidir. Hatta zerrelerin kendileriyle değil de onun hareketini 

temsil eden dalga fonksiyonu ile uğraşılır bilimde! Yani zerrenin hareketinden üretilen manalar fonksiyon 

dediğimiz matematiksel sembollerle isimlendirilir, ifade edilir ve görünür bir forma getirilir. Bir mantık süz-

geci veya kendi içinde tutarlı zihni bir takım işlem hareketleriyle zerrenin davranışı, yani hâlihazırdaki ve 

geçmişi hakkında bazı manalar (bilgiler) elde edilir, çünkü hareket gayet intizamlıdır, dengelidir. Bir son-

raki davranışı hakkında da bazı olasılıklar hesaplanabilir, çünkü sonraki daha gelmemiş bir tablo kesin 

bir biçimde ifade edilemez. 

Öte yandan, mutlaklık kavramı bir sabitlik ve durağanlığa karşılık geliyorsa bu madde için mümkün değil-

dir, çünkü mikro düzeyde oldukça hızlı ve karmaşık bir hareketi ve vaziyeti vardır. Evrendeki en küçük 

mesafe (Planck mesafesi  metre)  miktarı civarında maddenin (zerrenin) mutlaklığını bozan daima bir 

belirsizlik vardır (Heisenberg belirsizlik ilkesi). Bu belirsizliği ölçmek ve bulmak istersek, bu yamulmuş bir 

elbiseye benzer ki, bir tarafının düzeltilmesi diğer bir tarafının bozulmasına yol açar. Dolayısıyla, hareket 

nedeniyle mutlaklığı ortadan kalkan madde, ifade ettiği manalar cihetiyle süreklidir, kesintisizdir. Herhan-

gi bir arız yoktur. Çünkü en küçük mesafede yol alan parçacık, belirsizliği ölçebildiğimiz için (ki bu ölçme 

bir ilimdir) bir ilim manasını ve en küçük mesafedeki hareketi bir boyut olduğu için yaratma manası ve 

tabi hareketin kendisi bir enerji ile olacağı için kudret (güç) manasını o belirsizlik alanında bile okuyabili-

yoruz. Demek ki bir parçacığın sürekli hareketi, belirsizlik bölgesinde kendisinin mutlak olmadığını ama 

ifade ettiği manalar yönünden sürekli olduğunu şuurlu referanslara göstermektedir.  

“Bilim, eşyayı (hareketi) analiz etme, okuma ve seyretme biçimidir”. 
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Dr. Öğr. Üyesi İsa Hatipoğlu  KÖŞE  
YAZARLARIMIZ Çip Krizi: Çip Nedir, Nasıl Yapılır ve  

Hayatımıza Doğrudan Etkisi 

2022 yılı ortalarına doğru çözüleceği öngörülen1 

çip krizinin o kadar da kolay çözülemeyeceği ve bir 

veya birkaç yıl daha hayatımızı etkileyeceği artık 

bilinen bir gerçek2. 

Belki farkındayız, belki değiliz ama çipler her yer-

de. Oyuncaklarda, oyun konsollarında, televizyon-

larda, bilgisayarlarda, otomobillerde, akıllı telefon-

larda, tıbbi cihazlarda ve daha nice hayatımızın 

vazgeçilmez parçalarında çipler var. Bu sebeple, 

artık hepimiz yarıiletken sanayisine bağımlıyız. Bu 

yazıda, pandemi ile hissettiğimiz çip krizini anla-

mak için öncelikle çipin ne olduğu ve nasıl yapıldı-

ğına bakıp sonrasında ise yaşamakta olduğumuz 

krizin sebeplerine değineceğiz. 

Çip Nedir?  

Mikroçip, bilgisayar çipi, tümleşik devre (IC) olarak 

da bilinen çip basitçe küçük düz bir yarıiletken par-

çası üzerindeki bir dizi elektronik devreden oluşur. 

Günümüzde, monokristal silikon (silisyum element-

lerinden oluşan elmas kübik yapıdaki kristal), tüm-

leşik devreler için kullanılan ana substrattır, ancak 

galyum arsenit gibi periyodik tablonun bazı III-V 

bileşikleri, LED'ler, lazerler, güneş pilleri ve yüksek 

hızlı entegre devreler gibi özel uygulamalar için 

kullanılır. Bunlara ek olarak grup II-VI bileşiklerden 

oluşan substratlar opto-elektronik uygulamalar ol-

mak üzere birçok alanda kullanılmaktadır. Günlük 

hayatımızı doğrudan etkileyen çipler büyük ölçüde 

silikon tabanlıdır. Bu yüzden Silisyum (Si) dijital 

altın olarak da adlandırılmaktadır. Ancak bu Silis-

yumun az bulunduğu anlamına gelmemekle birlik-

te, yerkürede en çok bulunan ikinci element Si ele-

mentidir. 

  

Şekil 1 Elmas kübik yapıdaki Silisyum kristali  

Kumdan Çipe Yolculuk 

İlk aşamada saflaştırılmış polikristal silikon külçeler kumdan elde edilir. Şekil 2’de3 görüldüğü gibi, bu 

külçeler Czochralski metodu kullanılarak silisyumun saflaştırılması ve kristalleştirilmesi işlemiyle, silindir 

külçeler halinde üretilir. Bu silindir külçeler ince levhalar halinde dilimlenip parlatılarak işlenmeye hazır 

bir silikon levha haline getirilir (silikon wafer) .Elde edilen silikon waferlar çiplerin omurgasını oluşturur. 

Bu waferların üzerine devre desenlerinin yazılması için ultraviyole (UV) ışığa duyarlı fotorezist adı veri-

len bir kimyasal madde aktarılır. 

Homojen dağılımı sağlamak için 

yüksek hızlarda döndürülerek sili-

kon substrat fotorezist ile kaplanır. 

Devre deseninin olduğu bir maske 

kullanılarak UV ışık sadece istenilen 

yerlere temas eder ve bunun sonu-

cundaki kimyasal çözdürme işlemiy-

le wafera desen verilmiş olur. Bu 

desenler kullanılarak wafer kuru/

ıslak aşındırma, iletkenliği kontrol 

etmek için p veya n türü katkılama, 

metal bağlantılarının yapılması gibi 

yüzlerce işlemden sonra milyarlarca 
Şekil 2 Kumdan silikon wafer'a geçiş süreci 
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Şekil 4 de görüldüğü gibi Korona salgını başlama-

dan önce de çip üreticileri neredeyse tam kapasi-

teye yakın çalışıyorken, pandemi sebebiyle çipe 

olan talebin katlanarak artması arz-talep dengeleri-

nin bozulmasına neden oldu2 . 

Korona salgını ile eve kapanan insanların gerek 

evden çalışmak, gerek uzaktan eğitim, gerekse 

eğlence için elektronik cihazlara olan taleplerinde 

büyük bir artış oldu. Kısacası pandemi dijitalleşme 

hızını ileri düzeye çıkarmış oldu. Bunun yanında 

çevrimiçi sunucu hareketleri, haberleşme ve ileti-

şim sektöründeki talebi de kattığımız zaman salgın 

kaynaklı talep artışı ciddi boyutlara ulaştı. Dahası, 

salgın sebebiyle hammadde tedariğinden, diğer 

gerekli parçaların lojistiğine ve bitmiş çipleri müşte-

rilere ulaştırmak için karmaşık küresel lojistiğe ka-

dar tedarik ekosisteminin her parçası etkilendi2.  

Yılda ortalama bir trilyon çip üretimi gerçekleştiril-

mesine rağmen, bunun büyük bölümünün sadece 

TSMS, Samsung, Intel, SKHynix, Micron, SMIC 

gibi birkaç şirket tarafından yapılmakta.  ABD-Çin 

ticaret ve teknoloji savaşı nedeniyle ABD’nin Çin 

şirketi olan SMIC’ye uyguladığı yaptırım sonrasın-

da birçok Amerikan şirketi siparişlerini TSMS gibi 

hali hazırda neredeyse tam kapasiteyle çalışan 

şirketlere aktardılar. Böylece kriz daha da ciddi 

boyutlara ulaştı. 

Çip fabrikaları üretim için çok fazla saf suya ihtiyaç 

duymaktalar. Örneğin, 2019 da TSMS’nin Hsinchu 

şehrindeki fabrikasında günde 63000 ton su kul-

lanmıştır.4 2021’de Tayvan’nın son 50 yılın en bü-

yük su kıtlığını yaşaması da krizi daha ileri boyuta 

taşıdı. Buna ek olarak Japonya’daki Renesas 

Electronics’in Naka fabrikasında çıkan yangın oto-

motiv endüstrisine büyük bir darbe daha vurmuş 

oldu.  

Çip Krizinin Çözümü İçin Öngörülen Zaman 

Pandeminin etkilerinin azalması ile krizin çözülece-

ği birçok uzman tarafından dillendirildi. Ancak, 

2022 yılının ortalarına doğru çözüleceği öngörü-

len1 çip krizinin o kadar da kolay çözülemeyeceği 

ve iyimser olarak birkaç yıl daha hayatımızı etkile-

yeceği artık bilinen bir gerçek2.  

Referanslar 

1 S.K. Moore, IEEE Spectr. (2021). 

2 M. Harris, IEEE Spectr. (2022). 

Bu waferlar kesilerek çok sayıda çip 

elde edilir. Bu çipler paketleme işle-

minden sonra kullanılacağı ürüne 

entegrasyonu için ilgili firmalara 

gönderilerek çip üretimi tamamlan-

mış olur. 

Çip Krizinin Sebepleri  

Dünyanın en büyük çip tedarikçile-

rinden Qualcomm Şirketinin CEO’su 

Cristiano Amon’a göre problemin 

ana kaynağı talep; dijitalleşme hızın-

daki aşırı atışın Korona salgınıyla 
Şekil 3 Fotolithografi ile devre deseni oluşturma 

Şekil 4 2019-2021 yılları arası çip fabrikalarının %80 in 

üzerinde kapasite ile çalıştığı görülmektedir2. 
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Dr. Öğr. Üyesi Erhan Kırtepe  KÖŞE  
YAZARLARIMIZ Güneş Enerjisinin Önemi ve Türkiye’nin  

Güneş Enerjisi Potansiyeli 

Güneşten gelen ışınlar Dünya’nın atmosferin-

den geçtikten sonra yeryüzüne ulaşır. Bu ışın-

ların bir kısmı ise yeryüzüne çarptıktan sonra 

geri yansır ve uzay boşluğuna doğru hareket 

eder. Atmosferde bulunan sera gazları bu ışın-

ları tutar ve yeryüzünün belirli sıcaklık derece-

sinde kalmasını sağlar. Atmosferde ısının tu-

tulması ile birlikte Dünya üzerinde bulunan 

canlıların yaşaması için elverişli bir ortam olu-

şur. Atmosferin ısıyı tutma özelliğine sera etki-

si bunu gerçekleştiren gazlara da sera gazı 

denir. Başlıca sera gazları karbondioksit, me-

tan, azot oksit ve su buharı olup sera gazları 

içerisindeki en büyük payı karbondioksit oluş-

turmaktadır. Sera gazlarının atmosfer içerisin-

deki diğer gazlara göre oranına bakıldığında 

düşük ve %0,1’den az olduğu görülmektedir. 

Sera gazlarının atmosferde gereğinden fazla 

artması ise küresel ısınmaya neden olmakta-

dır. Dünya’da yaşayan canlıların geleceği için 

bu gazların atmosferdeki oranlarının geçmişte-

ki seviyelerinde tutulması ve artmamasının 

sağlanması gereklidir. Sera gazlarının atmos-

ferdeki yükselişinin durdurulamaması ve küre-

sel ısınmanın devam etmesi kutuplardaki ve 

yüksek dağlardaki buzulların erimeye devam 

etmesine, sel, heyelan, erozyon gibi doğa fela-

ketlerinin artmasına, denizler ve okyanusların 

ısınmasına neden olarak buradaki canlı türleri-

nin yok olmasına, göllerin, ne-

hirlerin ve su havzalarının ka-

pasitelerinin ve rezervlerinin 

azalmasına, çölleşmeye, orman 

yangınlarının artmasına, gece-

gündüz sıcaklık farkının giderek 

azalmasına, kasırga, hortum ve 

yıldırım gibi atmosfer felaketle-

rinin oluşmasına ve artmasına, 

asit yağmurlarının ve birçok do-

ğa felaketinin zincirleme oluş-

masına neden olacaktır. 16/02/2001 tarihinde 

Cenevre’de açıklanan BM Çevre Raporu'na 

göre 21.Yüzyılda, ortalama hava sıcaklığının 

1.4 °C ile 5.3 °C arasında artacağı, buzulların 

erimesiyle denizlerin 8–88 cm kadar yüksele-

ceği, uzun vadede Dünya’nın fiziksel yapısın-

da geri dönüşümü olmayan değişiklikler ortaya 

çıkacağı düşünülmektedir. Bunların yaşanma-

ması ve Dünya üzerindeki canlıların yaşamla-

rını sürdürebilmeleri için sera gazlarının at-

mosfere yayılmasına neden olan etkenler orta-

dan kaldırılmalıdır.  

Sanayinin gelişmesi, Dünya’daki nüfusun hızla 

artması ve insanların daha konforlu yaşamala-

rı için geliştirilen sistemlerle birlikte enerjiye 

olan ihtiyaç da giderek artmaktadır. Dünya ge-

nelinde artan enerjinin talebinin yaklaşık %

80’lik bir kısmı petrol, doğal gaz ve kömür gibi 

fosil kökenli yakıtlardan karşılanmaktadır. Fosil 

kökenli yakıtların kullanılması ise atmosferdeki 

sera gazlarının miktarının artmasına neden 

olmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 

verilerine göre 2020 yılında Türkiye’de toplam 

sera gazı emisyonu bir önceki yıla göre %3,1 

artarak 523,9 milyon ton (Mt) CO2 eşdeğeri 

(eşd.) olarak hesaplanmış ve kişi başı toplam 

sera gazı emisyonu bir önceki yıla göre %1,6 

artarak 2020 yılında 6,3 ton CO2 eşd. olarak 

belirlenmiştir.     
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Fosil kökenli yakıtların tükenmekte olması ve sera gazı etkileri de göz önüne alındığında bu yakıtların kul-

lanımından vazgeçilip temiz ve tükenmez yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek hayati derecede 

önem kazanmıştır. Başlıca yenilenebilir enerji kaynakları güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, dalga enerjisi, 

jeotermal enerji, hidrolik enerjisi ve biyokütle enerjisi olarak sıralanabilir. Özelikle ülkemizin bulunduğu 

coğrafi konum itibari ile güneş enerjisi açısından oldukça zengindir. Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli 

Atlasına (GEPA) göre Türkiye’nin ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2741,07 saat/yıl, ortalama 

günlük toplam güneşlenme süresi 7,50 saat/gün, ortalama yıllık toplam ışınım şiddeti 1527,46 kWh/m2-yıl 

ve ortalama günlük toplam ışınım şiddeti 4,18 kWh/m2-gün’dür. Ülkemizin Güneş enerjisi potansiyelinin 

bu kadar fazla olmasına rağmen hali hazırda güneş enerjisinden faydalanma oranında istenilen mertebe-

lere ulaşabilmiş değildir.  

Özellikle de ülkemizin hem güneşlenme süresi hem de güneş ışınım şiddeti yoğunluğuna göre en çok gü-

neş enerjisi potansiyeli sahip olan Güneydoğu Anadolu bölgemizde güneş enerji sistemlerinin kullanımı 

yaygınlaştırmalı ve hayatımızın her alanında temiz ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olan güneş enerjisin-

den faydalanmamız gerekmektedir. Güneş enerji sistemlerinin ilk yatırım maliyetleri fazla gözükse de 

uzun vadede yatırımcısına kar getirmektedir. Bu sistemlerin kullanması ile hem enerji üretim maliyetleri-

miz sıfırlanacak hem de sera gazı emisyon salınımının önüne geçilerek yeryüzünde canlıların güvenle 

yaşayabileceği sürdürülebilir temiz bir ortamın devamlılığı sağlanacaktır.  

Güneş enerjisinden mevcut sistemleri kullanarak ısıl ve elektriksel olarak iki farklı şekilde enerji elde ede-

bilmekteyiz. Güneş enerjisinden elde ettiğimiz ısıl enerjiyi hacim ısıtma, buhar üretimi, sıcak su eldesi, 

gıda kurutma gibi birçok farklı şekilde değerlendirirken, elektrik enerjisini sanayi, tarım, ulaşım, konutlar ve 

iklimlendirme uygulamaları gibi ihtiyacımız olan her alanda kullanabilmekteyiz. Güneş enerjisinin deza-

vantajlı olduğu durum ise sürekli ve kesintisiz olmamasıdır. Gece saatleri ve özellikle kış mevsimindeki 

kapalı havalar güneş enerjisinden faydalanamadığımız zamanlardır. Bu zamanlardaki enerji ihtiyacımızı 

karşılamak için güneş ışığının olduğu anlarda güneşten elde ettiğimiz ve o an kullanmadığımız enerjiyi 

depolamamız gerekmektedir. Elektriksel enerjinin depolanması için kapsitörler, yakıt hücreleri ve batarya, 

ısıl enerjinin gizli ve duyulur ısı şeklinde depolanabilmesi için ise ısıl enerji depolama malzemeleri kullanıl-

maktadır.  

Sonuç olarak güneş enerjisi potansiyeli açısından son derece elverişli konumda yer alan bölgemiz başta 

olmak üzere ülkemizin tamamında güneş enerji sistemlerini arttırmalı, güneş enerjisinden maksimum mik-

tarda yararlanmalıyız. Güneş enerjisi sistemlerinin ilk yatırım maliyetleri başta fazla olsa da uzun vadede 

kar getirecek bu sistemlerin kullanımı ile tükenmez ve yenilenebilir bir enerji kaynağından yararlanırken 

bir yandan da yeryüzünde bulunan canlıların güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli 

olan temiz bir ortama sahip olacak ve gelecek nesillere de her açıdan güzel bir Dünya bırakabileceğiz. 

Tablo-1:  Bölgelerin Işınım Değerleri ve Güneşlenme Süreleri 

BÖLGELER Yıllık Toplam Güneş Enerjisi (kWh/m²-yıl) Güneşlenme Süresi (Saat/yıl) 

Güneydoğu Anadolu 1.460 2.993 

Akdeniz 1.390 2.956 

Doğu Anadolu 1.365 2.664 

İç Anadolu 1.314 2.628 

Ege 1.304 2.738 

Marmara 1.168 2.409 

Karadeniz 1.120 1.971 
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Öğr. Gör. Dr. Besra İnan  KÖŞE  
YAZARLARIMIZ Sürdürülebilirlik 

Şunu biliyoruz ki bugünümüz ve yarınımız doğal kaynaklarımıza bağ-

lı. Doğal kaynaklarımız ise ne yazık ki sonsuz olamayabiliyor. Sür-

dürülebilirlik tanım olarak; sürekli olma durumu olarak adlandırıla-

bilir. Başka bir deyişle sürdürülebilirlik, gelecek nesili göz önünde 

bulundurarak onların ihtiyaçlarından ödün vermeden, kendi ihtiyaç-

larımızı karşılayabilmemizdir. Peki sürdürülebilirlik hayatımıza ne 

zaman girdi? Sürdürülebilirlik kelimesi ile ilk olarak Birleşmiş Milletler 

bünyesi altında çalışmakta olan Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyo-

nu’nun 1987 yılı içerisinde yayınlamış olduğu “Ortak Geleceğimiz” isimli  

rapor aracılığı ile tanıştık. Bu raporda sanayileşme ve nüfus artışından doğan  

sorunlara çözüm bulmayı hedefleyen komisyon, ekonomik gelişim ve küreselleşmenin çevre üzerindeki 

olumsuz sonuçları hakkında uyarılarda bulunmuştur.  

Yayınlanan bu rapor sürdürülebilirliğin üç temel bileşeni olduğunu söyler; çevre koruma,  ekonomik bü-

yüme ve sosyal gelişim.  Tüm bu bileşenler bir arada uyum içinde çalıştığında, insan, istek ve  ihtiyaçla-

rının şimdi ve gelecekte 

karşılanabilme potansi-

yeli artar ve bununla bir-

likte sürdürülebilir kalkın-

ma sağlanmış olur. 

Bütün canlı ve cansız 

varlıkların birbiriyle etki-

leşim halinde olmaları 

ekosistemin bir parçası-

dır. Dolayısıyla, herhangi 

bir parçanın zarar gör-

mesi ya da yok olması 

diğer bölümlerin de bun-

dan etkilenmesi tahrip ya 

da yok olması anlamına 

gelir.   
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Sanayi devrimi ile beraber, petrol, kömür gibi yenilenemeyen enerji kaynaklarının, hızla 

ve fütursuzca kullanılması, gerekli olan enerji ihtiyacının artmasına neden olmuştur. Sanayinin 

giderek baskın sektör olması, tarıma dayalı ekonominin bozulmasına ve bunun yarattığı çevre-

sel bozulmalara yenilerinin hızla ve daha büyük çapta eklenmesine yol açmıştır. Hızlı sanayi-

leşme ve bunun bir sonucu olarak modern şehirleşme, hızlı nüfus artışı gibi etkenler, hava, su 

ve toprak kirliliğine ve bununla birlikte biyoçeşitlilikte azalmaya neden olmuş, ayrıca toprak 

kaybı ve çölleşme gibi problemleri daha dramatikleştirmiştir. Tam bu noktada devreye sürdüre-

bilirlik kavramının girmesiyle hayatımıza yeni bir ve vizyon girmiş bulunmaktadır. Sürdürülebi-

lirlik, insanları, politikacıları, işletmeleri ve gelecek nesilleri hesaba katarak uzun vadeli karar-

lar almaya teşvik eder. Sürdürülebilir şekilde hareket etmek, kısa vade yerine on yıllık bir za-

man çerçevesini kapsar. 

 Şu bir gerçek ki yaşadığımız gezegene gereken saygıyı göstermiyoruz. Çoğu zaman  ihti-

yaçlarımızı göz önünde bulundurarak hareket etmek yerine gereğinden çok daha fazlasını tü-

ketiyoruz. Sürdürülebilirlik planları sayesinde aslında tüm bu negatif etkiyi pozitife çevirmek 

bizim elimizde. Sürdürülebilirlik konusunda bize çok büyük sorumluluk düşüyor. Öncelikle sür-

dürülebilirliğin önemini benimsemeli ve hayatımızı bu doğrultuda şekillendirmeliyiz. Birey ola-

rak yapılan her hareketin topluma büyük fayda sağlayacağını unutmamak gerekir. Aydınlatma, 

ısınma, temizlik ve hatta beslenme gibi günlük ihtiyaçlarımızda yapacağımız birtakım “yer de-

ğiştirmeler” ya da “değişimler” sayesinde büyük adımlar atabiliriz. Bu attığımız adımlar da em-

sal teşkil edecek ve dahası topluma örnek olacak. Bu sayede birey olarak attığımız adım her 

yeni gün zincirine yeni bir halka ekleyerek büyüyecek ve günün sonunda mutlu bir doğa, gü-

venli yarınlar ve güzel bir gelecek de bizleri bekliyor olacak. 

 SÜRDÜRÜLÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ 
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Dr. Öğr. Üyesi  
Abdullah Turan 

 KÖŞE  
YAZARLARIMIZ 

Manyetik Top Levitasyon Sistemi 

Manyetik levitasyon (Maglev) sistemleri, mühendislik sistemlerinde sürtünmeyi en aza indiren çözümler 

sunduğundan, güncel mühendislik çalışmalarındandır. Manyetik levitasyon, manyetik bir alandaki etkile-

şim sonucunda iletken bir nesnenin havada çeşitli kuvvetlere maruzken askıda kalmasıdır. Manyetik 

süspansiyon sistemleri, hareketli ve sabit parçalar arasındaki fiziksel teması ortadan kaldıran bir çözüm 

sunar. Bir başka ifadeyle maglev sistemlerinde sürtünme yoktur. Manyetik yataklar, yüksek hızlı yolcu 

trenleri, temassız eritme vb., manyetik levitasyonun pratik uygulamalarına örnek olarak verilebilir. 

Maglev sistemleri açık döngü kararsız bir yapıya sahip olduğundan, uygulamaları kapalı döngü kontrol 

sistemleri gerektirir. Ayrıca yüksek mertebeli doğrusalsızlığa sahiptirler. Dolayısıyla bu özellikleri sebe-

biyle kontrol edilmesi zordur. Son yıllarda maglev sistemlerinin kontrolü hakkında birçok çalışma yapıl-

mıştır. Manyetik top levitasyon sisteminde, çelik bilye, bir elektromıknatısın ürettiği elektromanyetik kuv-

vet aracılığıyla havada asılı kalır. Feedback Instruments tarafından üretilen Maglev sisteminin (Model No 

33-210) temel kurulumu Şekil 1’de gösterilmiştir.  

Sistemin ana bileşenleri, çelik çekirdekli bir solenoid bobin, bir ferromanyetik bilye ve konum sensörün-

den (IR sensörü) yapılmış bir elektromıknatıstır. IR sensörü, ferromanyetik topun dikey konumunu belir-

ler. Sistemde, geri besleme için 33-301 A / D kontrol arayüzü kullanılabilir (Şekil 1). A / D kontrol arayü-

zü tarafından ölçülen sinyaller PC’ye PCI 1711u DAQ kartı aracılığıyla iletilir. Analog kontrol arayüzü, 

kontrol sinyallerini bilgisayardan maglev cihazına ve maglev cihazından bilgisayara aktarmak için kulla-

nılır. Sistemde kullanılan diğer ekipman olan geri besleme donanım arayüzü, çalışma aralığını düzeltir 

ve hatayı mikrodenetleyici A / D aralığına ölçeklendirir. Maglev sistemi Matlab/Simulink yazılımı ile dijital 

modda çalışır. Buradaki kontrolcü, hata sinyaline bağlı olarak eyleyiciye akım gönderir. Amaç, topu arzu 

edilen referans seviyesinde tutmaktır. Maglev sistemi, işlem yüküne bağlı olarak 0.001 saniyelik bir za-

man gecikmeli transfer fonksiyonuna sahiptir.  

 

 

 

Şekil 1. Maglev kontrol sistemi 
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Maglev sisteminin parametreleri ise Tablo 1'de verilmiştir.  

Parametre Gösterim Değer 

Çelik Bilyenin Kütlesi m 0.02 kg 

Yer Çekimi İvmesi g 9.81 m/s2 

Akımın Denge değer I0 0.8 A 

Pozisyon Denge Değeri X0 0.009 m 

Kontrol gerilimi giriş seviyesi u ±5 V 

Sensör çıkış gerilimi seviyesi Xv +1.25 – 3.75 V 

sisteminin parametreleriMaglev sisteminin şematik di-

yagramı Şekil 2'de verilmiştir. X topunun konumu ve 

elektromanyetik bobin içindeki doğrusal olmayan en 

basit akım modeli aşağıdaki gibi yazılabilir. 

          

Model dinamiklerini Bode grafikleri, kutup ve sıfır harita-

ları, Nyquist grafikleri ve kök yer teknikleri kullanarak 

analiz etmek için modelin doğrusallaştırılması gerekir. 

Denge noktasının hesaplanması, doğrusal olmayan 

maglev sistemini doğrusallaştırmak için gereklidir. = 0 

eşitliği ile akım ve konumun denge noktası hesaplanır 

ve sırasıyla 0,8 A ve 0,009 m (volt olarak ifade edildiğin-

de, -1.5 V) olarak bulunur. 

Denklem (1) aşağıdaki gibi doğrusallaştırılabilir, 

 

Burada Δx ve Δi küçük sapmaları ifade eder ve Denk-

lem (2)’nin her iki tarafının Laplace dönüşümü alınarak, 

transfer fonksiyonu aşağıdaki gibi elde edilebilir. 

   ,        

X ve i, u ile orantılı olduğundan, transfer fonksiyonu 

(∆xv)/∆u şeklinde düzenlenebilir ve Denklem (4)’teki gibi 

gösterilebilir. 

                          

Burada k2 ve ki sırasıyla bobin kazancına olan sensör 

voltajı ve bobin voltajını ifade eder. 

Bu noktada, küçük bir zaman gecikmesi değeri (τ = 

0.001 s) hesaba katılırsa, açık döngü sisteminin transfer 

fonksiyonu Denklem 5'deki gibi ifade edilebilir.  Modelde 

dikkate alınan küçük zaman gecikmesi iki duruma sebe-

biyet verir. Birincisi, kontrolcü parametrelerinin kararlılık 

bölgelerini sınırlamaktır. İkinci ve daha önemlisi ise su-

nulan yöntemi diğer süreçlere genelleme olanağının 

ortaya çıkmasıdır. Örneğin, bu çalışma internet üzerin-

den manyetik kaldırma sisteminin kontrolüne kadar ge-

nişletilebilir. 

(1) 

(2) 

(4) 

(5) 

(3) 

Şekil 2. Maglev sisteminin şematik diyagramı 
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