
 

   

  Şırnak Üniversitesi Teknoloji ve Transfer Ofisi A.Ş.  

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

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


 

   

KÜNYE    

  Yayın Sahibi:      

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ   

TRANSFER OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ 

Editör  

   Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan 

 

 Genel Yayın Yönetmeni  

        Dr. Asaf Tolga Ülgen 

  

 İçerik Yönetimi  

   Öğr. Gör. Talha Bayır 

Dr. Mehmet Haskul 

Öğr. Gör. Zeynep Turan 

Dr. Befrin Neval Bingöl 

Dr. Ferhat Uğurlu 

      

Grafik Tasarım ve Dizayn  

   Hüseyin Altun  

 

Yazı İşleri Kurulu 

Dr. Ahmet Turşucu 
Öğr. Gör. Canan Ülgen  

Öğr. Gör. Fatih Selim Erdamar 

 

    Haziran Sayısı Köşe Yazarlarımız 
  -Doç. Dr. İhsan Ekin 
   -Dr. Serdal Damarseçkin 
   -Öğr. Gör. Fatih Selim Erdamar  
   -Dr. Ahmet Turşucu 
   -Öğr. Gör. Zekeriya YILMAZ  

Sosyal Medya Hesaplarımız 

   www.twitter.com/sirnaktto  

   www.facebook.com/sirnakttoas  

   www.instagram.com/sirnaktto  

   www.youtube.com/channel/sirnaktto  

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

Mehmet Emin Acar Kampüsü Şırnak TTO 
Binası  NO: 251 73000– Merkez /ŞIRNAK 

 

 

GİRİŞİMCİLİK 4.0 1 

 

2 

4 

İNOVASYON 

 

 
Köşe Yazarlarımız 

3 

5 

 6 

Rakamlarla Türkiye 

Teknolojiden Gelişmeler 

 
7 

ŞırnakTTO Etkinlik ve          

            Faaliyetleri 

TRC3’e ait  İstatistiksel  

Veriler 



 

 3 

ÖNSÖZ  

 

Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri Birimi’nin temel amacı, Üniversite’de ve Üniversite ile ilişkili pay-

daşlar arasında girişimcilik kültürünün oluşturulması, yaygınlaştırılması, girişimcilikle ilgili yeni programla-

rın oluşturulması ile girişimciliğin artırılması, Üniversite çıkışlı firma (Spin-Off)’ların kurulması ve teknoloji 

odaklı ürün geliştiren firmaların ortaya çıkmasını sağlamaktır.  Şırnak Üniversitesi akademisyenleri, me-

zunları ve öğrencileri ile Ar-Ge projesi ve yenilikçi fikri olan girişimciler, sanayiciler ve yatırımcılarımız he-

def kitlemizdir. 

                       

Ekonomik ve teknolojik gelişmelerin ulusal ve uluslar arası olarak incelendiğinde en önemli ana 

başlığın girişimcilik olduğu aşikardır. Bu gelişmeler girişimcilere birçok yeni fırsat sunmakla birlik-

te kişiler belli işlerde sabit ve belirli bir ücret karşılığında çalışmak yerine kendi işlerini kurmaya, 

yani girişimci olmaya yönelmektedirler. Girişimcilik günümüzde eski dönemlere kıyasla, üzerinde 

daha çok durulan ve bilenen bir kavramdır. Günümüz dünyasında gelişen iktisadi ve teknolojik 

gelişmelere paralel olarak girişimci ve girişimciliğe verilen değer ve destekte artmaktadır. Bunun 

en büyük sebeplerinden birisi girişim sonucu ortaya çıkan girişimcilik örneklerinin teknolojik, eko-

nomik, işgücü, küreselleşme vb. gibi konularda birçok katkıya sahip olmasıdır. "Endüstrileşmenin 

ve kalkınmanın en önemli dinamiğini girişimciler oluşturmaktadır." Girişimciliğin ülkemizdeki mev-

cut durumu kamu ve özel kesimler tarafından incelenmekte ve gelişmeler takip edilmektedir. Gü-

nümüzde gerçekleşen girişimcilerin en önemli hedeflerinden birisi ekonomik kazanç ve katma de-

ğerli yerli ürün üretimini sağlamaktır. Kendi mevcut koşullarında memnum olmayan ya da kendi 

istedikleri çalışma ortamını oluşturmak isteyen kişiler, hedefledikleri girişimler ile bu hedeflerine 

ulaşmak isterler. Girişimcilerin en büyük hedeflerinden birisi ekonomik kazanç elde etmek oldu-

ğundan, bu kazançları elde edebilmek için girişimcilerde yöneticilik, iş bilgisi, fırsatları görme vb. 

özelliklerin de olması gerekmektedir.  Girişimcilik 4.0 Platformu İstanbul Kalkınma Ajansı Girişim-

cilik Destek Programı kapsamında hayata geçirilmiş ve kurum-girişim işbirliği tarafında, girişimci-

ler ve kurumsal firmaları buluşturarak startuplardaki eksik kaynak ve yetkinlik ihtiyaçlarını kurum-

sal firmalardan sağlayarak startupları hızlandırmak ve kurumsal firmaların rekabet gücünü arttır-

mak için yetenekli startuplarla işbirliği yapmalarını hedeflenmektedir. Bizde, bölgede girişimcilik 

verilerinin iyileştirilmesi için yol haritamızı belirledik ve eylem planımızı oluşturduk.  

                                                                        

 

                                                                         Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan 

                                                                                  Şırnak Üniversitesi Rektörü 

              ŞırnakTTO Yönetim Kurulu Başkanı 
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          GİRİŞİMCİLİK 

Gü nü mü zde, birçok ü lke girişimcilik eg itimini veya “yenilikçilik, girişimcilik ve yaratıcılık” eg itimini 

teşvik etmektedir. Girişimcilik eg itimi bir ü lkenin ekonomik rekabet gü cü nü  artırabilir ve yeni işlere 

yol açabilmektedir. 

Bazı araştırmacılar son yıllarda girişimcilig in tanımını fırsat ve inovasyon kavramlarıyla birlikte kül-

landıg ı go rü lmektedir. Bü çerçevedeki tanımlamalardan birine go re girişimcilik, fırsatların o nemli 

oldüg ünü vürgülayan bir dü şü nce tarzı ve planlanmış bir davranış şekli olarak tanımlanmıştır 

(Arıkan, 2002). Girişimcilig in bü tanımı incelendig inde psikolojik açıdan deg erlendirildig i ve girişim-

cilik o zelliklerinin davranış ve dü şü nce tarzıyla ilişkilendirildig i go rü lmektedir. Farklı bir    girişimci-

lik tanımı ise, bir bireyin veya grübün hangi kaynaklara sahip olürsa da deg er yaratmak ve   bü yü -

mek için eşsiz ve inovasyon aracılıg ıyla gereksinimleri karşılayacak fırsatları tespit etmek ü zere 

planladıkları imka n ve gü çleri küllandıkları sü reç olarak tanımlanmıştır (Coülter ve Robbins, 2003). 

Yapılan girişimcilik tanımları incelendig inde inovasyon bir başka deyişle yenilikçilik kavramı giri-

şimcilig in vazgeçilmez ünsürü nitelig indedir. Ayrıca girişimcilig in bir sü reç oldüg ü yapılan     tanım-

lamalardan anlaşılmaktadır. Girişimcilik; toplüm ve bü toplüm ekosisteminde bülünan bireler için 

deg er yaratan, ekonomik fırsatlar dog üran ve bünün sonücünda getirdig i yeniliklerle ekonomik sis-

temde deg işiklikler olüştüran bir sü reçtir. 
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Ekonomilerin gelişmişlig ini etkileyen birçok fakto r bülünmaktadır. Eg itim, iklim, harcama politikası, 

Ar-Ge harcamaları, inovasyon, sahip olünan kaynaklar bü fakto rler içerisinde sayılabilir. Ekonomik 

gelişmişlik ekonomik bü yü meyi dog rüdan etkilemektedir. (Stel vd. 2005: 311). Dolayısıyla    iktisatçı-

lar ve politikacılar geçmişten gü nü mü ze ekonomik bü yü meyi etkileyen mekanizmaları ço zmek için 

çaba sarf etmektedirler. 

İ şletmelerde yenilikçi kapasitenin belirleyici 

fakto rlerinden biri girişimciliktir. Schümpeter 

(1934), girişimcinin ekonomideki o nemli rolü -

nü  kabül etmekte ve onları piyasaya sünülan 

yenilikler yolüyla ekonomik dengeyi deg iştir-

me işlevini yerine getirerek ve ekonomik ha-

rekete izin vererek, ekonomik kalkınmanın 

ana motorü olarak listelemektedir. Bir tarafta, 

tü m yenilig in keşfedilmemiş arazilerde giri-

şimcilig i zorünlü kıldıg ı, fırsatların teşvik ettig i, ancak risklerle sınırlandırıldıg ı go rü şü nde olanlarda 

bülünmaktadır.  

Girişimcilik, bireylerin, rekabet avantajı, iş genişlemesi ve hepsinden o nemlisi farklı şeyler yapmak 

için yeni arenalar geliştirmeleri için enerjileri, tütküları ve gü çlerinden faydalanmalarını sag lar. Kü-

rümsal girişimcilik, piyasada rekabet edebilecek bir pozisyon kazanmalarını ana hatlarıyla belirttig i 

için aynı zamanda verimlilik seviyesini artırarak ü lke ekonomisine de o nemli bir deg er katar (Umair, 

Abbas, Asif, Hüssain, & Mühammad, 2018).   

Gü nü mü zde, inovasyon odaklı gelişim stratejileri girişimcilig e olan talebi artırmaktadır. Bününla bir-

likte, bü alandaki mevcüt araştırma ve tartışmaların çog ü, girişimcilik eg itimi ekosistemindeki o g re-

tim elemanlarının, mü fredat geliştirme ve girişimcilik eg itiminin etkileyip etkilemeyeceg i ü zerine 

odaklanmaktadır. Girişimcilik eg itimi, bilişleri geliştirmeye yardımcı olür, dü şü nceleri ve eylemleri 

sü rekli olarak ayarlar ve girişimcilig i daha yo nlü , tütarlı ve anlamlı hale getirmektedir. 

Girişimcilig i tamamlayan en o nemli fakto rlerin başında inovasyon gelmektedir. Oslo Kılavüzü (2005, 

s.46)’ndainovasyon, o nemli o lçü de deg iştirilmiş veya yeni sünülmüş mal ya da hizmetin veya sü re-

cin, yeni pazarlama tekniklerinin, iş sü reçlerinin ve yeni bir organizasyonel yapının üygülanmasıdır. 

Bü tanıma go re inovasyondan so z edebilmek için mal ve hizmet, sü reçler, pazarlama ve oranizasyo-

nel yapıların yeni olması gerekmektedir. 
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İNOVASYON 

İ novasyonün temel bileşenleri, teknoloji transfer ofisleri, ü niversiteler, firma çalışanları, tedarikçiler, 

akademik ve ticari yayınlar, konferanslar, sergiler, ticari ilişkiler, yasal dü zenlemeler, iletişim ag ları, 

standartlar ve külüçka merkezleri olarak sıralanabilir. Firmalar bü nyesindeki yo neticilerin ve çalı-

şanların inovasyon kaynaklarına hakim olması inovasyon ile ilgili çalışmaların artmasını sag layacak-

tır (Dodgson vd., 2008).  

Girişimcilig in ve inovasyonün yog ün olarak go rü ldü g ü  ekonomiler bilgi temelli ekonomi olarak nite-

lendirilmektedir. Bü tip ekonomilerde firmalar kar veya getirilerini artırabilmek için sü rekli olarak 

yeni ü rü n veya hizmet geliştirmektedir. Gü nü mü z    ortamında yaşanan yog ün iş rekabeti ve piyasa-

daki ekonomik istikrarsızlık ele alındıg ında, işletmelerin kızışan rekabet ortamında varlıklarını sü r-

dü rebilmeleri ve ka rlarını maksimize edebilmeleri için yeni iş fikirlerini geliştirmeleri ve inovasyon 

kabiliyetlerini korümaları gerekmektedir. İ şletmeler bü rekabet ortamında inovasyon vasıtasıyla pi-

yasaya sünmüş oldükları ü rü n veya hizmeti farklılaştırabilirler.  

Kü resel ekonomide işletmelerin rekabet avantajı sag layabilmeleri gü çlü  bir Ar-Ge ekibi ve dü şü nce 

liderleri aracılıg ıyla sag lanır. Gü nü mü z piyasa şartlarında serbestleşen finansal ve reel piyasalar, 

ülüslararası rekabeti daha zorlü bir sisteme çevirmektedir. Bü dürüm ise işletmelerin sü rekli olarak 

inovasyon yapmalarını ve geliştirmelerini ayrıca yeni iş   modellerini araştırmalarını gerektirmekte-

dir( Sarkar, 2007). İ novasyonün o nemli fakto rlerinden birisi de işletmeler inovasyon ü retirken bünü 

çevreden bag ımsız bir şekilde ü retmedig i, aksine; ü niversiteler, teknoloji transfer ofisleri, tedarikçi-

ler, kamü ve o zel organizasyonlar, fon kaynakları ve tü keticiler vasıtasıyla ü rettig idir. 
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TRC3 Bölgesi illerinin tümünde okuma yazma bilmeyenlerin oranı halen Türkiye ortalamasının altındadır. 

Bölge’de okuryazar oranı en düşük olan il Mardin, en yüksek olan il ise Batman'dır. Cinsiyete göre okur-

yazarlık durumu incelendiğinde, Bölge’deki kadın nüfusunun beşte birinin okuma yazma bilmediği ortaya 

çıkmaktadır. Şırnak için toplam okuma yazma bilmeyen kişilerin oranı her yıl azalmakta ve buna bağlı ola-

rak eğitim seviyelerinde iyileşmelerde söz konusudur. Bu gerek bölgede yürütülen projeler ve eğitim poli-

tikalarının bir sonucu olarak düşünülebilir. Şırnak İl'inin Türkiye ile kıyaslandığında benzer sonuçların 

çıktı aşağıdaki veri tablosunda gösterilmiştir. Kaynak: DİKA, İstatistiklerle TRC3 Bölgesi, 2019.   

Türkiye ve TRC3’de Okur Yazarlık 



 

 9 



 

 10 

Türkiye’de ve TRC3 Bölgesinde yıllara göre 15 yaş üstü eğitim durumları incelendiğinde en az ilköğretim 

mezunu kişi sayısı ortalamaları birbirine yakın değerlikte olup, Bölge kıyaslamasında en düşük il sırasıyla 

Siirt, Şırnak, Batman ve Mardin şeklinde dizilmiştir. 2013 yılında Şırnak’ta bir önceki yıla göre bir artış 

sağlanmışken sonra yıllarda bölgede yaşanan güvenlik problemleri nedeniyle ciddi azalmalar söz konusu-

dur. Bireylerin eğitim durumları ve işgücü nitelikleri arttıkça bulunduğu bölgede ekonomin, refahın ve hu-

zurunda artacağı her zaman beklenmektedir. Geçtiğimiz birkaç yılda bu rakamlarda daha da artış olacağı 

tahmin edilmekte ve böylece bölge gerek sanayiye gerekse sektörel işgücünde iyileşmeler söz konusu ola-

caktır. Bölgenin işgücüne katılma oranları da oldukça yüksektir. 

Kaynak: DİKA, İstatistiklerle TRC3 Bölgesi, 2019.   

Eğitim Durumuna Göre Nüfus 
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2010-2013 do nemleri arasında Mardin, Batman, Şırnak, Siirt İ l’lerinde işgü cü ne katılma oranındaki 

artışa bag lı olarak TRC3 Bo lgesi’nde bü oran %30,7’den %36’ya yü kselmiştir. Ancak bü artış sü rekli-

lig ini korüyamamış ve 2012 yılında %35’e gerilemiştir. Bo lgemiz bü oran ile TRC (GAP) Bo lgesi’ni 

(%35,2) yakalamış olmasına rag men Tü rkiye ortalamasının (%50) gerisinde kalmaya devam etmiş-

tir. Bü veriler ışıg ında hem genç nü füsün fazla olması hem de bü bireylerin iş yapacag ı varsayımıyla 

bo lgede kamü sermayesi küllanarak İ ş-Merkezlerinin kürülması o nem arz etmektedir. Bo lge’de ka-

mü yatırımları, o rneg in İ ş Geliştirme Merkezi, Teknoloji Geliştirme Merkezleri gibi yatırımları des-

tekleyerek emek yog ün sekto rleri bo lgeye kazandırmaya yo nelik teşvik ve o zendirme yollarına git-

melilerdir. İ ş gü cü  kaynag ı olan herhangi bir bo lge gelişmeye ve ilerlemeye her zaman açıktır. Bo lge-

lerarası rekabet ve sü rdü rü lebilir kalkınma politikaları gerçekleştirmek için ülüs-altı yapılarda bü -

yü k miktarda mali destek sag laması, bü desteg i de il ya da ilçe dü zeyindeki yerel yo netimlerle sag la-

maktan geçmektedir.  
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Bo lge’deki gençlerin bireysel beceri ve kapasitelerinin geliştirilmesi, istihdam edilebilirliklerinin ar-

tırılmasını ve girişimcilik kü ltü rü nü n olüşmasını sag layacaktır. Bü yo nde gençlerin bireysel beceri ve 

kapasitelerinin gelişmesini sag layacak programların üygülanması ve Bo lge’de genç girişimcilere yo -

nelik üygülama ve danışmanlık desteg i sünan merkezlerin olüştürülması gerekmektedir. Genç giri-

şimcilere teknik ve danışmanlık desteg i veren Girişimci Destek Merkezleri ve külüçka merkezlerinin 

Bo lge’de bülünmaması, girişimcilik kü ltü rü nü n olüştürülması ve Yaygınlaştırılmasının sınırlı boyüt-

larda kalmasına sebep olmaktadır. Bo lge’de gençlerin girişimcilik kapasitelerinin artırılabilmesi için 

bü tarz olüşümlara ihtiyaç vardır. Bo lge İ llerinden Mardin, Avrüpa Birlig i desteg iyle Çalışma ve Sos-

yal Gü venlik Bakanlıg ı Koordinasyonünda yü rü tü len “Genç Girişimcilig in Desteklenmesi Progra-

mı’nın üygülandıg ı Pilot illerden biridir. Bü tür programlar hem KOSGEB’in girişimcilik programları-

nın daha etkin ve etkili bir şekilde üygülanabilmesini, hem de genç girişimcilerin farklı olanaklarla 

bülüşmasını sag lamaktadır.  Bününla birlikte Çerçeve Politika ve Avrüpa Birlig i Projelerinde beş 

amacı şü şekilde tanımlanmıştır: 1. Bo lgesel ekonomik kalkınma ve yeniden yapılanmayı destekle-

mek, 2. İ ş alanında yatırımı, verimlilig i ve rekabet gü cü nü  arttırmak, 3. İ ş imkanlarını arttırmak, 4. 

Bo lgelerinin potansiyelini geliştirmek, 5. Sü rdü rü lebilir kalkınmayı desteklemek (DETR, 1997).  

Kaynak: DİKA, İstatistiklerle TRC3 Bölgesi, 2019.   
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TRC3 Bölgesi’nde sanayi sektörünün payı ve sanayideki gelişme hızı günümüze kadar çeşitli sebeplerden 

dolayı Ülke ortalamasının gerisinde kalmıştır. Türkiye geneli kişi başı gayrisafi bölgesel hâsıla rakamlarına 

bakıldığında, TRC3 Bölgesi’nin 3.826-4.932 $ ile en son sıralarda olduğu görülmektedir. Türkiye’nin en 

gelişmiş bölgesi ile en az gelişmiş bölgesi arasında kişi başına düsen gayrisafi bölgesel hâsıla bakımından 

yaklaşık 2-3 kat oranında bir fark bulunmaktadır. Bu oran bölgeler arası gelişmişlik farkı acısından oldukça 

yüksek bir değerdir. 

Bölge’de 5’i işletmede 2’si yatırım aşamasında olan 7 adet OSB ve işletmede olan 7 adet KSS bulunmakta-

dır. Mardin ve Batman OSB’leri %100 doluluk oranına ulaşmış olup, bu bölgelere yeni OSB’ler yapılmak-

tadır. Siirt ve Şırnak illerinde yapılan OSB’ler ise yanlış yer seçiminden dolayı yatırımcı tarafından pek 

rağbet görmemektedir. 

 SİCİL ALMIŞ VE TAMAMLANMIŞ OSB DOLULUK 

Batman 

OSB 

Siirt OSB 

Kaynak: DİKA, İstatistiklerle TRC3 Bölgesi, 2019.   
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SANAYİ SİTELERİ VE OSB DOLULUK 

YEREL BİRİMLERİN BULUNDUĞU YERE GÖRE  
YEREL BİRİM SAYISI VE İSTİHDAM 
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BÖLGESEL SANAYİ KAPASİTE RAPORU 

TRC3 Bölgesi’nde sanayi sektörü, var olan potansiyel dinamiklerini ve beşeri yeteneklerini harekete geçi-

rerek, sahip olduğu genç nüfus ile son dönemlerdeki artan eğitim ve araştırma imkanlarını bir araya getire-

rek zayıf olan işgücü niteliğini, yenilik kapasitesini artırarak, geleneksel üretime dayalı olan sanayisini bil-

giye dayalı üretime yönelik dönüşümü gerçekleştirdiği takdirde, hem rekabet gücünü hem de refahını artı-

racaktır. Şırnak bölgesindeki öncü sektörlerde faaliyet gösteren firma sayılarına baktığımızda % 33'lük bir 

oran ile diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (10 adet firma) birinci sırayı ve % 13'lük bir oran 

ile kömür madenciliği ve giyim eşyalarının imalatı ikinciliği paylaşmaktadır. Mardin bölgesindeki öncü 

sektörlerde faaliyet gösteren firma sayılarına baktığımızda % 34 lük bir oran ile gıda ürünlerinin imalatı 

(45 adet firma) birinci sırada, % 18'lik bir oran ile giyim eşyalarının imalatı (24 adet firma) ikinci sırada ve 

% 17'lik bir oran ile diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (22 adet firma) üçüncü sırada yer al-

maktadır. Siirt bölgesindeki öncü sektörlerde faaliyet gösteren firma sayılarına baktığımızda % 44'lük bir 

oran ile gıda ürünlerinin imalatı (11 adet firma) birinci sırada, % 24'lük bir oran ile Diğer metalik olmayan 

mineral ürünlerin imalatı (6 adet firma) ikinci sırada ve % 12'lik bir oran ile ana metal sanayi (3 adet firma) 

üçüncü sırada yer almaktadır. Batman bölgesindeki öncü sektörlerde faaliyet gösteren firma sayılarına bak-

tığımızda % 29'luk bir oran ile gıda ürünlerinin imalatı (54 adet firma) birinci sırada, % 28 lik bir oran ile 

diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (52 adet firma) ikinci sırada ve % 12'lik bir oran ile giyim 

eşyalarının imalatı (22 adet firma) üçüncü sırada yer almaktadır.  

Kaynak: DİKA, İstatistiklerle TRC3 Bölgesi, 2019.   
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TRC3 Bölgesinde İllere Göre En Çok Kodlanan 5 Sektör  

Kaynak: DİKA, İstatistiklerle TRC3 Bölgesi, 2019.   
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İMALAT GİRİŞİM SAYILARI 

İŞ KAYITLARINA GÖRE GİRİŞİM SAYILARI 

Kaynak: DİKA, İstatistiklerle TRC3 Bölgesi, 2019.   
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TİCARET 

TRC3 Bölgesi tarihi ipek yolu üzerinde olmasından kaynaklı olarak çok eski bir ticari gele-

neğe sahiptir. Zaman içerisinde Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması ile doğal ortakla-

rı ve pazarları arasındaki ilişki kopmuş uzak pazarlarla cılız bir ticari ilişkiye zorlanmıştır. 

Son yıllarda Suriye’deki iç çatışma ortamı dışında vizelerin kaldırılması ve Ortadoğu ülke-

leri ile yapılan serbest ticaret anlaşmaları ile Bölge tekrar ticari kapasitesi yüksek bir bölge 

haline dönüşmektedir. Ancak Bölge, sanayi üretiminin çok üstünde aracı ve taşıyıcı olarak 

bu ticari faaliyetlerin içerisinde yer almaktadır. Bölge içerisinde üretilen ürünlerin ihraca-

tında ise en önemli sorun tek pazara (Irak) olan bağımlılıktan kaynaklanan yüksek orandaki 

risktir. Irak’a yapılan ihracatın il bazında yüzdelik dilimleri aşağıda verilmiş olup, en yük-

sek oran Şırnak iline aittir ve bu 

oran %51 civarındadır. Şırnak’ın 

hemen ardından %41 oranla Mar-

din, %7 oranıyla Batman ve %1 

oran ile Siirt takip etmektedir. Bu 

oranlara göre Şırnak girişimcilik 

için muazzam bir jeopolitik konu-

ma sahiptir ve bu özellik fırsata 

çevrildiği taktirde hem ekonomide 

hem de istihdam oranlarında yükse-

len bir ivmeye sahip olacaktır. 
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İhracat Miktarı ve İhracatçı Firma Sayıları 

U lke içerisinde ihracatçı firmalar İ stanbül, Kocaeli ve Bürsa’yı kapsayan bo lge olan Marmara Bo lge-

si’nde yog ünlaşmıştır. TRC3 Bo lgesi illerinden Şırnak 1,08 milyar dolar ihracat miktarı ile16’ıncı sı-

rada, Mardin ise 948 milyon dolar ihracat miktarı ile 18’inci sıradadır. Batman ve Siirt ise U lke sırala-

masında daha gerilerde yer almaktadır. Bo lge içerisinde Mersin-Habür aksında yer alan iller (Mardin 

ve Şırnak) ve daha içeride yer alan iller (Batman ve Siirt) olarak ikili bir yapı olüşmüştür. İ leriki bo -

lü mlerde Bo lgeiçi farklılıklar daha ayrıntılı biçimde ele alınmıştır. İ hracatçı firma sayıları da ihracat 

miktarı ile paralel bicimde dag ılım go stermiştir. Mardin 230 ihracatçı firma ile 20’inci, Şırnak 212 

firma ile 23’üncü, Batman 44 firma ile57’inci, Siirt ise 11 firma ile 72’inci sırada yer almaktadır. 

U lke içinde ithalat İ stanbül, Kocaeli, Ankara, Bürsa ve İ zmir’de yog ünlaşmaktadır. Bo lge’nin ithalat-

taki dürümü ise ihracattan farklı bir seyir go stermektedir. Bo lge içerisinde işleme rejimini küllanan 

firmalardan kaynaklı olarak Mardin farklı bir kategoride yer almaktadır. U lke sıralamasında Mardin 

152 milyon dolar ithalat miktarı ile 30’üncü, Şırnak 40,7 milyon dolar ithalat ile 53’ünücü, Batman 

26,7 milyon dolar ithalat ile 60’ıncı ve Siirt 21,4 milyon dolar ithalat ile 63’üncü sırada yer almakta-

dır. İ thalatçı firma sayısında ise ithalat miktarı ile paralel bicimde bir yıg ınlaşma so z konüsüdür. İ t-

halatçı firma sıralamasında Mardin 137 firma ile28’inci, Batman 59 firma ile 45’inci, Şırnak 53 firma 

ile 48’inci ve Siirt 8 firma ile 75’inci sıradadır. Go rü ldü g ü  ü zere ithalatta ihracata benzer şekilde ikili 

bir yapı bülünmamaktadır. 
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TRC3 Bölgesi’nin Dış Ticaret İlişkileri 

Bo lge içerisinde Mardin ve Şırnak ile Batman ve Siirt arasında ikili bir yapı so z konüsüdür. Bü ikili 

yapı illerin Mersin-Habür aksında bülünma dürümüna go re şekillenmiştir. Mersin-Habür aksı İrak 

ihracatının ana aksı olarak U lkemize bü yü k katkı sünmaktadır. İ hracat miktarı ve ihracatçı firma sa-

yıları, bü aks ü zerinde bülünan taşıyıcı ve komisyoncü firmalarla ve İrak ile sıkı ilişkisi olan Mardin 

ve Şırnak’ta yog ünlaşmaktadır. Bü yapı aynı şekilde Tü rkiye’nin İrak’a olan ihracatı ile paralellik go s-

termektedir. 2012 yılında TRC3 Bo lgesi'nden gerçekleştirilen ihracatın %50’si Şırnak’tan %46’sı 

Mardin’den, %4’ü ise Batman ve Siirt’ten gerçekleştirilmiştir. Benzer şekilde ihracatçı firmaların %

46’sı Mardin’de, %43’ü Şırnak’ta,%9’ü Batman’da ve %2’si Siirt’te yer almaktadır. Aşag ıdaki grafikte 

2002-2012 yılları arasında Bo lge illerinin ihracat miktarı ve ihracatçı firma sayılarındaki deg işimler 

verilmiştir.      

 

2002-2012 yılları arasında TRC3 Bo lgesi’nin ihracat miktarı 2006 yılındaki dü şü ş dışında sü rekli art-

mıştır. TRC3 Bo lgesi’nin 2002 yılındaki 45,5 milyon dolarlık ihracat deg eri yıllık ortalama%53 bü yü -

yerek 2,06 milyar dolar olmüştür. 2002 yılında 125olan ihracatçı firma sayısı ise2012 yılında 498’e 

çıkmıştır. Kaynak: Dİ KA, İ statistiksel Veri Analizleri, 2019. 
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Bo lge illeri o zelinde bakıldıg ında ise Mardin’in ihracat deg erini 23,4 milyon dolardan 948,4 milyon 

dolara, Şırnak’ın 21,1 milyon dolardan 1 milyar dolara, Batman’ın 600 bin dolardan 83,5 milyon do-

lara, Siirt’in 360 bin dolardan 6,2 milyon dolara çıkardıg ı go rü lmü ştü r. 2002-2012 yılları arasında 

Mardin ili ihracatçı firma sayısını 56’dan 230’a, Şırnak 52’den 212’ye,Batman 12’den 45’e ve Siirt 

5’ten 11’e yü kseltmiştir. 



 

   

İLLERE GÖRE KURULAN VE KAPANAN  
ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ 

TRC3 Bo lgesi Sanayi Envanteri Çalışması sonüçlarına go re Bo lge’nin sermaye dürümüna bakıldıg ın-

da, firmaların çog ünda (%57) sermaye problemi olmasına rag men banka kredisi küllanmadıg ı go -

rü lmektedir. Bü dürümün nedenleri; firmaların kazançlarını banka faizleri ile kaybetmek isteme-

meleri, bazı firmaların faiz sistemine karşı olmaları ve bazı firmaların ise bankalara kredi talebi 

karşılıg ında dü şü k teminat go stermeleri olarak sıralanabilir. Bü nedenlerden dolayı Bo lge yatırım-

cısı faizsiz kredi desteg i istemektedir. Bo lge’de sermaye problemi yaşayıp ortaklık teklifleri alan 

firmalar bile, yeterli bilgi birikimine sahip olmadıg ından ortaklık fikrini benimsemeyip kendi ser-

mayesinin yeterli oldüg ü kapasitede ü retime devam etmektedir. 

TRC3 Bo lgesi’nin yatırım ortamının iyileştirilmesinin en o nemli adımlardan biri finansmana hızlı 

erişimidir. İ ş kürma fikri olüp yeterli sermayesi bülünmayan ve faiz sisteminin içine girmek isteme-

yen yatırımcıya, devletin dog rüdan hibe destekleri vermek yerine faiz desteg i sünması daha fazla 

kabül go ren bir yo ntem olacaktır. Hem gerçek yatırımcının ortaya çıkması hem de yatırım riskinin 

bilincinde olan yatırımcıların on plana çıkması için faiz desteg inin sag lanması, TRC3 Bo lgesi için 

stratejik o neme sahiptir. Kaynak: DİKA, İstatistiklerle TRC3 Bölgesi, 2019.   
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TÜRKİYE VE BÖLGEYE GÖRE  
İHTİSAS KREDİLERİ 
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YATIRIM VE TEŞVİK  
İSTATİSTİKLERİ  

Kaynak: DİKA, İstatistiklerle TRC3 Bölgesi, 2019.   
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Biyokütle en basit tanımıyla bitki ve hayvan topluluklarının organik 

madde kütlesi anlamına gelen yenilenebilir enerji kaynaklarından biri-

dir. Biyodizel, Biyoetanol, Biyogaz (Biyometan), Biyohidrojen ve Biyo-

metanol günümüzde yenilenebilir enerji kaynağı olarak kabul edilen 

biyokütleden sentezlenen başlıca biyoyakıt çeşitleridirler. Biyoyakıtlar 

ilk olarak Mısırlılar döneminde aydınlatma yakıtı olarak kullanılmıştır. 

1900 lü yıllarda,  Rudolf Diesel yerfıstığı yağını kullanarak araba di-

zel motorunu Dünya Fuarında çalıştırmayı başarmış ve böylece bitkisel 

yağların yakıt olarak kullanılabileceğini göstermiştir. Fakat petrolün 

popüler olması nedeniyle o yıllarda pek ilgi görmemiştir. Ancak 1970 

lere gelindiğinde petrol sıkıntısı yaşayan birçok ülke tarafından oldukça 

ilgi görmeye başlamıştır. Biyodizel, yağların bir katalizör (genelde 

NaOH, KOH) eşliğinde kısa zincirli bir alkol ile (metanol, etanol) reaksi-

yonu (transesterifikasyon) sonucunda üretilen yağ asidi metil esteridir. 

Biyogaz ise tarımsal üretim sonucunda ortaya çıkan çeşitli bitkisel atık-

ların, hayvan gübresi, vb organik maddelerin sabit bir ısıda, hava alma-

yacak biçimde tasarlanmış tanklar içinde bakteriler tarafından parçalan-

ması sonucunda oluşan ısı değeri yüksek yanıcı bir gazdır. Biyoetanol 

ise şeker pancarı, mısır, buğday, şeker kamışı, tatlı sorgum, patates, 

mischantus, odun, çalı, saman, tarımsal atıklar ve selüloz içerikli evsel 

atıklardan, fermantasyon yapan bakteri ya da mayalar tarafından üreti-

len bir biyoyakıt çeşididir. Biyokütle dünyanın dördüncü en büyük enerji 

kaynağı olup dünya enerji talebinin yaklaşık %14 üne teşkil etmektedir. 

2020 enerji ve iklim politikasını başlatan Avrupa komisyonu, enerji 

tüketiminin %20 sini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmasını 

ve buna bağlı olarak sera etkisinin düşürülmesini ve 2020 yılına kadar 

biyogazdan elektrik üretiminin arttırılmasını hedeflemiştir. Avrupa ülke-

leri biyoyakıt ile ilgili çok önemli gelişmeler kaydetmişlerdir. Örneğin 

Slovenya, enerji tüketimindeki yenilenebilir pay olan % 25 oranını 2020 

yılına kadar % 40 a çıkarmayı amaçlamıştır. Almanya 2050 yılına kadar 

güç sektöründeki yenilenebilir payın en az %80 olacağını vaat etmiş ve 

bu payda biyoyakıtların büyük bir rol alacağını belirtmiştir. Dünya gene-

lindeki biyogaz tesis dağılımına bakıldığında Avrupa %37 ile en yüksek 

oranda biyogaz tesisine sahiptir. Avrupa’yı  %32 ile Asya, %16 ile Ku-

zey ve Orta Amerika, %11 ile Güney Amerika, %3 ile Afrika ve son 

olarak %1 ile Avustralya izlemektedir. 2014 yılının sonunda Avrupa 

ülkelerinin biyogaz tesislerinin sayısı şu şekilde olmuştur: Almanya 

10786, İtalya 1491, Birleşik Krallık 813, Fransa 736, İsviçre 633, Çek 

Cumhuriyeti 554, Avusturya 436, İsveç 279, Polonya 277, Hollanda 

252, Belçika 184, Danimarka 155, Slovakya 139 şeklindedir. Avru-

pa’nın biyogaz tesislerinin toplam elektrik kurulu kapasitesi 8293 

MW’tır. Avrupa da üretilen biyogaz miktarına bakılacak olursa dünya 

biyogaz üretiminin %25 ini tek başına Almanya sağlamaktadır. Dünya 

genelinde kurulu biyo-güç kapasitesi 2015 yılında 106 GW; Dünya biyo

-güç üretiminin lideri olan Avrupa’nın kurulu güç kapasitesi aynı yıl için 

30 GW, bunu 16,7 GW ile Amerika, 10,3 GW ile Çin, 9,7 GW ile Brezil-

ya, 4,7 GW ile Hindistan ve Japonya izlemektedir. Dünya’nın en büyük 

biyogaz tesisi Danimarka’nın Gravel şehrinde kurulu olup tesisin arıtma 

kapasitesi ve üretimi söz konusu olduğunda dünyanın en büyük biyo-

gaz tesislerinden biri olduğu tescillenmiştir. Tesis, 1.050.000 ton biyo-

kütle arıtma kapasitesi ile 45,4 MW / yıl enerji üretimi ile 26.000 hane-

nin yıllık ısı tüketimine eşdeğer üretim yapmaktadır. Avrupa’nın en 

büyük biyoyakıt tesisi Hollanda’nın Roterdam kentinde olup 2011 yılın-

da tamamlanmış ve yenilenebilir yakıt üretimi yapmaktadır (biyoetanol 

ve biyodizel). Tesisin üretim kapasitesi yılda 1 milyon tondur. Dünya 

biyodizel üretimine bakıldığında dünyanın en büyük biyodizel üreticileri 

Avrupa Birliği ülkeleridir ve dünya biyodizel üretiminin %53 ünü karşıla-

maktadır. Avrupa da 2012 yılında üretilen biyodizel miktarı 7,9 milyon 

ton, bunu 2,9 milyon ton ile ABD, 2,4 milyon ton ile Arjantin, 2,2 milyon 

ton ile Brezilya ve 1,2 milyon ton ile Endonezya izlemektedir. Avrupa 

Birliği ülkeleri arasında başlıca biyodizel üreticileri, Almanya, Fransa, 

İtalya ve Belçika gelmektedir. Dünyanın en büyük biyodizel tesisi Sin-

gapur da bulunmaktadır. Dünya biyoetanol üretimine bakıldığında 

Amerika ve Brezilya toplam üretimin %85 ini karşılamaktadır. Amerika’ 

nın 2012 yılında ürettiği biyoetanol miktarı 51 milyar ton, bunu 21 mil-

yar ton ile Brezilya, 4,3 milyar ton ile Avrupa Birliği, 2,1 milyar ton ile 

Çin ve 1,7 milyar ton ile Kanada izlemektedir. Türkiye, enerji talebinin 

yaklaşık %72’sini ithal kaynaklardan karşılamaktadır. Bunun yanı sıra, 

elektrik enerjisinin %70’i çevre kirliliğine yol açan fosil yakıtlardan elde 

edilmektedir. Türkiye, toplam ithalatı arasında en fazla parayı, enerji 

sektöründe kullanılmak üzere fosil yakıtlara, tarım sektöründe ise yağlı 

tohumlu bitkiler ve türevlerine ödemektedir.  Türkiye’nin kullanılabilir 

biyoenerji potansiyeli yaklaşık olarak 17 MTEP (milyon ton eşdeğer 

petrol) olup odun ve orman artıklarından enerji üretim potansiyeli yakla-

şık 7 MTEP olarak tahmin edilmektedir. Türkiye’de biyoyakıt çeşitleri 

olarak biyoetanol, biyogaz ve biyodizel üretimi vardır. Bunlardan biyo-

gaz üretimine destek artmakta ve kurulan tesis sayıları da gittikçe art-

maktadır. Biyodizel üretimine ait otomasyonlu ve donanımlı herhangi 

bir tesis ülkemizde bulunmamaktadır. Biyodizel üretiminin birçoğu mer-

diven altı veya sanayilerde kaçak bir şekilde üretilmektedir. Biyodizel 

üretime dair destekler ancak son zamanlarda gündeme getirilmiştir. 

Biyoetanol üretimi ise Türkiye de mevcut bulunan şeker fabrikalarında 

yan ürün olarak yapılmaktadır. Ancak bu üretim miktarı kimya ve medi-

kal alanda kullanılacak oranın bile altında bulunduğundan, biyoetanol 

ihtiyacı ithal edilerek karşılanmaya çalışılmaktadır. Türkiye’de EPDK 

(Enerji Piyasası Denetleme Kurumu)’nın 2012 yılı faaliyet raporuna 

göre toplamda biyogazda 22 adet tesis biyokütlede ise 10 adet tesis 

bulunmaktadır.  Ülkemizde biyoyakıt kullanımı diğer AB ülkelerindeki 

gibi zorunlu olmamıştır ve doğal olarak fazla gelişme gösterememiştir.   

     Öğretim Üyesi 

Doç. Dr. İhsan EKİN 

ŞırnakTTO KÖŞE YAZARLARIMIZ 

‘Dünya’da ve Türkiye’de 

Biyokütle Enerjisi’ 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Diesel
https://tr.wikipedia.org/wiki/Petrol
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ŞırnakTTO KÖŞE YAZARLARIMIZ 

 

 

 

 

Bilginin sü rekli arttıg ı teknolojinin ise hayatı kolay-

laştıracak yeniliklerle hızlı bir deg işim estirdig i bir 

sü reç yaşamaktayız. Bü yaşanan sü reç içerisinde bire-

yin yaşamını sü rdü rü p bir meslek sahibi olması ge-

rekmektedir. Bünün yolü ise ilkoküldan başlayarak 

ü niversiteye kadar olan eg itim sü recini başarı ile ta-

mamlamayı ya da üzün yıllar bir meslek veya sanat 

dalını icra eden üstaların yanında çalışmayı gerektir-

mektedir. Bü eg itimler bireye meslek o g retmenin ya-

nında yaşamını devam ettirmeyi de o g retmelidir.  Da-

ha açık bir ifadeyle so ylemek gerekirse; eg itim almak 

bireyi meslek sahibi etmenin yanı sıra yaşadıg ı çevre-

ye üyüm sag lamasını da sag lamalıdır.  

Bü dürümü iş ve meslek sahibi olmak olarak sınırladı-

g ımızda, bireyden beklenenleri; kendini mesleg ini 

yapabilecek bilgiyle donatmasının yanında mesleg in 

gerektirdig i yeterliliklere sahip olması, ayrıca sahip 

oldüg ü bilgi ve yeterlilikleri sü rekli gelişen teknoloji 

ile harmanlayıp mesleg ini yapması şeklinde sıralaya 

biliriz. Aksi dürümlarda bireyin iş yerinde hızlı sonüç 

alıp üygülaması gecikeceg inden go rev yaptıg ı birimde 

performans dü şü klü g ü  yaşamasına neden olacaktır. 

Bü dürümün olası sonüçları irdelendig inde; bireyin iş 

verim ve doyümünün dü şü klü g ü  başta olmak ü zere, 

üyümsüzlük, iş ortamından sıkılma gibi birçok olüm-

süz dürümla karşılaşılabileceg i go rü lecektir. Şü phesiz 

çalışanın kendini çalıştıg ı kürüma ait hissetmesinin 

altında yatan nedenlerden biri de iş yeri için sag ladıg ı 

katkıdır. Katkı dü ştü kçe bag lılıg ın zayıflayacag ı müh-

temeldir. Bo ylesi dürümların yaşanma sıklıg ını dü -

şü rmek için yapılması gerekenlerden biride; bireyi 

meslek yaşamına hazırlayan ü niversite eg itiminin 

pratik bilgi ile birlikte edindig i bilgiyi küllanıp tecrü -

be elde edebileceg i iş başında eg itim veya iş stajları 

gibi yaşantılarla desteklemektir. Bo ylece, bireyin do rt 

yıl boyünca aldıg ı her do nemki bilgiyi sıcag ı sıcag ına 

daha mezün olmadan küllanıp tecrü be etmesi mü m-

kü n olacaktır. Bü noktada TTO, Tekno Park ve benzeri 

kamü ile birlikte hareket eden o zel veya resmi şirket 

ve ofislerin sayısını artırmanın ü niversiteye maddi 

gelir sag lamasının yanı sıra o g rencilerin bü kürülüş-

larda daha mezün olmadan iş yaşantıları yaşamalarını 

sag laması bakımından o nemlidir. U niversitenin farklı 

bo lü mlerinde oküyan o g renciler TTO ve Tekno Park 

gibi ü niversite ile işbirlig i içinde çalışan teşekkü llerde 

go rev alarak yapılan proje veya laboratüvar çalışma-

larının yanı sıra şirket içi işleyiş ve dü zeni de go rmü ş 

olacaklardır. Bü kürüm ve kürülüşlarca üygülamaya 

konülmüş olan stajyer o g renci üygülaması, o g rencile-

re iş başında eg itim ve mesleki gelişim sag laması ile 

birlikte dü zenlenmiş olan sertifikalı kişisel ve mesleki 

eg itimlerle bü tü nsel bir Kariyer geliştirme olanag ı 

sünmaktadır. 

U niversite eg itiminin başlamasıyla birlikte kariyer 

geliştirme basamaklarını çıkmaya başlayan ü niversite 

o g rencileri için TTO ve benzeri kürülüşlarda stajyer 

o g renci olarak çalışmak, iş veya meslek çalışma ko-

şüllarının tanınırlıg ı, üyüm sanması ve geliştirilmesi 

gibi birçok yaşantıyı kazandırması bakımından o nem-

li katkılar sag ladıg ını so yleyebiliriz.  Ayrıca TTO ve 

benzeri kürülüşların birlikte çalıştıkları ü niversite 

o g rencilerine yo nelik direkt kariyer geliştirme çalış-

ması yü rü ttü kleri de bilinen bir gerçektir. Bü ve ben-

zeri birçok pozitif katkılar dü şü nü ldü g ü nde, ü niversi-

te bü nyesinde benzer birçok teşekkü lü n kürülüp des-

teklenmesinin o nemi daha iyi anlaşılacaktır. 

     Öğretim Görevlisi 

Fatih Selim ERDAMAR  

“TTO ve Tekno Parkların 

Mesleki Gelişime Katkısı” 
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ŞırnakTTO KÖŞE YAZARLARIMIZ 

     Öğretim Üyesi 

Dr. Serdal DAMARSEÇKİN 

“CERN’de Yapılan Çalışmalar ve  

Sonraki Adımlar ” 

 

 

 

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN), Nük-

leer Araştırmalar için Avrupa Konseyi anlamına 

gelen Fransızca "Conseil Européen pour la Rec-

herche Nucléaire" sözcüklerinin kısaltmasıdır. 

Dünyanın en büyük parçacık fiziği araştırma labo-

ratuvarı ünvanına sahip olan CERN İsviçre ve Fran-

sa sınırında yer almaktadır. Yerin 100 m altında 

kurulan ve yaklaşık 27 km uzunluğa sahip olan 

Büyük Hadron Çarpıştırıcı (LHC – Large Hadron 

Collider), içerisinde süperiletken mıknatıslar bulu-

nan halka şeklindeki tünellerden meydana gel-

mektedir. Parçacıklar LHC’ye Süper Proton Senk-

rotronu (SPS) denilen bir ön hızlandırıcıdan gönde-

rilir. Bu parçacıklar elektrik alan yardımıyla hızlan-

dırılır ve süperiletken mıknatıslar sayesinde tünel 

içinde tutulur. Zıt yönlerden gelen ve ışık hızına 

çok yakın hızlarda hareket eden iki parçacık deme-

tinin çarpıştırılması sonucunda yeni parçacıklar 

ortaya çıkar ve bu parçacıklar dedektörlerle incele-

nir. 

CERN, hem İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avru-

pa'nın fizik alanında ABD'ye yetişebilmesi hem de 

üye ülkelerin kendi bütçe olanakları ile gerçekleşti-

remeyecekleri araştırmaları ortak olarak yürütebil-

mek için 12 Avrupa ülkesinin (İsviçre, Fransa, 

İngiltere, Almanya, Belçika, Danimarka, Hollanda, 

İsveç, İtalya, Norveç, Yugoslavya ve Yunanistan) 

işbirliği ile 1954 yılında kurulmuştur. Günümüzde 

bu sayı artarak 22’ye ulaşmıştır. Türkiye ise 

1961'den 2015 yılına kadar “gözlemci ülke” statü-

sünde iken 12.05.2014 tarihinde Cenevre’de imza-

lanan anlaşma ile 06.05.2015 tarihinde “Ortak 

Üye” statüsü kazanmıştır. 

Nobel ödüllerine layık görülen çok önemli bilimsel 

buluşların yapıldığı merkez olan CERN'de yapılan 

çalışmaların asıl amacı maddenin yapısını ve mad-

deyi bir arada tutan kuvvetleri araştırmak ve anla-

maktır. Bu amaç doğrultusundaki faaliyetin mo-

dern altyapısı parçacık hızlandırıcılarıdır. Parçacık 

hızlandırıcılarında parçacıkların çok yüksek enerji 

 

 

 

lere ve çarpışma sayılarına erişmek, çarpışmalar-

dan çıkan çok sayıdaki parçacığı algılayabilmek var  

olan teknolojinin sınırlarını zorlamaktadır. Bundan 

dolayı CERN, temel bilimlerin araştırmalarının yanı 

sıra, geleceğin teknolojilerini geliştirmede de etkin 

bir role sahiptir. 

CERN’deki çalışmalara bakıldığında yeni parçacık-

ların keşifleri, bilgisayar teknolojisi, tıpta tedavi ve 

teşhis uygulamaları, temiz enerji kaynaklarının 

araştırılması, parçacık hızlandırıcıları sayesinde 

süperiletken teknolojisinin ilerlemesi, yeni reaktör 

sistemlerinin geliştirilmesi en önemli araştırmalar  

olarak karşımıza çıkmaktadır. Parçacık fiziği araştır-

malarına bakıldığında ise malzeme bilimi, nanobi-

lim, elektronik, telekomünikasyon, plazma fiziği, 

lazer fiziği, nükleer tıp ve radyoterapi, savunma 

sanayi, bilişim teknolojisi (yazılım geliştirme, bilgi-

sayar mimarisi, bilgisayar ağ bilimi vb.) ve mühen-

disliğin birçok dalındaki yeni gelişmelerin başını 

çekmektedir. Örneğin, parçacık hızlandırıcıları 

sayesinde ilk defa anti-hidrojen üretimi gerçekleş-

tirilmiştir. Ayrıca, World Wide Web (www), 

CERN'de bir bilgisayar programcısı olan Timothy 

Berners-Lee tarafından 1989’da "HTML" adlı bilgi-

sayar dilini bulup geliştirmesiyle oluşturulmuştur. 

LHC’de dört büyük ve iki küçük dedektör bulunur. 

Ağırlıkları 5000 ile 14.000 ton arasında değişen 

dedektörlerin her biri bağımsız çalışır ve farklı 

amaçlar için kullanılırlar. Bu dört büyük dedektör 

sırasıyla; 

ATLAS (A Toroidal LHC ApparatuS), 46 m uzunlu-

ğunda, 25 m yüksekliğinde, 25 m genişliğinde ve 

ağırlığı 7000 ton olan bu dedektör LHC bulunan iki 

genel amaçlı dedektörden biridir. Higgs bozonu-

nun araştırılmasından, ekstra boyutlara ve karanlık 

maddeyi oluşturan parçacıklara kadar geniş bir 

fizik aralığını araştırmaktadır. 

CMS (Compact Muon Solenoid), Bu dedektör de 

ATLAS gibi LHC’de genel amaçlı bir dedektör ola-

rak kullanılmaktadır. Higgs bozonu da dahil olmak 

üzere Standart Modeli inceleyerek ek boyutlar ve 

karanlık maddeyi oluşturan parçacıkları aramaya 

kadar geniş bir fizik programına sahiptir. ATLAS 

deneyiyle aynı bilimsel hedeflere sahip olmakla 

birlikte, farklı bir mıknatıs sistemi tasarımı ve farklı 

teknik çözümler kullanır. 

CMS dedektörü Dünya’nın manyetik alanının yak-

laşık 100.000 katı olan 4 Tesla'lık manyetik alan 

oluşturan, süperiletken bir silindirik bobin şeklinde 

büyük bir solenoid mıknatıs etrafında kurulmuştur. 

Dedektör 21 m uzunluğunda, 15 m genişliğinde, 15 

m yüksekliğinde ve 14.000 ton ağırlığında olup 

çelik bir 'boyunduruk' tarafından sınırlandırılmıştır. 

ALICE (A Large Ion Collider Experiment), LHC hal-

kasında bulunan ağır iyon dedektörüdür. Kuark-

gluon plazması denilen maddenin bir fazının oluş-

tuğu aşırı enerji yoğunluklarında güçlü etkileşen 

maddenin fiziğini incelemek için tasarlanmıştır. Bu 

dedektör 26 m uzunluğa, 16 m yüksekliğe, 16 m 

genişliğe ve 10.000 ton ağırlığa sahiptir. 

LHCb (Large Hadron Collider beauty) deneyi, 

'güzellik kuarkı' veya 'b kuark' adı verilen bir parça-

cık üzerinde çalışarak, madde ve anti madde ara-

sındaki farklılıkları araştırmaktadır. ATLAS ve CMS 

gibi tüm çarpışma noktalarını kapalı bir dedektörle 

çevrelemek yerine, LHCb deneyi, bir yönde çarpış-

madan ileri doğru atılan başta ileri parçacıkları 

saptamak için bir dizi alt algılayıcı kullanır. İlk alt 

algılayıcı çarpışma noktasının yakınına monte 

edilir, diğerleri arka arkaya 20 metrelik bir uzunlu-

ğunda birbiri ardına gelecek şekilde monte edilir. 

Farklı tipteki kuarkların bolluğu, LHC tarafından 

hızlı bir şekilde diğer formlara bozunmadan önce 

yaratılır. b kuarklarını yakalamak için LHCb, LHC'de 

dolanan ışınların yoluna yakın gelişmiş hareketli 

izleme dedektörleridir. LHCb dedektörü ileri spekt-

rometre ve düzlemsel dedektörlerden oluşup 21 

metre uzunluğa, 10 metre yüksekliğe, 13 metre 

genişliğe ve 5600 tonluk bir ağırlığa sahiptir. 

CERN’de mevcut olan Büyük Hadron Çarpıştırıcı-

sından sonra Gelecek Dairesel Çarpıştırıcısı (FCC - 

Future Circular Collider) kurulması planlanmakta-

dır. FCC, Projesi ile CERN’de en erken 2030 yılında 

çalışmaya başlayacak, 100 km uzunluğunda ve 

oldukça büyük çarpışma enerjilerinde yeni bir 

dairesel hızlandırıcı ve çarpıştırıcı tesisi kurulması 

planlanmaktadır. Yeni tesisin boyutları ve enerjisi-

nin çalışmakta olan LHC’den en az 7 kat büyük 

olacağı öngörülmektedir. Projeye sadece proton 

çarpışmaları değil; elektron ve pozitron çarpışma-

ları da dahil edildiği için FCC-hh (Hadron), FCC-ee 

(Lepton) ve FCC-he (Hadron-Lepton) çarpıştırıcısı 

olmak üzere 3 opsiyonlu olacak şekilde planlama 

yapılmıştır. Aynı zamanda, bu kadar büyük bir 

hızlandırıcı yapımı diğer alanlara da etki edecek ve 

potansiyel başka uygulamalarda önemli teknolojik 

gelişmelere yol açacaktır. 2012 yılında CERN’de 

keşfedilen Higgs parçacığının detaylı incelemesi, 

ufuktaki çok temel sorulara (karanlık madde, ekst-

ra boyutlar, kuark çeşnileri, yeni simetriler vb.) 

cevap olabilmesi ve yeni fizik teorilerinin doğrulu-

ğunun kanıtlanması için bu hızlandırıcının gerekli 

olduğu öngörülmektedir. 
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Girişimcilik çalışmaları tüm ülkelerde gerekse Tür-

kiye’de üzerinde durulması gereken konuların ba-

şında gelmiştir. Bu nedenle kadın ve erkek girişim-

ciliği üzerinde birçok araştırma yapılmıştır. Geliş-

miş ülkelerin çoğunda kadın girişimcilerin iş alanla-

rında başarılı ve etkili olma düzeyleri erkek girişim-

cilere eşit veya çok yakın olduğu gözlemlenmiştir. 

Bu başarılılık düzeyindeki artış sahaya yeni katıla-

cak kadın girişimcilere güven vererek ve moral sağ-

layarak dünya genelinde kadın girişimci sayısında 

bir artışa neden olmuştur.  

Cinsiyet farklılığı açısından incelendiğinde kadın 

girişimci sayısının erkek girişimci sayısında az ol-

duğu görülmektedir. Son dönemlerde girişimcilik 

sahasında kadınların sayısında meydana gelen 

önemli artış yapılan çalışmalarda cinsiyet odaklı bir 

eksene geçilmesine neden olmuştur. Teknoloji ve 

bilgiye erişebilirliğin demokratikleşmesiyle birçok 

ülkede özellikle gelişmekte olan ülkelerde girişimci-

lik rüzgârını estirmiştir. Dolayısıyla Türkiye’de 

bundan nasibini almıştır. Bununla ilgili çeşitli böl-

gelerde gerçekleştirilen konferanslar, üniversiteler 

tarafından girişimciler için kurulan kuluçka merkez-

leri tarzında çalışmalar yoğunluk kazanmıştır. Bu 

kervana katılan şirketler rekabet ortamında kalabil-

mek için girişimcilik yarışması düzenlemeye başla-

mıştır.  

Günümüzde girişimciler yeni mal ve hizmet yarata-

rak ve bunları kullanarak ekonomik bir faaliyet baş-

latmaktadır. Girişimcilerin yaratmış olduğu ekono-

mik faaliyetler var olan ekonomiyi büyüterek değer-

li olmasını sağlamaktadır. Kadın girişimciler risk 

alarak kendi işini kuran ve sürdürülebilir bir istih-

dam sağlayan kadınlar olarak nitelendirilir. Kadınla-

rın gerek ek gelir kazanma istekleri gerekse de üc-

retli işlerde çalışma faaliyetleri onların ekonomik 

alana girişlerini hızlandırmıştır. Birçok ülkeye ben-

zer olarak ülkemizde de kadın girişimciliğine çeşitli 

anlam ve kavramlar yükletilmiştir. Örneğin bazıları 

kadın girişimciyi işletmeyi kuran ve bunu yöneten 

kişi olarak kabul ederken, diğer bir kısım ise kadın 

girişimciyi avukat, doktor, hekim gibi unvanları 

olan olarak kabul etmektedir. Yine farklı bir kesim 

doktor, avukat, eczacı gibi yasalarla verilmiş unvan-

ları kadın girişimciliği kapsamının dışında tutmuş-

tur. AB komisyonu 2002 yılı raporunda kadın giri-

şimciliği şu şekilde tanımlamıştır: “Kendi başına bir 

işletme kuran veya hisselerin çoğuna sahip olan, 

risk üstlenen, karar alan ve işin yürütülmesinde aktif 

görev alan kadınlar”.  

Her şeyden önce girişimcilik için önemli bir faktör 

vardır ve bu olmazsa olmaz faktör sermayedir. Ka-
dın girişimcinin önündeki en büyük engellerden bi-
ride sermayeye erişimdir. Sermayeye erişim ve bunu 

verimli kullanabilme kadınlar için kritik önem taşı-
maktadır. Ülkemizde girişimcilik konusunda önemli 
görevler üstlenen kurumlar mevcut olarak bulun-

maktadır.  

Kadınlara hibe sağlayan KOSGEB ve buna benzer 
dar gelirli kadınlara mikro düzeyde kredi sağlayan 
diğer vakıflar, düşünülen iş fikirlerinin uygulanma-

ya koyma aşamasında kolaylıklar sağlamıştır. Bu-
nun yanı sıra kamu ve özel bankaların girişimcilik 
fikirlerini desteklemeye yönelik sağlamış oldukları 

farklı vade, faiz oranları ve teminat koşulları kadın 
girişimcilerin bu süreçte karşılaşmış oldukları ser-
maye problemini azaltmıştır. Bu bağlamda kadın 

girişimcilerin toplumsal ve ekonomik hayatta önem-
li fırsatlar sunması ve yarar sağlamada etkili bir güç 
olması, kendi ülkelerinin kalkınmasında ve geliş-
mişlik düzeyini artırmada potansiyel girişimcilik 

faaliyetleri ile etkili bir kaldıraç kuvveti oluşturduğu 
söylenebilir. 

      

    Öğretim Görevlisi 

   Zekeriya YILMAZ  

ŞırnakTTO KÖŞE YAZARLARIMIZ 

“Kadın Girişimciliği” 

ŞırnakTTO KÖŞE YAZARLARIMIZ 
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Dünya nüfusunun ve teknolojik gelişmelerin hızla 
ilerlediği, gelişmeleri takip etmenin oldukça güçleş-
tiği yüzyılda, enerji ve üretim tekniklerinin önemi 
her geçen gün artmaktadır. Geçmişten bugüne enerji 
üretiminde kullanılan yakıtların takibi yapıldığında 
ise fosil yakıtların büyük bir öneme sahip olduğu 
görülmektedir. Fosil yakıtların kullanıldığı enerji 
üretim tesisleri çok yaygın olarak kurulmuş ve çalış-
tırılmış olmasına rağmen, ülkemizde bolca bulunan 
linyit kaynakları haricinde kullanılabilecek sıvı ya-
kıtlı enerji üretim tesisleri bulunmamaktadır. 
 
Nükleer enerjiden elektrik üretimi teknolojisi, atom 
çekirdeklerinin parçalanması (fizyon) veya birleşti-
rilmesi (füzyon) neticesinde açığa çıkan enerjinin 
kullanılması temeline dayanmaktadır. Bu şekilde, 
çekirdek tepkimelerinin kullanılarak enerji üretme 
tekniği ise ilk olarak 1942 yılında Enrico Fermi ta-
rafında Chicago Üniversitesi bünyesinde deneysel 
çalışmalarla başlamıştır. Barışçıl amaçlarla başlayan 
nükleer çalışmalar, ilerleyen yıllarda farklı silah tek-
nolojileri geliştirme deneylerinde kullanılması ile 
bütün dünya tarafından bilinen ve kitlesel yıkıcı 
özelliği olan bir gerçek olma özelliği kazanmıştır. 

Nükleer teknoloji, tıpta, endüstriyel araştırmalarda 
ve silah geliştirme sanayisinde etkili olarak kullanıl-
maktadır. Bunlara ek olarak, nükleer teknoloji elekt-

rik üretiminde son yıllarda özellikle kullanılmak 
istenilen teknik olarak öne çıkmaktadır. Nükleer 

teknoloji ile elektrik üretimine olan ilginin artışında, 
ülkelerde yeterli fosil yakıt kaynakların olmayışı ve 

doğaya olan salınımın azaltılması etkili olmuştur. 
Gerekli tedbirlerin alınması ve düzenli kontrollerin 
yapılması, nükleer enerji teknolojisi ile elektrik üre-

timinin güvenli hale gelmesini sağlayacaktır. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi, dünya nüfusunda 
gerçekleşen büyük artış, enerjiye olan ihtiyacı her 
geçen gün katlanarak arttırmaktadır. Dolayısı ile her 

gün bir önceki günden daha fazla enerjiye ihtiyaç 
duyulmaktadır. Günlük olarak artan enerji ihtiyacı-
nın karşılanması ülkemizde dışa bağımlılık göster-

mektedir. Mevcut yeraltı fosil yakıtları ve yenilene-
bilir enerji kaynakları ile enerji üreterek ihtiyaca 
cevap verme ihtimali ise oldukça düşüktür. Tekno-
lojik gelişmeler doğrultusunda, birçok Avrupa ve 

Asya ülkesinde yaygın olarak kullanılan Nükleer 
Enerji Santrallerinin ülkemizde kurulması enerjide 
dışa bağımlılığımızı azaltacaktır.  Ülkemizin yarım 

asırlık nükleer güç santrali kurma hedefi, “Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Ara-
sında Akkuyu Sahasında Bir Nükleer Güç Santrali-

nin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin 
Anlaşma”nın 12 Mayıs 2010 tarihinde imzalanma-
sıyla gerçekleşmeye başlamıştır. Söz konusu Anlaş-

ma, 15 Temmuz 2010 tarihinde TBMM Genel Ku-
rulu tarafından kabul edilmiş, 6 Ekim 2010 tarihli ve 
27721 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Geçti-

ğimiz süre zarfında Çevre ve Şehircilik Bakanlığın-
dan ÇED olumlu kararı (1 Aralık 2014) ve 
EPDK’dan 36 ay süreliğine elektrik üretim ön lisan-

sı alınmıştır. Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin hazırladığı 
Saha Parametreleri Raporu TAEK tarafından 9 Şu-
bat 2017 tarihinde onaylanmıştır. 3 Mart 2017 tari-

hinde Akkuyu Nükleer A.Ş., hazırladığı Ön Güven-
lik Analiz Raporu (ÖGAR) ile İnşaat Lisansı başvu-
rusu yapmış, TAEK tarafından yapılan inceleme ve 

değerlendirmelerden sonra 19 Ekim 2017 de “Sınırlı 
Çalışma İzni” onaylanmıştır. Sınırlı Çalışma İzni ile 
Akkuyu sahasında birinci ünitenin temel altı betonu 

atılmış nükleer güvenlikle ilgili olmayan yapıların 
inşası başlamıştır. İnşaat Lisansı ise 2 Nisan 2018 
tarihinde TAEK tarafından onaylanmış, böylece Ak-

kuyu Nükleer Santralinin ilk ünitesinin temeli yapı-
lan törenle atılmıştır. Bu ünitenin 2023 yılında işlet-
meye alınması planlanmaktadır. lkemizin ikinci 
nükleer santral projesi olan Sinop Nükleer Santrali 

için 3 Mayıs 2013 tarihinde Japonya ile nükleer 
santral yapımı ve işbirliğine ilişkin hükümetler arası 
anlaşma imzalanmıştır. Bu konuda çalışmalar de-

vam etmektedir.  

      

   Öğretim Üyesi 

Dr. Ahmet TURŞUCU  

ŞırnakTTO KÖŞE YAZARLARIMIZ 

     “Nükleer Enerji”  



 

 36 

 TEKNO HABER 

Bant genişliği açısından son derece gelişmiş olan 
ve dünyadaki coğrafi / fiziki koşullardan bağım-
sız olarak ses ve data transferi yapmaya imkan 
veren 5G teknolojisi yakın bir zamanda hayatı-
mıza girmesi beklenen yeni teknolojiler arasın-
da. İlk denemesi geçtiğimiz aylarda Finlandiya 
ve Estonya arasında gerçekleştirilen 5G bağlan-
tısının 2.2 gbps hıza çıktığını düşünürsek, bu ge-
lişmenin mevcut internet sektörünün dinamikle-
rini de hızla değiştireceği öngörülüyor.  

USB 3.1’e göre daha hızlı veri aktaracak olan USB 4.0 bakalım bizlere daha               
başka neler sunacak? 

 

 

 

 

 

 

USB standartları yenilenmeye devam ediyor. 
Geçtiğimiz yıllarda kullanıma sunulan USB 3.1 
veri aktarımı konusunda kullanıcılara büyük yeni-
likler sunmuştu. Hız konusunun yanında yüksek 
çözünürlüklü görüntü imkanı da sunan USB 
3.1‘den sonlar gözler USB 4.0’a çevrilmişti. 

USB Implementers Forum (USB-IF) 2019’un baş-
larında USB 4.0’ı duyurmuş ancak fazla bir detay 
paylaşmamıştı. Bugün USB 4.0’ın bizlere neler 
sunacağı ortaya çıktı. USB 4.0, 40 Gbps’ye kadar 
veri aktarımı sunabilecek. 

 

Bu veri aktarım hızı Thunderbolt 3 ile hemen he-
men aynı. USB 4.0 ayrıca 100W güç dağıtımı su-
nabilecek. 100W‘lık güç dağıtımı; USB 4.0 ile 2 
adet 4K çözünürlüğünde ve 1 adet 5K çözünürlü-
ğünde monitöre görüntü aktarımı yapılabilecek. 

2020 yılında tanıtılacak olan telefon, tablet ve 
laptop modellerinde kullanılacağını düşündüğü-
müz USB 4.0, USB Type-C ile aynı formda olacak. 
Yani Type-C bağlantısına sahip laptoplara bir apa-
rat olmadan USB 4.0 bağlanabilecek. Ancak bu 
bağlantı sırasında yüksek ihtimalle USB 4.0’ın 
tüm özelliklerinden faydalanılamayacak. 
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ODTÜ Teknokent araştırmacıları, arabalara kendi 
kendine sürüş yeteneği kazandırabilen "yarı oto-
nom sürüş destek modülü" isimli teknolojilerini 
ilk kez TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve 
Teknoloji Festivali'nde sergileyecek.  

      Bu yıl Viyana’da gerçekleştirilen öncüler festivalinde oldukça ilginç bir araç tanıtımı yapıldı.  AeroMobil 3.0 
adı verilen araç, normal arabalar gibi şehir trafiğinde hareket edebiliyor, bunun yanında uçabiliyor 
da.  Havadayken 200 km hız yapabilen araç, havada 4 saat kalabiliyor. Araç yerdeyken 160 km hıza ulaşabiliyor. 

      Geleceğin otomobili olarak adlandırılan araç, 
dolu bir depo ile 875 km gidebiliyor. AeroMobil 
3.0,  sürüş testlerinden başarıyla geçmiş durumda. 
Stefan Klein ve Juraj Vaculik adlı iki mühendis tara-
fından tasarlanan AeroMobil, geleceğin otomobil 
anlayışını değiştirmeye aday gözüküyor. 

Günlük hayatta kullandığımız internet ağlarında 
bitlerde kodlanmış “klasik bilgi” aktarılır. Bir süredir 
üzerine araştırmalar yapılan bir konuysa kübitlerde 
(kuantum bitlerde) kodlanmış “kuantum bilginin” 
aktarıldığı ağlar kurmak. Henüz tam anlamıyla ger-
çeğe dönüştürülmüş devasa bir kuantum ağının 
kurulması bir hayal. Ancak yakın zamanlarda yaşa-
nan gelişmeler, gelecek birkaç yıl içinde ufak çapta 
kuantum ağları kurmanın mümkün olabileceğine 
işaret ediyor. 

Hüseyin ALTUN 

http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/teknofest
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    ŞırnakTTO Ekonometri Yaz  Semineri Başarıyla Tamamlandı 

Şırnak U niversitesi İ İ BF o g retim ü yelerinden Dr. İ brahim HU SEYNİ  ve panel veri ala-
nında Tü rkiye’nin o nde gelen hocalarından Pamükkale U niversitesi o g retim ü yesi Prof. Dr. 
Şaban NAZLİOG LU tarafından fakü ltemizde iki hafta sü ren panel veri semineri verildi. Bo l-
gemizde ilk kez Şırnak U niversitesi'nde gerçekleştirilen Ekonometri Seminerinde hem sta-
tik hem de dinamik panel veri modelleri teorik ve üygülamalı bir şekilde işlendi. Seminer, 
ü niversitemiz o g retim ü yeleri tarafından oldükça fazla ilgi go rdü . Seminerin katılımcıları 
olan akademisyenler ve o g renciler, eg itimin oldükça verimli geçtig ini ve bü eg itimin kendi 
akademik çalışma sayısına ve nitelig ine bü yü k katkılar sünacag ını belirttiler. 

İ ki haftalık ekonometri seminerlerinden sonra fakü ltemiz Dekanı Prof. Dr. İ brahim 
Halil SUGO ZU  tarafından Prof. Dr. Şaban NAZLİOG LU ve Dr. O g r. U yesi İ brahim HU SEYNİ 'ye 
teşekkü r sertifikalarını takdim edildi. Daha sonra Prof. Dr. Şaban NAZLİOG LU tarafından 
seminer katılımcılarına sertifikaları takdim edildi. Seminer sü resinde çeşitli etkinliklere de 
katılan Prof. Dr. Şaban NAZLİOG LU, Şırnak'ta bülünmaktan düydüg ü memnüniyeti dile geti-
rerek katılımcılara başarılar diledi.  
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Şırnak Bilim Merkezi Kuruluyor 

Üniversitemizde Verilen Hizmet İçi Eğitim Başarı ile Tamamlandı 

Şırnak Üniversitesi tarafından, Ajansımızın Ekono-
mik Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programına 
yönelik olarak  “Şırnak Turizm Simülasyonu ve Bilim 
Merkezi” projesi kurulmaya başlandı. 

DİKA “2018 Yılı Ekonomik Altyapının Gelişti-
rilmesi Mali Destek Programı” kapsamında, Şır-
nak Üniversitesi’nin “Şırnak Turizm Simülasyo-
nu ve Bilim Merkezi” projesi başarılı bulunarak 
destek almaya hak kazandı. Ajansımızın hibe 
desteği vereceği proje hayata geçirilmek üzere 
imzalandı. Toplam bütçesi 986 Bin ₺olan proje, 
Ajansımız tarafından %75 oranında desteklene-
rek 740 Bin ₺ hibe desteği sağlanacaktır. 

Üniversitemiz Genel Sekreterliği ve Personel Daire Başkanlığı iş birliğiyle, 15 Temmuz Kong-
re ve Kültür Merkezi’nde idari, hizmetli ve sürekli işçi personeline yönelik düzenlenen “Hizmet 
İçi Eğitim” programı başarıyla tamamlandı. 
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