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ÖNSÖZ 

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

nan e-bültenin bu ayki konusu “KOSGEB DESTEKLERİ” hakkında olup,  yenilikçi, teknolojik ve katma de-

ğeri yüksek bir ürün üreten, bu ürünü uluslararası pazarlara taşımak isteyen ve ihracat odaklı çalışan KO-

Bİ’ler önceliği olmak üzere yeni bir vizyon ile bütün KOBİ’lerimize gerekli desteği sağlayan Küçük ve Orta 

Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) desteklerini ana hatlarıyla siz 

değerli okuyucularımıza sunduk. 

 Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü ve etkinliğini artırmak, rekabet 

güçlerini artırmak ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek ama-

cıyla kurulmuş kamu kurumudur. Bir iş fikri ortaya çıktığında, en çok ihtiyaç hissedilen yeterli sermayedir. 

Ancak herkesin her zaman böyle bir sermayesi bulunmamaktadır. Bu durumda KOSGEB sunduğu farklı 

paketlerle girişimcilere destek hizmeti sunmaktadır. Ticarete başlamak ve kendi işini kurmak isteyen kişiler 

bu kuruma başvurarak destek alabilmektedir. Girişimcilerin yeni iş alanları yaratmasına destek olan bu 

kurum, hem Türkiye ekonomisine olumlu katkı yaratmakta hem de istihdam oranının artmasını sağlamak-

tadır. Devletin de içerisinde yer aldığı bir destek programı ile hem girişimcilik eğitimi hem de sermaye des-

teği sunan KOSGEB, aynı zamanda KOBİ’lere özel destek programları da sunmaktadır. Ticaret hayatına 

yeni atılacak kişiler ve ticaret hayatı olan ancak büyümek isteyen KOBİ’ler arasında KOSGEB’den destek 

alarak hayallerine kavuşan kişilerin sayısı oldukça fazla olup, her iş kurmak isteyen KOSGEB’den yararla-

namamaktadır. Sanayiyi geliştirme ve destekleme başkanlığı bu konuda bazı kriterler belirlemektedir. Bu 

destek kredisinden yararlanmak için öncelikle kurumun vermiş olduğu iş kurma eğitiminin alınması gerek-

mektedir. Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ'lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması -

KOBİ'lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması, -KOBİ'lerin rekabet güçlerini ve düzeyle-

rini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi, -KOBİ'lerin yurt içi ve yurt 

dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi, amacıyla işletme-

lerin desteklenmesi vb. türlerde KOBİ’lere yardımcı olmayı amaç edinmiş ŞırnakTTO A.Ş. bugüne kadar 

TRC3 kapsamında birçok KOBİ’ye fon kaynakları bulmada yardımcı olmuştur. Ayrıca, bilim ve teknolojiye 

dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi, Teknolojik fikirlere sahip tekno-

girişimcilerin desteklenmesi, KOBİ'lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırıl-

ması, Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi, İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi, Ar-Ge ve İnovasyon 

proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmaları içinde Şır-

nakTTO olarak hizmet vermekteyiz. 

   

 

 

 
 Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan 

                                                                                                                                 ŞırnakTTO A.Ş.  

                                                                                                                              Yönetim Kurulu Başkanı 
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 KOSGEB NEDİR? 

 Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı arasında anlaşma yapılmış 

olup 1973 yılında Gaziantep pilot proje kapsamına alınarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı olarak 

KÜSGEM (Küçük Sanayi Geliştirme Merkezi) kurulmuştur. Bu yıllarda küçük ölçekli sanayi işletmelerine 

ortak kolaylık atölyelerine hizmet verilmiştir. Verilen hizmetler daha sonra bir değerlendirilmeye alına-

rak 17 Haziran 1983 tarih ve 83/6744 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan, 06 Eylül 1984 tarih ve 

18157 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan “Küçük Sanayi Yayım Hizmetlerinin Geliştirilmesi” ne dair Mil-

letlerarası Antlaşmaya göre KÜSGET (Küçük Sanayi Geliştirme Teşkilatı Genel Müdürlüğü) adıyla işleyişi-

ne devam etmiştir. Küçük Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Merkezleri ile birlikte teknik danışmanlık hizmeti 

sağlamış, günümüz işletmecilik ilkelerini bu işletmelerde uygulamaya koymuştur. Standartları artırarak 

kalite bilincini yerleştirmiş, üretimde teknoloji seviyesinin yükseltilmesine yönelik çalışmalarda bulunul-

muş ve çağdaş yönetim kabiliyetlerinin kazandırılması adına teknik altyapı kapasitesinin güçlendirilmesi 

için hizmet sunmaya çalışmıştır. SEGEM ve KÜSGET’in gerçekleştirmeye çalıştığı hizmetleri süreli olması 

ve ülkede duyulan ihtiyacın tam olarak beklentileri karşılayamaması sebebiyle 12/4/1990 tarihli ve 3624 

sayılı “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Ka-

nun” yürürlüğe girmiş ve iki kuruluşun tek bir elde birleşerek ülke adına daha kapsamlı, sürekli ve yaygın 

bir şekilde hizmet vermek adına faaliyetlerine başlamıştır.  

 

 

 

 

 

 

1990 yılında kurulan KOSGEB, 2009 yılına kadar sadece imalat sanayi KOBİ’lerine hizmet ve destek sağla-

mıştır. Fakat imalat sanayi dışında kalan diğer sektörlerdeki KOBİ’lerden gelen talepler üzerine KOS-

GEB’in mevcut durumda hedef kitlesinin tüm KOBİ’leri kapsayacak şekilde geniş bir alana yayması gerek-

liliği gündeme gelmiştir. Bunun sonucunda 2009 yılında aynı kanunda yapılan değişiklikle tüm sektörler-

deki KOBİ’lerin KOSGEB tarafından yardım sağlanabilmesi adına gerekli hukuki düzenleme yapılmıştır. 

2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî gazetede yayımlanan 4 sayılı kararname ile KOSGEB’in statüsü, organ-

ları, yetki, göre ve sorumlulukları yeniden ele alınmıştır. KOSGEB 2019 yılında 81 ilde 92 müdürlükle kü-

çük ve orta ölçekli işletmelere yönelik destek ve hizmet sağlamaktadır.  
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2012 tarihinde Resmî Gazete’ de KOBİ’lerin tanımı, nitelikleri ve sınıflandırılması 

yapılmıştır. İşletmeler, bu kriterlere göre “mikro”, “küçük” ve “orta” ölçekli ola-

rak sınıflandırılmıştır. Yıllık çalışan sayısı 9 ve altında olan işletmelere mikro işlet-

me, çalışan sayısı 10-49 arasında olan işletmelere küçük işletme, çalışan sayısı 50-249 olan işletmelere 

ise orta büyüklükteki işletme olarak tanımlanmaktadır. KOSGEB’in hedef kitlesini;  

• Yıllık 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam yaratan,  

• Yıllık net satış hasılatı veya mali bilançodan herhangi birisinin kırk milyon Türk Lirası’nı aşmayan işlet-

meler,  

• 2009 tarihli 27353 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan karar ile belirlenen sektörlerde faaliyet göste-

ren KOBİ’ler ve girişimciler oluşturmaktadır.  

2018 yılı itibariyle KOSGEB’in vermiş olduğu destekler bir önceki yıla göre yüzde 47 artmıştır. KOSGEB’in 

2019 yılı vizyonunda;  

• Yüksek teknolojinin başrol oynadığı üretim ve istihdam artışları  

• Teknolojinin geniş bir tabana yayılmasını sağlamak  

• KOBİ’leri büyük şirketlerle buluşturarak onlarla iş birliği yapmasını sağlamak  

• Ufku açık yeni girişimcilere 360 bin TL’ye varan destekler  

• Üretim verilerinin takibi yapılarak tüm imkanlarla sanayicilere destek vermek vardır.  



 

 6 

 

 2020 Türkiye Yatırım Teşvik Haritası yürürlükteki gün-

cel  kararlar dikkate alınarak yatırımlara verilen devlet teşvik-

leri İllere göre düzenlenmiş olup; bölgesel teşvik yatırım kriter-

leri, teşvik edilen sektörlerin konuları, teşvik oranları ve tutar-

ları, Cazibe merkezli illere verilen özellikli teşvikler, Öncelikli 

yatırımlar kapsamındaki sektörler, Üretim ve hizmet sektörle-

rine verilen özellikli  teşvikler, Yatırım teşvik kapsamında diğer 

özellikli yatırım konuları dikkate alınarak  bilgi amaçlı olarak 

hazırlanmıştır.  

 

Ayrıca KOSGEB, girişimcilerin başvuru süreçlerini basitleştirerek dijital dönüşüm sürecine girmiştir. Daha 

önceki başvuru süreçlerinde KOSGEB yaklaşık olarak 400 evrak isterken, bu işleri artık e-Devlet platfor-

muna taşımıştır. KOBİ’leri büyük işletmelerle yapacakları evliliklere karşılık İş Birliği Destek Programı kap-

samında 10 milyon TL’ye kadar desteklemektedir. Ayrıca Yeni Girişimci Programıyla birlikte eğitim almış, 

işletmesini kurmuş ve yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren girişimcilere 360 bin TL’ye kadar des-

tek sağlanmaktadır. 2019 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte KOSGEB üreticilere ve girişimci-

lere yönelik beş milyar altı yüz milyon liralık destek bütçesi oluşturulmuştur. 
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 KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, ülkede potansiyel girişim-

cilik kültürünün yayılmasına ve olumlu anlamda katkı sağlayacak işletmelerin oluşturulmasına yönelik 

amaç gütmektedir. KOSGEB, yatırımcıların işlerini kurma ve yönetmelerine, iş hakkında doğru bilgi ve 

beceri kabiliyetine sahip olarak kendi fikirlerine yönelik iş planı oluşturabilecek deneyimi kazanmaları 

amacıyla girişimcilere yardım etmektedir. Bu girişimcilik eğitimleri KOSGEB ile iş birliği yapmakta olan 

farklı kurum ve kuruluşlar aracılığıyla gösterilen derslerdir ve bu eğitimler halkın katılımına açık, en az 32 

saat verilen ücretsiz eğitimlerdir. Ayrıca KOSGEB’in girişimcilere yönelik çeşitli eğitimleri ve destekleri 

olmaktadır. 

 KOSGEB Yeni Girişimci Desteği: Yeni Girişimci Desteğinden yararlanılabilmesi için Uygulamalı Girişim-

cilik Eğitimini tamamlamış veya İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM)’ de yer alan girişimcilerin olması gerek-

mektedir. Girişimcinin başvurduğu tarihten itibaren son bir yıl içerisinde aynı faaliyet alanında işletmesi-

nin olmaması gerekmektedir. Bunun dışında girişimcinin eşliğinde tüzel kişi statüsünde kurulan herhangi 

bir işletmede %50’den çok ortalığının bulunmaması gerekmektedir. Destekten yararlanacak olan işlet-

menin, Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlanmış gerçek ya da tüzel kişi statüsü olmalıdır. 
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         GİRİŞİMCİYİ GELİŞTİRME DESTEK 

     PROGRAMI 

YENİ GİRİŞİMCİ PROGRAMI 

KOSGEB Yeni Girişimci Programı 

Yeni kurulan işletmelerin en kırılgan oldukları dönemde hayatta kalma oranın artırılmasını ve Ulusal plan ve prog-

ramlar yeni işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamayı amaçlamaktadır. 

KOSGEB Yeni Girişimci Programından faydalanmak için; izlenmesi gereken bazı adımlar bulunuyor. Öncelikle iş 

fikrinize yönelik NACE Kodunu tespit ederek sürece başlamalısınız. Kuracağınız iş KOSGEB tarafından destekleni-

yor mu? Önce bunu öğrenmeniz gerekiyor. 

KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerin NACE Kodlarını öğrenmek için  https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/

baglanti/DesteklenenSektor  web adresine gidiniz. 

 İşletmenizi kurmadan önce KOSGEB Girişimcilik Eğitim Katılım Belgesini almış olmanız gerekiyor. Başvuru yapmak 

istediğiniz programa yönelik olarak Geleneksel Girişimci Eğitimini veya İleri Girişimci Eğitimini tamamlamış olma-

nız gerekiyor. Eğitim türünü doğru tespit etmek, yapacağınız başvuru açısından büyük önem taşıyor. Kuracağınız 

işe yönelik NACE Kodunu tespit ettikten sonra; bu kodun “Girişimciliği Geliştirme Destek Programı İleri Girişimci 

Faaliyet Konuları Tablosu”nda yer alıp almadığına bakmalısınız. Örneğin kuracağınız iş; “Elektrik motoru, jenera-

tör ve transformatörlerin aksam ve parçaların imalatı” 27.11.03 NACE koduna sahip ise; bu kod İleri Girişimci Fa-

aliyet Konuları Tablosunda yer aldığı için tamamlamanız gereken eğitim “İleri Girişimci Eğitimi” olacaktır. Kura-

cağınız işe yönelik tespit ettiğiniz NACE Kodu eğer İleri Girişimci Faaliyet Konuları Tablosunda yer almıyorsa, Gele-

neksel Girişimci Eğitimini tamamlamanız yeterli olacaktır. 

Yeni Girişimci Programı 

       Geleneksel Girişimci  

       İleri Girişimci  

        iki  alt programdan oluşur.  

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/baglanti/DesteklenenSektor
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/baglanti/DesteklenenSektor
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KOSGEB Girişimcilik Eğitimleri, “e-devlet” üzerinden başvuru yapılmaktadır. Bu eğitimler herkesin katılımına açık 

ve ücretsizdir. Üstelik eğitimler elektronik ortamda gerçekleştiğinden günün her saatinde eğitime katılabilirsiniz. 

Daha önceden KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan girişimciler de diğer başvuru şartlarını taşıma-

ları kaydıyla, 01.01.2021 tarihine kadar Geleneksel Girişimci Programına veya İleri Girişimci Programına başvuru 

yapabilir. Tekrar hatırlatmak istiyoruz! İlgili eğitimi tamamlamadan işletme kurmanız durumunda Yeni Girişimci 

Programına başvuru yapamazsınız.  

Girişimcilik Eğitimini tamamladıktan sonra sıra işletme kuruluşunda… Geleneksel Girişimci veya İleri Girişimci 

Programına başvuru yapacak kişilerin işletme kurarken dikkat edeceği çeşitli hususlar bulunuyor. Başvuruda bulu-

nacağınız işletmenin Türk Ticaret Kanunundan tanımlı gerçek kişi veya sermaye statüsünde, örneğin limited veya 

anonim şirket olarak kurulmuş olması gerekiyor. “Adi Ortaklılar” ise Türk Ticaret Kanununda tanımlı olmadığından 

KOSGEB tarafından desteklenmiyor. Eğitimini tamamlamış girişimcinin program başvurusunda bulunduğu işletme-

deki kurucu ortak payının en az %50 olması ve işletmeyi münferiden temsile yetkili olması gerekiyor. Program 

süresi boyunca girişimcinin ortaklık payının %50’nin altına düşmemesi gerekiyor. Bir diğer önemli konu yine bu 

süre içinde  “girişimcinin kendi işinin başında olması” başka herhangi bir yerde çalışmıyor olması gerekiyor. 
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Yeni Girişimci Programı Destekler 

Peki başvurunun kabul edilmesi durumunda neler oluyor? 

Kabul edilen başvurular için Taahhütname il destek programı başlıyor. “Program süresi”, bu tarihten sonraki iki yılı 

kapsıyor. 

Kuruluş desteği kapsamında; 

• Gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmelere 5.000 Türk Lirası, 

• Sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmelere ise 10.000 Türk Lirası geri ödemesiz destek 

sağlanıyor. 

Başvuru kabul edilip Taahhütname onaylandıktan hemen sonra Kuruluş Desteği talep edilebilir. Destek ödeme ta-

lepleri de elektronik ortamda yapılıyor. 

Performans desteği kapsamında ise; işletmelerin çalıştırdıkları personel için Sosyal Güvenlik Kurumuna ödedikleri 

prim gün sayısına bağlı olarak geri ödemesiz destek sağlanıyor. Performans dönemi, Taahhütname tarihinden son-

raki bir yıl ve bunu takip eden diğer yıl olmak üzere iki dönemden oluşuyor 

• 180 ile 539 arası prim günü sağlayan işletmelere 5.000 Türk Lirası, 

• 540 ile 1079 arası prim günü sağlayan işletmelere 10.000 Türk Lirası, 

• 1080 ve üzeri prim günü sağlayan işletmelere 20.0000 Türk lirası destek sağlanıyor. 

İkinci Performans döneminde toplamda; 

• 360 ile 1079 arası prim sağlayan işletmelere 5.000 Türk Lirası, 

• 1080 ile 1439 arası prim günü sağlayan işletmelere 15.000 Türk Lirası, 

• 1440 ve üzeri prim günü sağlayan işletmelere 20.000 Türk Lirası destek sağlanıyor. 
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Sayılan bu asgari prim gün sayısına ulaşan işletme sahibi eğer; 

• Kadın, 

• 30 yaş altındaki genç, 

• Engel oranı yüzde kırk ve üzeri çalışabilir durumunda engelli, 

• Birinci derecede şehit yakını veya Gazi ise; 

her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL ilave ediliyor. 

İleri Girişimci Programı başvurusu kabul edilen işletme için ise, Kuruluş ve Performans 

Desteğine ilave olarak: “Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği” ile “Mentörlük, İşletme 

Koçluğu ve Danışmanlık Desteği” sağlanıyor. Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği, işlet-

menin teknolojik seviyesine göre değişiklik gösteriyor. İşletme: 

• Düşük, Orta-Düşük Teknolojik Düzeyinde ise 100.000 TL’ye kadar, 

• Orta Yüksek Teknolojik Düzeyinde ise 200.000 TL’ye kadar, 

• İleri teknoloji Düzeyinde ise 300.000 TL’ye kadar, geri ödemesiz Makine,  Teç-

hizat ve Yazılım Desteği sağlanabiliyor. 

Orta yüksek ve yüksek teknoloji seviyesindeki iletmeler için 10.000 TL’ye kadar geri 

ödemesiz Mentörlük, İşletme Koçluğu ve Danışmanlık Desteği sağlanabiliyor. Makine, 

Teçhizat ve Yazılım Desteği ve Mentörlük, İşletme Koçluğu ve Danışmanlık için destek 

oranı %75 olarak uygulanıyor. Destekler KDV hariç tutar üzerinden hesaplanıyor. Örne-

ğin; bir işletmenin kurul kararında KDV hariç 120.000 TL tutarında bir makinenin destek-

lenmesinin uygun bulunduğunu düşünelim… Bu durumda işletmenin alacağı destek 

tutarı 120.000 TL’nin %75’i hesaplandığında ortaya çıkan rakam olan 90.000 TL’dir. Eğer 

bu makine yerli malı belgesine sahip ise oranı %90 oranında hesaplanmaktadır. Hesap-

lanan destek tutarı, işletmenin teknoloji düzeyine göre belirlenen üst limitleri geçeme-

yecektir. Kurul tarafından kabul edilen gider kalemlerine destek ödemesi yapılabilmesi 

için, gerekli harcamaların öncelikle işletme tarafından gerçekleştirilmesi gerekiyor. Des-

tek kapsamında Makine, Teçhizat ve Yazılımın işletme kuruluşundan itibaren programın 

birinci yılı sonuna kadar satın alınması gerekiyor. Tüm ödeme talepleri, işletme tarafın-

dan elektronik ortamda “KOBİ Bilgi Sistemi” üzerinden yapılmaktadır. Programdan fay-

dalanan işletmeler, dönemsel olarak elektronik ortamda veya yerinde ziyaret edilerek 

izleniyor.   
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          KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON  

           DESTEK PROGRAMI 

Programın Amacı 

Bu programın amacı yeni ürün, süreç, bilgi ve hizmet üretilmesi; bunların ticarileştirilmesi için araştırma, geliştir-

me ve inovasyon projelerinin desteklenmesidir. Program ile bilim ve teknoloji temelli yeni fikir ile buluşlara sahip 

girişimcilerin ve KOBİ’lerin geliştirilmesi, Ar-Ge bilincinin arttırılması ve yaygınlaştırılması hedefleniyor. 

Kimler Başvurabilir? 

Programın araştırma-geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan işletmeler ya da girişimciler yararlanabilir. 

Bu programla işletmelerin; 

• Ürün, süreç ya da hizmet geliştirilmesi, 

• Bunların kalitesinin yükseltilmesi veya 

• Maliyet düşürücü tekniklerin ve üretim teknolojilerinin geliştirilmesi gibi konulardaki projelerine destek 

sağlanır. 

Başvuru Nasıl Yapılır? 

Başvuru yapmak için İşletme ya da Girişimci, www.kosgeb.gov.tr adresindeki başvuru formunu doldurur. Başvu-

ru, ön değerlendirme sonucunda uygun bulunursa kurul değerlendirilmesine sunulur. 

Proje Süresi ve Destek Oranı 

Proje süresi en az 8, en fazla 24 aydır. İşletmenin talep etmesi halinde kurul kararı ile 12 aya kadar ek süre verile-

bilir. Verilen ek süre ile birlikte proje süresi toplamda 24 ayı geçemez. Başlangıç Sermayesi Desteği ve Personel 

Gideri Desteğinde destek oranı %100, diğer desteklerde ise %75’dir. 

http://www.kosgeb.gov.tr
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Karar Süreci 

Kurul; proje kabul edilebilir, reddedilebilir, proje konusu ile ilgili üniversite öğretim elemanından görüş talep edile-

bilir veya düzeltilmesini isteyebilir. Proje, en az 3 kurul üyesinden 60 ve üzerinde puan alırsa ve puanların ortalama-

sı 60 ve üzerinde olursa kabul edilir. Kurulun redde ilişkin kararına karşı, bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde 1 

defaya mahsus itiraz edilebilir. 

Projenin Başlatılması 

İşletme olarak başvuru yapılması durumunda; Proje başvuru esnasında Başvuru Formu ile birlikte Taahhütname de 

onaylanır. Programın başlangıç tarihi; desteklemeye ilişkin ilk kurul kararının evrak kaydına alındığı tarihtir. Girişim-

ci olarak başvuru yapılması durumunda; kurul kararının bildirim tarihinden itibaren 6 ay içerisinde işletmenin kurul-

ması ve Taahhütnamenin onaylanması gerekir. Taahhütnamenin işletme tarafından KBS üzerinden onaylanıp evrak 

kaydına alındığı tarih, programın başlangıç tarihidir. 

Projenin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi 

Desteklenen projenin izlenmesi ve değerlendirilmesi, iki aşamalı olarak yapılır. Proje Süresince İzlemede, uygulama 

birimi tarafından İzleyici belirlenir. İzleyici 4 aylık dönemler halinde raporlar hazırlar ve uygulama birimine sunar. 

İzleyici; 

• Proje faaliyetlerinin gerçekleşme ve faaliyet-zaman planına uygunluk durumunu ve 

• Kurul tarafından destekleme kararı alınan giderlere ilişkin gerçekleşmeleri izleyerek projenin genel durumu 

değerlendirilir. 

İşletme, program bitiş tarihinden 1 yıl sonra Program Sonrası İzleme Formu ile ilgili uygulama birimi tarafından izle-

nir. 
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Revizyon Süreci 

İşletme, gerekli görürse proje kapsamında 4 kere revizyon talep edebilir. Uygulama birimi, revizyon tale-

bini kurula sunar. Kurul kararı, KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden bildirilir. İşletme, revizyon talebini en geç 

program tamamlama tarihinden 2 ay öncesine kadar onaylar. 

Projenin Tamamlaması 

Projenin tamamlanmasını müteakip İşletme, Proje Tamamlama Raporu Formunu en geç 1 ay içerisinde 

ilgili Uygulama Birimine sunar. Kurul tarafından projenin son durumu değerlendirilerek başarı ile tamam-

lanıp tamamlanmadığına karar verilir. 

Projenin Sonlandırılması 

Kurul, proje süresi içerisinde şu hususlar gerçekleşirse, programın devamına ya da sonlandırılmasına ka-

rar verir: 

Proje faaliyetlerinin Uygulama birimi tarafından projenin ilerleyişini önemli ölçüde olumsuz etkileyecek 

hususların tespit edilmesi veya gerçekleşme ve faaliyet-zaman planına uygunluk durumunu ve İzleyici 

tarafından Dönemsel İzleme Formunda projenin kurula sevk edilmesi gerektiğine ilişkin bir değerlendir-

menin yapılması. 
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Projenin Destek Kalemleri 

Destek Kalemlerini sıralayacak olursak: 

• Makine, teçhizat, hammadde, malzeme, donanım, yazılım, kalıp, tasarım ve dışarıdan sağlanan hizmeti/

işçilik. 

• Personel, 

• Kira, 

• Proje danışmanlık, eğitimi sınai ve fikri mülkiyet hakları başvurusu ve/veya tescili, tanıtım, yurtiçi ve yurtdışı 

kongre/konferans/fuar ziyareti/teknolojik işbirliği ziyareti, test-analiz ve belgelendirme, 

• Başlangıç Sermayesi Desteği verilmektedir. 

Kira Desteği 

Destek kapsamında şu hususlara sahip işletmelere geri ödemesiz kira desteği sağlanır: 

• Girişimci olarak proje başvurusu yapan işletme, 

• Başvuru tarihi itibariyle 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre kamu idareleri tarafın-

dan sağlanan Ar-Ge destekleriyle işletmesinin kuran girişimciler. 

İşletmeye, TEKNOPARK’taysa aylık 1.250, toplam 30.000 TL’ye kadar; TEKNOPARK dışındaysa aylık 1.000 TL, top-

lam 24.000 TL’ye kadar destek verilir. 
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Hizmet Alımı Giderleri Desteği  

İşletmeye deneme amaçlı ve prototip geliştirmeye yönelik; hammadde, malzeme, makine-teçhizat, dona-

nım, yazılım, kalıp, tasarım ve dışarıdan sağlanan hizmet veya işçilik giderleri için destek sağlanır. Bu des-

teğin üst limiti; geri ödemesiz 150.000 TL, geri ödemeli 300.000 TL olmak üzere toplam 450.000 TL’dir. 

Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizat, yeni veya ikinci el olabilir. 

Personel Gideri Desteği 

Projede tam zamanlı çalışması şartı ile mevcut veya yeni istihdam edilecek personel için destek sağlanır. 

Personel giderine ilişkin destek tutarı şu şekilde hesaplanır. 

• Günlük destek üst limiti ve SGK idari kayıtlarından elde edilen günlük tutardan düşük olanı alınır, 

• Bu tutar, program kapsamında çalışma gün sayısıyla çarpılır ve  

• Destek tutarı belirlenir. 

Öğrenim durumu katsayısı ise; 

• Üniversitenin lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci ve ön lisans 

mezunu personel için 1,25, 

• Lisans için 1,5, 

• Yüksek lisans için 1,75 ve 

• Doktora için 2’dir. 
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Proje Geliştirme Desteği 

İşletmelere projeleri kapsamında; 

• Proje danışmanlık, 

• Eğitim, sınai ve fikri mülkiyet hakları başvurusu veya tescili, 

• Tanıtım, 

• Yurtiçi ve yurtdışı kongre, konferans, fuar ziyareti ve teknolojik işbirliği ziyareti, 

• Test-analiz ve belgelendirme giderleri için toplam üst limiti 100.000 TL olmak üzere geri ödemesiz destek 

sağlanır. 

Başlangıç Sermayesi Desteği 

Girişimcilerin işletme kuruluşu ve ofis donanım giderleri için geri ödemesiz en fazla 20.000 TL destek sağlanır. 

Başlangıç Sermayesi Desteğinden girişimci olarak başvurusunu yapan; 

• Üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler, 

• Yüksek lisans veya doktora öğrencisi, 

• Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış olanlar, 

• Öğretim elemanları, 

• Başvuru tarihinden önce 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre kamu idareleri tarafın-

dan sağlanan Ar-Ge desteği almaya hak kazanan Girişimciler ve 

• Başvuru tarihi itibariyle son 1 yıl içerisinde İşletmesini kuranlar yararlanabilir. 
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Küçük ve orta ölçekli işletmelerin; 

• Rekabet güçleri, 

• Kurumsallaşma-markalaşma düzeyleri, 

• Ekonomideki paylarının artırılması, 

• Öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 

verilir. 

   İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK                                                        

PROGRAMLARI 

Programdan Yararlanma Koşulu ve Süresi 

Programdan yararlanmak isteyen işletmenin, KOSGEB veri tabanında yer alması koşulu aranır. 

• Bu işletmeler, ilgili KOSGEB merkezine başvurusunu yapar ve başvurusu kabul edilen işletmelerden 

“taahhütname” alınır. 

• Başvurunun uygulama birimi tarafından uygun bulunarak onayladığı tarih, programın başlangıç tarihi olarak 

kabul edilir. 

• Destek süresi 2 yıldır ve desteklenen işletmeye, 1 kere olmak üzere 2 yıl daha desteklenir. 
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İşletme Geliştirme Destek Başvuru Adımları 

KOSGEB veri tabanına kayıt süreci ve mevzuatlara yönelik 

izlenmesi gereken süreçler, KOSGEB’in kurumsal web say-

fasında yer almaktadır. www.kosgeb.gov.tr 

internet adresinde sağ üst köşede yer alan “e-Hizmetler 

(KOBİ/Girişimci)” 

butonuna tıklanarak e-devlet sayfasına giriş yapılır. 

“Tüm Hizmetler” seçilerek, destek ve hizmetlerin listelenmesi sağlanır. 

İşletme Geliştirme Destek Programı ve bu programa ait tüm desteklere ilişkin başvuru ve ödeme formları-

na buradan ulaşılabilir. 

• Bütün bu işlemler elektronik ortamda (online) olarak gerçekleştirilir. 

http://www.kosgeb.gov.tr


 

 27 

Destek Programı Kapsamındaki Destekler 

İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında “Geri Ödemesiz” destekler; 

 

1.  Yurt İçi Fuar Desteği 6.  Belgelendirme Desteği 

2.  Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 7.  Test ve Analiz Desteği 

3.  Nitelikle Eleman İstihdam Desteği 
8.  Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişim 

Desteği 

4.  Tasarım Desteği 

5.  Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 

9.  Bağımsız Değerlendirme Desteği 
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Destek programın uygulanma sürecinde, mücbir sebep olarak kabul edilebilecek;  

 Deprem, yangın, su baskını benzeri doğal afetler, kanuni grev, lokavt, genel salgın hastalık, terör 

eylemleri, sabotaj, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi hâllerin ortaya çıkması durumun-

da,  

bu hâller sona erinceye kadar destek sürecinin durdurulması veya devamına KOSGEB Başkanı tarafın-

dan karar verilir. Tüm bildirimler ve başvurular yazılı yapılabileceği gibi elektronik ortamda da yapıla-

bilir. Destek programı kapsamındaki tüm belgeler ve bilgiler elektronik ortamdan alınabilir. 

 KOSGEB Birimi, gerekli görülmesi halinde işletmeden ek bilgi ve belge isteyebilir. 

 Vergi, sosyal güvenlik primi ve benzeri yasal yükümlülükler hariç olmak üzere aynı gider gerçek-

leşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz. 

 Hatalı işlemler sonucu işletmelere fazla veya yersiz ödeme yapıldığının uygulama birimleri tara-

fından tespit edilmesi halinde yapılan fazla ve yersiz ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihten hesap-

lanan yasal faizi ile birlikte işletmeden geri tahsis edilir. 

 Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit edilen kamu 

zararlarına ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem tahsis edilir. 

 Yabancı dilde hazırlanmış her türlü belgenin gerektiğinde yeminli mütercim tarafından yapılmış 

Türkçe çevirisi istenebilir. 

 Destek programı süresinde işletmenin unvan ve/veya tür değişikliği hususları işletme tarafından 

uygulama birimine bildirilir. Akabinde işletmenin bilgileri güncellenerek destek süresine devam 

edilir. 

 Sürelerin hesaplanmasında, başvurunun yapıldığı gün başlangıç kabul edilerek, ileri doğru sayıla-

cak durumlarda bir sonraki, geri doğru sayılacak durumlarda bir önceki günden itibaren sayılmaya 

başlanır. 

 İlgili başkanlık birimleri ve uygulama birimleri açısından tanımlanan süreler, standart işlem süre-

leri olup bu sürelerin dolmasından sonra yapılan işlemler geçerliliğini yitirmez. 

 Bir işletmenin sorumluluğunun bir uygulama biriminden bir başka uygulama birimine geçmesi 

durumundan ilgili işletme KBS üzerinden devredilir.  
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Destek Başvuruları, Programdan Yararlanma Koşulları ve Başvuruların Değerlendirilmesi 

• İşletmenin; Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KBS’de kayıtlı ve 

aktif durumunda olması gerekir. 

• İşletmelerin KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekir. 

• Destek programının süresi işletme için 2(iki) yıldır. 

İşletmeler, destek programının tamamlandığı tarihten itibaren, bir defaya mahsus olmak üzere, başvuru yapması 

şartı ile destek programından yeniden yararlanabilir. 

• Destek programına başvuru İşletme Geliştirme Destek Programı başvuru formu ile KBS üzerinden yapılır. 

• Destek programına başvuru yapılmış olması ve/veya taahhütname onaylanmış olması KOSGEB’i taahhüt 

altına sokmadığı gibi müracaat eden açısından da kazanılmış hak teşkil etmez. 

• Destek programına yapılan başvurular mevzuata uygunluk ve şekil yönünden en geç 15 gün içerisinde KBS 

üzerinden kontrol edilir. 
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Başvurular, KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden sorumlu personel tarafından değerlendirilerek ilgili uygulama 

birimi müdürü onayına gönderilir. 

Değerlendirme sonucunda; 

 Başvuru kabul edilebilir, 

 Reddedilebilir, 

 Başvurunun düzeltilmesi talep edilebilir. 

Ret gerekçeleri veya düzeltme talep edilen hususlar KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden işletmeye bildirilir. 

Değerlendirme sonucu düzeltme talep edilmesi halinde; 

 Uygulama birimine işletmeye 1(bir) aydan az olmamak kaydıyla süre verilir. 

 Belirtilen tarihe kadar işletme tarafından gerekli düzeltmeler KBS üzerinden yapılarak onaylanır. 

 Düzeltilen başvurunun belirtilen sürede onaylanmaması hâlinde ilgili başvuru KBS üzerinden ret 

durumuna getirilir. 
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Destek Ödemeleri 

Destek programı kapsamındaki desteklere ilişkin mal/hizmet alımının işletme tarafından gerçekleştiril-

mesini müteakip İşletme Geliştirme Destek Programı Ödeme Talep Formu, KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden 

doldurulur ve ödeme belgeleri sisteme yüklenerek ödeme talep edilir. 

• Destek kapsamındaki giderlere ilişkin bedellerin işletme tarafından banka aracılığıyla ödenmesi ve 

vadeli işlemler dâhil olmak üzere ödemenin tamamlanmış olması gerekir. 

• Destek ödeme talebinin en geç destek programının tamamlama tarihinden 4(dört) ay sonrasına 

kadar yapılması gerekir. 

• Destek programı sonlandırılan, tasfiyesi başlayan veya kapanan işletmelere ödeme yapılamaz. 

• Gerekli kontroller yapıldıktan sonra ilgili muhasebe müdürlüğü tarafından işletmenin banka hesa-

bına destek ödemesi aktarılır. 

• İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu olması durumun-

da işletmenin, ilgili desteğe ilişkin “Destek Ödeme Talep Formu’nda yer alan talebi doğrultusun-

da; öncelikle borç tutarı destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabı-

na, varsa kalan tutar, işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır. 

İşletme; sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden, çocuğundan, 

bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında mal/hizmet satın alamaz, böyle bir du-

rumun tespit edilmesi durumunda destek ödemesi yapılamaz. 

• Yurt dışı hizmet alımlarında yurt dışı hizmet sağlayıcısı tarafından fatura düzenlenemediği durum-

larda ücretin ödendiğini gösteren belge, ödeme belgesi olarak kullanılır. 

• Destek programı kapsamındaki destekler için mal/hizmet alımına ilişkin gerçekleşme ve fatura 

tarihlerinin, program süresi içinde olması kaydıyla, hizmet sağlayıcıya yapılan ödemenin program 

süresi içerisinde olup olmadığına bakılmaz. 
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                KOBİ FİNANSMAN DESTEK PROGRAMI 

KOBİ Finansman Destek Programında, işletmelin 

bankalardan uygun koşullarda kredi temin edebil-

meleri için faiz/kâr payı tutarları desteklenir. 

Kredi Türleri 

KOBİ Finansman Destek Programı; 

 İşletme Kredisi 

 Makine-Teçhizat Kredisi 

 Acil Destek Kredisi 

Programdan Faydalanabilecek İşletme Türleri  

KOSGEB Ver Tabanında kayıtlı, aktif ve KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel olup; programda tanımlanmış iş-

letme türlerinden birinde yer alan işletmelerin bankalardan kullanacakları kredilerin faiz/kâr payı tutar-

ları geri ödemesiz olarak desteklenir. İşletme, destekten 3 yıl süreyle yaralanır. 3 yıl süre tamamlandık-

tan sonra, destek programı yeniden başlatılabilir.  

Acil Destek Kredisi; doğal afet, yangın, terör vb. durumlarda, yerel düzeyde uygulanan bir kredi progra-

mı olup kullanacak işletmeler için programda tanımlanmış işletme türlerine girme şartı aranmaz. Acil 

destek kredisine konu durumlardan etkilendiğinin ilgili Valilik/Kaymakamlıkça belgelendirilmesi gerekir. 

Kredi Tutarları 

İşletmelerin kullandıkları kredilerin yıllık faiz/kâr payı tutarları, destek puanları doğrultusunda hesaplanır 

ve desteklenir: 

• Taban puan, Girişimci İşletmeler için 10; Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletmeler için 12’dir. 

• Makine-Teçhizat kredisinde; yerli makine-teçhizat alımında Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki işlet-

melere 2 puan eklenir. 
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 İşletme ve Makine Teçhizat Kredilerinde Üst Limitler ve Vadeler 

İşletme ve Makine Teçhizat Kredilerinde kredi üst limiti, her iki kredi için de kullanılabilir toplam tutardır. 

İşletme, üst limiti dâhilinde krediyi sadece İşletme Kredisi veya sadece Makine Teçhizat Kredisi olarak kul-

lanabileceği gibi hem İşletme Kredisi hem de Makine Teçhizat Kredisi olarak kullanılabilir. 

• Girişimci İşletme için kredi üst limiti 50.000 TL’dir. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci 

derecede şehit yakını olması durumunda üst limit 70.000 TL olarak uygulanır. 

• Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletme için kredi üst limiti 500.000 TL’dir. 

• Tüm işletme türleri için; işletme kredilerinde vade 12 ve 18 ay, makine teçhizat kredilerinde 12. 18, 

24, 30 ve 36 aydır. 

• Acil Destek Kredisi için üst limit Komite tarafından belirlenir, azami vade 36 aydır. 

• Kredinin işletme veya tedarikçi hesabına yatırıldığı gün vadenin başlangıcı olarak kabul edilir. 

• Kredinin işletme veya tedarikçi hesabına yatırıldığı gün vadenin başlangıcı olarak kabul edilir. 

Başvuru Süreci  

Programdan yararlanmak isteyen işletmeler; 

• Protokolde taraf bankalara, belirlenen limitteki kredi faiz desteği için başvuru yapar. 

• KOSGEB Veri Tabanında yer alan işletmeleri işletme türlerine göre sınıflandırılır. 

• Başvuru, Banka tarafından inceledikten sonra uygun bulunursa onaylanır. 

• İşletmenin desteklenebilir olduğuna, doğru işletme türünde yer aldığına ve işletmenin yüklediği 

belgelerin doğru olduğuna birim tarafından onay verilir. 

• Başvuru onaylanan işletme, bankadan kredisini kullanır. 

• Böylece krediler için kullanım ve varsa taahhütlerin yerine getirilmesi süreci başlar. 
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 Günümüzde gittikçe gelişen yarıiletken güç anahtarları ve 
mikroişlemci teknolojisi, bizlere farklı denetim olanakları sağlayan 
asenkron motor sürücülerinin verimli bir şekilde tasarlanmasını müm-
kün kılmıştır. Bu tasarımların gelişimine paralel olarak birçok uygula-
mada asenkron motorlar kullanılır hale gelmiştir. Endüstriyel uygula-
malarda kullanılan çeşitli yükler için ihtiyaç duyulan değişken frekans 
ve genlikteki gerilimler, ac-dc-ac eviriciler veya ac-ac konverterler 
tarafından sağlanmaktadır. Son yıllarda, doğrudan ac-ac dönüşüm 
sağlayan, matris konverterler de asenkron motor sürücü sistemlerinde 
kullanılmaya başlanmıştır.  
Matris konverterler, inverterlerde kullanılan reaktif enerji depolama 
bileşenlerine ihtiyaç bırakmayan bir dönüşüm sağlamaktadır. Ayrıca 
enerji depolayan ara elemanlara ihtiyaç duymaması, sinüzoidal giriş 
ve çıkış akımları, yükten bağımsız bir şekilde güç faktörünün ayarla-
nabilir olması gibi avantajları nedeniyle endüstride alternatif gerilim 
ve frekans dönüştürücüsü olarak önemli ölçüde kullanım alanına sa-
hiptirler. Bunun yanı sıra diğer ac-ac dönüştürücülere oranla kullanı-
lan eleman sayısının fazla olması, hem topolojisinin gerçekleştirilme-
sini zorlaştırmakta hem de anahtarlama kayıplarının artmasına sebep 
olmaktadır. İlk olarak 1976 yılında Gyugyi ve Pelly tarafından gelişti-
rilen matris konverterin temeli saykıl konverter prensibine dayanmak-
tadır. Geliştirilen bu ilk matris konverterin dezavantajı giriş akımı ve 
çıkış gerilimi üzerinde, filtre ile kolay bir şekilde yok edilemeyen 
bazı harmonikler bulunmasıdır. Ancak, daha sonra Venturini tarafın-
dan önerilen yeni bir kontrol algoritması sayesinde bu problem gide-
rilmiştir. Aşağıdaki şekilde matris konverterin Matlab/Simulink porg-
ramında gerçekleştirilmiş örnek modeli gösterilmiştir. 

Matris Konverterin Yapısı  
Matris konverter ac-ac dönüşümü doğrudan yapan bir konverterdir. 
Doğrultma ünitesi bulunmadığından enerjinin depolanması için kon-
dansatör kullanımına ihtiyaç bulunmamaktadır. Moment-hız karakte-
ristiği bakımından dört bölgede çalışma imkânı verdiği için, motor 
beslemede matris konverter kullanımı diğer konverterlere oranla üs-
tünlük sağlamaktadır. Kullanılan anahtarların, her iki yönde akım 
geçişine izin vermesi, aynı zamanda iki yönlü güç akışını da sağla-
maktadır. Giriş ve çıkış dalga şekillerinin sinüzoidal olması ve kont-
rol edilebilir giriş güç katsayısı, matris konverterlere olan ilgiyi artır-
mıştır. Matris konverter, giriş ve çıkış uçları arasına matris şeklinde 
yerleştirilmiş iki yönlü güç aktarımı yapabilen yarıiletken anahtarla-
ma elemanlarının uygun bağlantısı ile oluşur. 3-fazlı ac-ac dönüşüm 
yapan bir matris konverterde, her bir fazda üç adet olmak üzere, top-
lam dokuz adet yarıiletken anahtarlama elemanı bulunmaktadır.  
Matris konverterin her 1-faz çıkış gerilimi, 3-faz giriş gerilimlerinin 
yarıiletken anahtarlar yardımı ile uygun şekilde kıyılmasından elde 
edilir. Bu anahtarların iletimde kalma süreleri ayarlanarak, istenilen 
genlikte ve frekansta çıkış gerilimi elde edilir. Çıkış gerilimine ait 
dalga şeklinin sinüzoidal yapıda olması, anahtarlama frekansının 
büyüklüğü ile doğrudan orantılıdır.  

Yarıiletken 
anahtarlama 
elemanlarının 
bağlantısı 
yandaki şekil-
de gösteril-
mektedir. Her 
bir faza ait 
çıkış gerilimi, 
her bir giriş 
fazının sabit 
bir anahtarla-
ma periyodu 
boyunca arka 
arkaya düzenli 
bir şekilde 
çıkışa aktarıl-

masıyla elde edilir. Şekilde gösterilen her bir Sij anahtarı çift yönlü 
yarıiletken anahtardır. Anahtarların isimlendirilmesinde kullanılan 
indislerin birincisi girişi (i=A,B,C), ikincisi çıkışı (j=a, b, c) ifade 
eder. Aynı düzenleme anahtarların iletimde kalma sürelerinin gösteri-
minde de kullanılır. 
Örnek olarak; A faz girişini a faz çıkışına aktaran SAa anahtarının 
iletimde kalma süresi tAa olarak gösterilir. Üstte yapısı verilen matris 
çeviricinin Va çıkış fazının oluşumu anahtarların iletimde kalma süre-
lerine göre şöyledir. VA fazı SAa anahtarının tAa süresince iletimde 
kalmasıyla çıkışa aktarılır. Bunun hemen ardından VB fazı, SBa 
anahtarının tBa süresince iletimde kalmasıyla çıkışa aktarılır. Son 
olarak da Vc fazı, SCa anahtarının tCa süresince iletimde kalmasıyla 
çıkışa aktarılır. Böylece Va çıkış gerilimi VA,VB,VC giriş gerilimle-
rinin uygun şekilde kıyılması ile elde edilir. Burada tAa, tBa, tCa 
sürelerinin toplamı sabit olan anahtarlama periyodu kadardır. Aynı 
şekilde Vb fazı SAb, SBb, SCb anahtarlarının tAb, tBb, tCb süreleri-
ne göre ve Vc fazı SAc, SBc, SCc anahtarlarının tAc, tBc , tCc süre-
lerine göre sıralı bir şekilde anahtarlanmasıyla elde edilir. Aşağıdaki 
şekilde anahtarların tetiklenme ve iletimde kalma süreleri gösterilmiş-
tir. 

Yüksek akım ve gerilim uygulamaları için, güç devrelerinde mosfet-
lerin yerine yine gerilim kontrollü IGBT elemanlar tercih edilir. 
IGBT, güç mosfetlerinin kolay sürülme, hızlı çalışma ve sağlamlık 
gibi üstünlüklerini bünyesinde barındıran ve düşük anahtarlama ve 
iletim kayıplarına sahip olan bir yarıiletken anahtar elemanıdır. Bir 
IGBT’nin anahtarlama hızı mosfetten daha düşüktür ancak, anahtarla-
ma kayıpları da düşük olduğundan dc ve ac motor sürücüleri gibi orta 
güçlü uygulamalarda, kontrollü güç kaynaklarında IGBT‟nin anahtar-
lama elemanı olarak kullanımı artış göstermektedir. Matris konverter-
ler, her iki yönde akımı ileten ve ters gerilimleri bloke etme özelliğine 
sahip çift yönlü anahtarlara ihtiyaç duyar. Şu anki mevcut durumda 
böyle bir anahtarlama elemanı yoktur. Bu yüzden uygun anahtar hüc-
relerini oluşturmak için farklı anahtarlama elemanlarını kullanma 
ihtiyacı hissedilir.  

 
Soldaki şekilde bu 
konverterlerde çift 
yönlü yarıiletken 
anahtar olarak en 
fazla tercih edilen 
anahtar yapıları 
görülmektedir.  
 

      Öğretim Üyesi 

 Dr. Mehmet Şefik ÜNEY 

“MATRİS  
KONVERTERLER” 
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 Osmanlı Devleti’nin idari yapısına XIX. yüzyılın 
ortalarında(1854) dahil olan Şırnak’ın idari yapısını dört 
dönemde incelemek gerekmektedir. Bunlar: 1854-1872 
Şırnak nahiyesi, 1873-1885 Şırnak kazası, 1886-1913 
Şırnak nahiyesi ve 1914-1923 Şırnak kazası dönemleri-
dir.  
 1854-1872 yılları arasında Şırnak, Diyarbekir Vilaye-
tindeki, Mardin sancağına bağlı Hacı Behram kazasında 
yer alan bir nahiyedir. Şırnak’ın nahiye statüsü 1873 yılı-
na kadar devam etmiş bu tarihten itibaren Şırnak kazası 
ve kaymakamlığı kurulması çalışmalarına başlanarak, 
Siirt Sancağına bağlı Dirgul ve Cizre kazasına bağlı Hacı 
Behram nahiyeleri bağlı oldukları idari birimlerden ayrı-
larak, 18 Nisan 1873’te Mardin Sancağına bağlı merkezi 
Şırnak olmak üzere Şırnak Kazası ve kaymakamlığı ku-
rulmuştur. Yeni kurulan Şırnak kazasındaki devlet işleri-
ni yürütmek ve devletle halk arasındaki yazışmaları sağ-
lamak için kazaya başta kaymakam olmak üzere, mal 
müdürü, tahrirat katibi, deavi kitabeti, sandık emini, za-
bıta memurları ve katipler tayin edilerek, bu görevlilere 
maaş tahsis edilmiştir. 1886 yılına kadar kendisine bağlı 
nahiylerle beraber merkez kaza olan Şırnak, bu tarihten 
itibaren tekrar nahiyeye dönüştürülmüştür. Bu dönemde 
Şırnak kazasına bağlı olan Dirgul nahiyesi Bitlis vilayeti-
ne, Goyan nahiyesi ise Hakkâri vilayetine bağlanmış, 
Şırnak kazası da Eruh kazasına bağlı bir nahiye olmuştur. 
Mardin sancağına bağlı iken kaymakamlığının kaldırıl-
masıyla Bitlis vilayetine bağlı Eruh kazasına ilhak olu-
nan Şırnak nahiyesinin eskisi gibi kaymakamlık haline 
getirilmesi için bölge halkı tarafından merkezi hükümete 
ve Diyarbekir Vilayetine telgraflar çekilmiştir. Bunun 
üzerine sadrazamlık makamı, mahalli idare tarafından 
gerekli araştırma ve incelemeler yapılmadan Şırnak’ın 
kaymakamlık haline gelemeyeceğini ve Bitlis vilayetine 
bağlı, Eruh kazasına bağlılığının devam edeceğini bildir-
miştir. Şırnak’ın bu durumu halkın hoşuna gitmemiş ola-
cak ki Mehmed ve Osman Ağalar gibi Şırnak’ın ileri 
gelenleri, nahiyelerinin Eruh’a bağlanmasına karşı çık-
mışlardır. Şırnak aşiret reisi Mehmed Ağa-yı Sorzade 
Abdurrahman, Adliye ve Maliye Nezaret-i Celilelerine 
telgraflar çekerek, Şırnak’ın mevkiî önemine binaen kaza 
merkezi haline getirilmesi için isteklerde bulunmuştur. 
 Telgraflarda, Şırnak’ın eskiden kaymakamlık merkezi 
olduğu ve çevresindeki köylerin toplamıyla on bini aşan 
haneye sahip olduğunu da belirtmiştir. Bunun üzerine 
Dâhiliye Nezareti (İçişleri Bakanlığı) tarafından yapılan 
araştırmalar sonucunda Bitlis vilayetine bağlı Şırnak na-
hiyesinin üç vilayet  (Diyarbekir, Bitlis, Hakkari) hudu-
dunda bulunması nedeniyle önemli bir konumda yer aldı-
ğı ve bu nedenle birinci sınıf bir kaza idaresi haline geti-
rilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Şırnak’ın 
kaza statüsüne tekrar kavuşması için konunun Meclis-i 
Umumi’nin toplantısında kanun teklifi olarak verileceği 
de beyan edilmiştir. 4 Mayıs 1914 tarihinde Dâhiliye 
Nezaretinden çıkarılan ve Sadrazam Mehmed Said Paşa 
ile Dahiliye Nazırı Talât Paşa imzalı kanun tasarısına 

göre Şırnak’ın kaza olma durumu gündeme gelmiştir. 
 Meclis-i Mahsusa’da Şırnak’ın kaza olması hakkında 
görüşmeler yapılmış ve bu durum bakanların onayına 
sunulmuştur. Bahriye Nazırı Cemal Paşa, Adliye Nazırı 
İbrahim Bey, Dâhiliye Nazırı Talât, Harbiye Nazırı En-
ver, Şeyh’ül İslam ve Efkaf-ı Hümayûn Nazırı Hayri, 
Sadrazam ve Hariciye Nazırı Mehmed Said, Posta ve 
Telgraf ve Telefon Nazırı, Osman Efendi, Maârif Nazırı 
Mehmed Ferid, Ticaret ve Ziraât Nazırı Süleyman, Nafiâ 
Nazırı Mahmud, Şura-i Devlet Reisi Halil ve Maliye 
Nazırı Cavid Beyler Şırnak’ın yeniden birinci sınıftan bir 
kazaya dönüştürülmesine onay vermişlerdir. Bu tarihten 
üç gün sonra Dâhiliye Nezaretinden Bitlis vilayetine 
gönderilen belgede Padişahın da Şırnak’ın birinci sınıftan 
bir kaza olmasına onay verdiği görülmektedir. Yapılan 
araştıma, inceleme ve görüşmeler neticesinde 23 Tem-
muz 1914 tarihinde Meclis-i Ayân’da bir kanun tasarısı 
yayımlanmış ve Şırnak yeniden resmen kaza statüsüne 
kavuşmuştur.  
Belge 1. 23 Temmuz 1914 tarihli Meclis-i Ayân kararıyla Şır-
nak’ın yeniden kaza olmasına dair kanun layihası ve transkrip-
siyonu 
 

        Öğretim Üyesi 

   Dr. Ahmet GÜLENÇ 

“ OSMANLI İDARESİNDE  
                       ŞIRNAK KAZASI” 

Meclis-i A’yân 

    1325 
Lâyiha-i Kanûniye 

  

Birinci Madde: Bitlis 

Vilâyeti dahilinde Şırnak nahi-

yesi birinci sınıfdan bir kazaya 

tahvîl olunmuşdur. 

İkinci Madde: İşbu kanûn 

tarih-i neşrinden muteberdir. 

Üçüncü Madde: İşbu 

kanûnun icrasına Dahiliye Neza-

reti me’murdur. 

Kuvve-i İcraiyyece 8 Cemazi-

ye’l-ahir sene (1)332 ve 21 Ni-

san (1)330 tarihinde tanzîm ve 

muvakkaten mevki’i tatbike vaz’ 

idilmiş işbu layiha-i kanûniye 28 

Haziran (1)330 tarihinde Meclis-

i ‘Umûmiyece kabul olunmuştur. 

  

Meclîs-i A’yân ve Meb’usanca 

kabul olunan işbu lâyihanın 

kanûniyetini ve kavâyin-i devle-

te ilavesini irade eyledim 
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Dâhiliye Nazırı   

Sadrazam  

Talât Mehmed Said  

       

   

Mühür 

Meclis-i A’yân Kâtib-i Umûmi-

liği 



 

 42 

 

 

 

 

 
 

 
 Herhangi bir şeyi bir seviyeden başka bir seviyeye getirmeyi ifade eden kavram 
olarak “değişim” bireylerin yerlerinin değiştirilmesinden, kişisel bilgi, beceri ve yete-
neklerin mevcut durumdan farklı bir konuma getirilmesine kadar her türlü farklılıkları 
içermektedir (Koçel, 2010: 668). İşletmelerin kurucu unsurlarından biri olarak “insan 
faktörü” değişim olgusuyla birlikte ele alınması gereken temel öğelerden biri olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Farklılıklar insanlık içinde girişimcilik perspektifi açısından da 
önemli bir noktada ele alınmakta ve gelişen değişen her şey yenilenmekte (Kaplan ve 
Çelik, 2017) ve dahası yeni anlayışlar etrafında şekillenmektedir (Akgemci vd., 2017). 
Sürekli gelişen/değişen/şekillenen günümüz dünyasında her şey karşı konulamaz bir 
şekilde ilerlediğinden bu değişkenlik bireylerde kavramları algılamayı ve dolayısı ile 
davranışları farklılaştırmaktadır (Öge ve Kaplan, 2017: 28). Soyların birbiri arkasından 
gelen basamakları olarak oluşan her bir kuşak (jenerasyon) da kendi içerisinde bilişsel 
ve davranışsal farklılaşmaları barındırmaktadır. Her ne kadar aynı dönemde yaşayan 
bu insanlar (kuşaklar) arasında bilişsel ve davranışsal farklılaşmaların olduğu ifade 
edilse de bir kuşaktan diğer kuşağa kalan aktarımların varlığı da göz ardı edilemez bir 
gerçektir.  Bu aktarımları Lahaye vd., (2011) kısaca genetik aktarım, etolojik aktarım, 
jenealojik aktarım, eyleyenin sosyo-kültürel aktarımı, aktörün sosyo-kültürel aktarımı, 
sosyo-klinik aktarım, sosyal öğrenme yoluyla aktarım, kötü davranma aktarımı ve 
psişik aktarım olarak kategorize etmektedir.  
 Kuşakları tanımlamada ve sınıflandırmada keşifler, savaşlar, inançlar, siyaset, 
ekonomi ve popüler kültür oldukça etkili olmuştur. Ancak kuşakların farklı şekilde 
sınıflandırılmaya tabi tutulması kültürden kültüre farklılıklar gösterebilmektedir. 
Sözgelimi, ABD’de kuşak sınıflandırmasında doğum oranları ve sosyal etki kuşak sı-
nıflandırmasında belirleyici iken, İsrail’in kuşak sınıflandırmasında savaşlar etkili ol-
muştur. Kuşakların tarih aralığı ve isimleri farklı değerlendirilse de, genel olarak kabul 
gören 1900’lü yıllar sonrası kuşak sınıflandırması aşağıdaki gibi özetlenebilir. Türkiye 
İstatistik Kurumu’nun 2019 yılı verilerine göre ülkemizin toplam nüfusu 82 milyon 886 

bin kişiden oluşmaktadır. Bu nüfusun söz konu-
su kuşaklara dağılımına baktığımızda X, Y ve Z 
kuşağı toplam 67 milyon 467 bin kişilik büyük 
bir kısmı oluşturmaktadır (%81). Bu pastadan X 
kuşağı 16 milyon 103 bin kişiyle %19’luk bir pay, 
Y kuşağı 25 milyon 749 bin kişiyle %31’lik bir 
pay ve Z kuşağı 25 milyon 615 bin kişiyle yakla-
şık %31’lik bir pay almaktadır.  Geri kalan nüfu-
sun az bir kısmı iş hayatında aktif rol almaktadır. 
Ülkemizin X, Y ve Z kuşaklarındaki toplam kişi 
sayısı (67 milyon 467 bin kişi), İngiltere (Birleşik 
Krallık), Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Yuna-

nistan, Portekiz, Ukrayna, Polonya, Romanya, Belçika, Çekya, İsveç, Macaristan, Avus-
turya, Sırbistan, İsviçre, Bulgaristan, Danimarka, Finlandiya, Slovakya, Norveç, Hırvatis-
tan gibi birçok Avrupa ülkesinin toplam nüfusundan daha fazladır. Görülen söz konusu 
bu tablo her ne kadar hepsi iş hayatında olmasalar dahi ülkemizdeki büyük potansiyeli 
bize açıklıyor olsa da bu potansiyelin etkin ve verimli şekilde nasıl kullanılması gerekti-
ği sorusunu da aklımıza getirmelidir. Günümüz iş dünyasına baktığımızda X jenerasyo-
nun genel olarak yönetici pozisyonlarında olduğu ve yavaş yavaş iş hayatından çekil-
meye doğru gittiği, Y jenerasyonunun aktif şekilde devam ettiğini ve Z jenerasyonunun 
da yavaş yavaş iş hayatına dâhil olmaya başladığı görebiliriz. Farklı kuşakların bir arada 
çalışması beraberinde bu kuşakların yönetimini gündeme getirmektedir. Bir taraftan 
düzen, denge ve yönetimde hiyerarşiyi benimseyen X kuşağı diğer taraftan özgürlüğü-
ne düşkün (otoriteyi sevmeyen), esneklik isteyen, yetenekli ama sadakatsiz bir Y 
kuşağı ve öbür taraftan teknolojiyi merkez üsleri olarak kabul etmiş, yaratıcılığı benim-
seyen, değişime hızlı adapte olan ve X kuşağının okuduğu masalın artık 3D boyutlu 
halini monitörlerinde gören bir Y kuşağının bulunduğu ortamda çatışmaların olması 
kuvvetle muhtemeldir. Kişisel özellikler farklı olabileceği gibi iş ile ilgili özellikler, işe 
ilişkin görüşler ve işin etiğine ilişkin değerlendirmeler dâhil her şey farklı şekillerde 
konumlandırılabilmektedir.  Bu yüzden iş hayatını başarılı şekilde sürdürme çabası 
içerisinde olacak yöneticilerin kuşaklar arasındaki farklılıkları anlaması ve bu farklılıkla-
ra yönetmesi gerekmektedir. Farklı kuşakların kabullendiği değerlere saygı göstererek 
bu kuşakların gereksinimleri, değerleri ve buna yönelik motivasyon unsurları dikkate 
alınmalıdır. İşletmeler iş süreçlerinde jenerasyonları özellikleri ile yeni jenerasyonların 
beklentilerini dikkate alarak hazırlıklar yapmalıdır. Buna ilişkin olarak yeni jenerasyon-
lar düşünülerek iş süreçlerine yönetim bilişim süreçlerinin entegre edilmesi yerinde bir 
adım olacaktır. Dolayısıyla gerek mevcut çalışanların korunması ve etkinliği gerekse 
potansiyel çalışanlar için gerekli planlamaların yapılması ve yeniden yapılandırılması 
etkinlik ve verimlilik açısından önem arz etmektedir. Söz edilen iş ortamlarında rasyo-
nel kararların alınması çoğu zaman iş görenleri yönetebilmek yani farklı davranış ve 
tutum sergileyen insanların özelliklerini ve beklentilerini doğru anlayabilmekten geç-
mektedir. Bu bağlamda dönemsel farklılıkları ifade eden belirteçler olarak jenerasyon-
ları ve sahip olduğu özellikleri kavramış olmak, beklentilerine cevap vermek ve doğru 
motivasyon araçlarını kullanmak yöneticilerin iş gören davranışlarını istendik çıktılara 
kanalize etmesinde etkili bir silah olabilmektedir.  

     Öğretim Üyesi 

Dr. İbrahim FIRAT  
 

ŞırnakTTO KÖŞE YAZARLARIMIZ 

“X, Y ve Z Kuşak Farklılıkla-
rının İş Hayatında Yönetimi” 

Sessiz Kuşak 
(Savaş Kuşağı) 

1900-
1945 

  

  
Bebek Patlaması 
(Baby Boomers, 
Patlama Kuşağı) 

  
  
1946-
1964 

II. Dünya Savaşı sonrasında doğum patlaması 
sebebiyle bu isimle anılmaktadır. Bu yıllar arasın-
da doğan insanlara “Soğuk savaş dönemi çocukla-
rı” denmektedir. Günümüz iş hayatında bu jene-
rasyondan az kişi bulunmaktadır. 

X Kuşağı 
(Post Boomers, 
Tembel/Kayıtsız/
Gölge/ 
Görünmez/Kayıp 
Jenerasyon) 
  
 Türkiye’de ortala-
ma 16.103.000 kişi X 
kuşağında yer 
almaktadır. 
 

 
  

1965-
1979 
  

Bu tarihler arasında doğan bireyler kanaatkâr, 
itaatkâr, toplumcu, dengeli, idealist, sinik ama 
pozitif kişiliklere sahip bireylerdir. Bugün iş yaşa-
mında 41-55 yaş aralığında olan bireylerden 
oluşup sadık, iş motivasyonları yüksek, otoriteye 
saygılı, kanaat duyguları yüksek, çalışkan ve aynı 
işte uzun yıllar çalışabilen yapıdadırlar. Bu yıllar 
arasında bilgisayarlar henüz iş hayatında kullanıl-
mıyordu. Dolayısıyla bu dönemdeki bir ofis çalışa-
nı tüm kayıtlarını kalın dosyalarda tutuyor, yazış-
maları daktilo ile yapıyor ve faks çekiyordu (faks 
günümüzde de kullanılmaya devam ediyor). 
Bugünkü teknoloji başlarını döndürse de ayak 
uydurmaya çalışıyor ve kimi noktalarda başarılı 
oluyorlar. 

Y Kuşağı 
(Milenyum Jeneras-
yonu, 
Boom Ekosu) 
  
Türkiye’de ortalama 
25.749.000 kişi Y 
kuşağında yer 
almaktadır. 
  

 
  

1980-
1999 
  

Kuşaklar arası farklılığın en çok hissedildiği kuşak-
tır. Özgürlüklerine düşkün (otoriteyi sevmeyen), 
teknolojiyi iyi kullanan, özgüveni yüksek, iddialı, 
duygusal, entelektüel, meraklı, yetenekli ama 
sadakatsiz, yönetici olma hırsı yüksek, hız tutku-
nu, hedonist, yüksek adapte, girişimci ruhlu, 
eğlenmeyi seven, çoklu görevler yerine getirebi-
len, değişimi seven, takım çalışmasına yatkın, 
adalet duygusuna bağlı olan, sosyal iletişim 
ağlarında (Facebook, twitter vs.) aktif olan (çoklu 
kimlikler), daha çok çalışma yerine özellikle 
teknolojik imkanlardan yararlanarak akıllıca 
çalışmayı yeğleyen bir yapıdadırlar. Çalışma 
hayatının çoğunluğunu bu grup oluşturmaktadır. 
Bu kuşağın çocukluk dönemlerinde yaşamış 
oldukları politik suskunluklar, teknolojik bağımlı-
lıklar, çalışma hayatına ilişkin radikal değişimler 
ve alışılagelenin dışında bir tüketim kültürü 
çalışma hayatlarına yön vermiştir. İşten ayrılma 
oranı en yüksek olan kuşaktır. İş yaşamında 
esnekliği sevdiklerinden dolayı mesai saatlerinde 
çalışmayı sevmezler. İşin saatlerinden ziyade işin 
kendisine odaklanmayı tercih ederler. Bu noktada 
onları işin bir parçası haline getirmek ve örgütün 
birer vatandaşı gibi hissetmelerini dolayısıyla da 
örgütsel bağlılıklarını attırmak önem kazanmakta-
dır. Y kuşağı çalışanları iyi yönetildiğinde değerli 
bir yetenek kaynağı olabildiği unutulmamalıdır. 
Y kuşağı hiyerarşik liderlik yapısı yerine başarıya 
dayalı liderlik tarzını benimsemektedir. Bu kuşa-
ğın üyeleriyle kurulan iletişimde pozitif olunmalı 
ve örgütsel amaçlar ile bireysel amaçlar ilişkilen-
dirilmemelidir. Takım çalışmalarına yatkın olan 
bu kuşak için önemli olan nokta kurulan gerçekçi 
hedeflerin belirlenmiş olmasıdır. 

Z Kuşağı 
(Kristal Nesil, İnter-
net Kuşağı, Ağ 
Kuşağı, Bir Sonraki 
Kuşak, Google 
Kuşağı, .com Kuşağı, 
IGeneration) 
  
Türkiye’de ortalama 
25.615.000 kişi Z 
kuşağında yer 
almaktadır. 
  

 
 

2000-
2020 

Z kuşağını diğer kuşaklardan ayıran en önemli 
özelliği büyük sosyo-teknolojik değişimlerin 
yaşandığı bir dönemde doğmuş olmalarıdır. Bu 
bireyler dünyanın herhangi bir yerindeki biriyle 
her an iletişim kurabilen, teknolojinin bağımlısı ve 
adaptasyonu yüksek, çok hızla olmasını talep 
eden ve tüketen, çok yönlü, risk almayı seven, 
iyimser, yaratıcı, IQ seviyesi yüksek, çoklu karar 
alabilme yetisine sahip, fiziksel olarak yalnız sanal 
olarak çok sosyal, sınırsız hayal dünyasına sahip, 
empatik, duygusal zekâları yüksek, teknolojiye, 
toplumsal olaylara ve çevreye duyarlı, işbirliğine 
yatkın davranış özelliklerini taşımaktadır. Bu 
bireylerin hayatlarının her anında teknoloji olup 
ondan ayrı bir hayat düşünmemektedirler. Söz 
konusu bu durum Z kuşağına göre bağımlılıktan 
ziyade hayatın olması gereken önemli bir bileşe-
nidir. Klasik eğitime ancak yaratıcı etkinliklerin 
eklenmesiyle eğitilebilecekleri unutulmamalıdır. 
Diğer kuşaklara nazaran el, göz, kulak gibi motor 
beceri senkronizasyonu en yüksek kuşaktır
(mekanikleşmenin sinyalleri). 

Alpha Kuşağı 2021 ve 
+ 
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Küreselleşme ve artan rekabet olgusu işletmeleri sü-

rekli olarak değişeme zorlamakta ve yeniliklere açık, kolay 

adapte olabilen bir yapıya dönüşmesini sağlamaktadır. Günü-

müz çağı bilgi çağıdır. Bilgi, işletmeleri rekabet ettikleri diğer 

işletmelerden daha önemli bir konuma getiren faktördür. Bu 

faktör özellikle teknoloji ile entegre olarak kullanıldığında 

küresel boyutlarda önemli başarıların elde edilmesinde başrol 

oynamaktadır. Lojistik sektörü, bilgi ve teknolojinin entegre 

olarak kullanılması sonucu teknolojik gelişmelerden etkilen-

mesi muhtemel sektörlerin başında gelmektedir. Nitekim diji-

tal dönüşümün bir sonucu olarak ortaya çıkan Sanayi 4.0 lojis-

tik sektörünü olumlu yönde etkilemektedir.   

E-ticaret, Elektronik Veri Değişimi Yazılımları (EDI), Ku-

rumsal Kaynak Planlaması Sistemleri (ERP), Müşteri İlişkileri 

Yönetimi (CRM) İleri Planlama Sistemleri (APS), Depo Yöne-

tim Sistemleri (WMS), M2M Teknolojisi, Taşıma Yönetim 

Sistemleri (TMS), Sipariş Yönetim Sistemleri (OMS) ve Bar-

kod ve Radyo Frekanslı Tanımlama Sistemleri (RFID) lojistik 

sektörüne katkı yapan teknoloji tabanlı uygulamalardır. Bu 

uygulamalar, hem çıkar grupları olarak tanımladığımız başta 

devlet olmak üzere ortaklar, satıcılar, potansiyel yatırımcılar, 

kredi veren kurum ve kuruluşlar, çalışanlar, karar alıcılar, 

STK’lar ve en önemlisi müşteriler için finansal ve finansal 

olmayan verileri sunmakta hem de işletmenin maliyetlerini 

azaltarak işletmenin karını maksimum yapmayı hedeflemekte-

dirler. Bu hedeflere ulaşabilmek için önceliğimiz sektörü iyi 

analiz edebilecek, bilgi seviyesi yüksek ve teknolojiyi kullana-

bilen kalifiye elemanlara ulaşabilmektir.  

Lojistik sektörü için kalifiye eleman, sektör hakkında 

yeterli bilgi ve deneyime sahip, gelişime açık, yeniliklere ça-

buk adapte olabilen, özgüveni ve çalışma performansı yüksek, 

kriz ve stres döneminde sağlıklı kararlar alabilen, işletmeyi 

benimseyip sahiplenen ve etik davranışlar sergileyen bireyler-

dir. Özellikle sanayisi gelişmemiş ve teknolojik altyapının 

yeterli olmadığı bölge veya şehirlerde bu bireylerin bazı ku-

rum veya kuruluşların yardımıyla kendilerini geliştirmeleri 

önem arz etmektedir. Bu kurum veya kuruluşların başında 

üniversitelerin bünyesinde sermaye şirketi olarak kurulan Tek-

noloji Transfer Ofisi (TTO) yer almaktadır.  

Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), bölge veya şehirler-

deki lojistik işletmelerin ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman ihti-

yacını düzenleyeceği uygulamalı teknoloji tabanlı eğitimler ile 

karşılamalı ve lojistik sektörüne yol göstermelidir. Özellikle 

lojistik işletmelerinin taşıması gereken özellikleri, gerçekleşti-

receği faaliyetlere ilişkin güncel verileri, bu faaliyetlere ilişkin 

ortaya çıkabilecek maliyetleri ve aynı sektörde yer alan diğer 

lojistik işletmeleri ile rekabet edebilmenin yollarını aktarabile-

cekleri sürekli olarak aktif bulunan bir birimin oluşturulması 

gerekmek-

tedir. Bu 

birimin 

etkinliği 

sayesinde 

bölge veya 

şehirlerde 

faaliyet 

gösteren 

lojistik 

işletmeleri daha güçlü ve rekabet edilebilir bir yapıya sahip 

olacaktır. 

     Öğretim Üyesi 

      Dr. Erkan UZUN  

ŞırnakTTO KÖŞE YAZARLARIMIZ 

“LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE 

TEKNOLOJİ VE ÇALIŞANLARIN 

YENİLİKLERE ENTEGRASYO-

NUNDA TTO’NUN ROLÜ 
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“ Enerji ve Yakıt Piileri” 

ŞırnakTTO KÖŞE YAZARLARIMIZ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

  
      Fikirler, uygulamalar paylaştıkça çoğalır, çoğaldıkça bizi 

birbirimize bağlayan iyi örnek uygulamaları olur. 
 

ÇOCUK DOSTU KUKLALAR İLE YARINLARA UÇUYORUM 
 
Projemizde çözmeyi planladığımız yerel sorunlar ve çözümler 

 
Cinsel istismar olgularında, tüm vakaların %70 ile %85’inde fail, çocuğun 

tanıdığı ve güvendiği bir kişidir. Çocuklara karşı cinsel şiddet çeşitli biçimler 
alabilir: Aile çevresinde, bir kurumda ya da başka bir yerde cinsel istismar; 
“çocuk pornografisi” aracılığıyla cinsel sömürü; fuhuş, İnternet aracılığıyla 
ayartma; akranların cinsel saldırısı bunlar arasındadır. Bu konuda proje yapıl-
masının en önemli amaçları Türkiye’deki yasaların Lanzarote Sözleşmesi ile 
uyumlu hale getirilmesine ve yürürlüğe konulmasına yardımcı olmak. Avrupa 
Konseyinin bağlantılı iki sözleşmesinin onaylanmasına yardımcı olmak: 1 – 
Siber Suçlara dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi 2- İnsan Ticaretine Karşı Eyle-
me dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Çocukları, aileleri, öğretmenleri, kurum 
ve kuruluşları çocuğa karşı cinsel şiddetin önlenmesi ve rapor edilmesi konu-
larında bilgi ve yöntemler ile donatmak ve bu konuda farkındalığı arttırmak. 

Birleşmiş Milletlerin 1989 yılında kabul ettiği bizim 1995 yılında imzala-
dığımız Çocuk Hakları Sözleşmesi her yıl 20 Kasım'ı Çocuk Günü olarak 
kutluyor. Peki, biz çocuk haklarını ne kadar biliyoruz? Onları yasalarla ne 
kadar koruyoruz ya da koruyabiliyoruz? Çocukların kendi haklarını öğrenip 
HAYIR diyebilmeleri bedenlerini koruyabilmeleri açısından önemli bir faktör-
dür. Bu proje ile çocukların gelişimi, sağlığı, eğitimi, her türlü şiddetten ko-
runması ve özel durumları gibi konular üzerinde yoğunlaşıp, çocukların korun-
ması, bakımı ve onlara uygun şartlar oluşturup, ihtiyaçlarını göz önünde bu-
lundurarak faaliyetler düzenlemek toplumun yaşam kalitesini yükseltecektir. 
Zengin bir geçmişi olan kuklalar projenin eğitim materyali olarak kullanıla-
caktır. 

Kültür bir toplumun temeli olacak ise, sanatlar demeti olan tiyatro ayrı bir 
önem kazanır. Çocuk bir toplumun geleceği ise, kültür ve tiyatro, onun yetişti-
rilmesi temelinde ayrı bir önem taşır. Bu önlemler ve temeller çerçevesinde, 
kukla ve kukla tiyatrosu çocuk için vazgeçilmez bir konu olarak ortaya çıkar. 
Fakat yetişkinlerin ne olduğunu kavrayamadığı kuklacılığı geliştirerek çocuk-
larına devretmeleri de mümkün değildir. İşte, Türkiye, ne yazık ki gelecek ve 
çocuk açısından bu çıkmaz sokakta vakit ve nakit harcamaktadır. Çocuk ve 
genç nüfusun yüzdesi yüksek olan ülkemizde, geleceğe yürütülen ve toplumun 
geleceğini yüklenecek olan bu kesim kuklacılıktan uzak ve habersiz olarak 
yetiştirilmektedir. Kuklacılık çeşitli açıdan öğrenciler için çok yararlı olmasına 
rağmen; ilgili mevzuatta geleneksel tiyatro, Karagöz ve kukla konuları tek 
kelime ile yer almadığından, okullarımız ile kuklacılık birbirine çok uzak ve 
öğrencilerimize çok yabancı kalmışlardır. Bu büyük kayıptır ve devam etme-
melidir. Çocuk, kukla çalışmaları ile çekingenliğini giderir ve konuşmasını 
geliştirir. Konuya bağlı olarak bilgisi ve kültürü devamlı artar ve sanat duygu-
su gelişir. Çocuk ihmali ve istismarında bizler her zaman ki gibi Ülke olarak 
susacağız, kuklalar ise konuşacak... Konuşurken eğlendirecek ve öğretecek. 

 
Projemizin faaliyetleri 
 
1. KUKLA TASARIM ATÖLYESİ: Kukla tasarımları çocuklar ve anne-

lerinin aktif katılımı ile başlayacaktır. Yaratıcı drama, tiyatro etkinliklerinde 
kullanılıp çocuklara rol model olacak asıl kahramanlardır. Kuklalar ile çocuk-
lar kendi haklarını tiyatro, yaratıcı drama etkinlikleri ile öğrenip bedenleri ve 
çevresi arasına sağlıklı sınır koyma bilinci kazanacaklar. 

2. BİLİM, DOĞA ve SANAT ATÖLYESİ: Bilim, doğa ve sanat etkinlik-
leri, çocukların yaşadıkları çevreyi daha iyi anlamalarına yardımcı olduğu 
gibi; analitik düşünme yeteneği, problem çözme ve sorunlarla başa çıkma 
becerilerini geliştirir. 

3. YARATICI DRAMA ATÖLYESİ: Yaratıcı drama etkinlikleri, çocu-
ğun zihinsel becerilerinin gelişimini doğrudan desteklemektedir. Drama etkin-
likleri sırasında çocuklar kendi haklarını yaparak yaşayarak öğrenirler. 

4. HİKAYE OKUMA ATÖLYESİ: Yaşına ve çocuğun gelişimine uygun 
kitaplarla erken yaşta tanışan çocukların duygusal gelişimleri, düşünme bece-
rileri yaşıtlarına göre belirgin bir oranda gelişiyor. 

5. MÜZİK ATÖLYESİ: Müzik çocuğun konsantrasyon becerilerini des-
tekler, beynin birden fazla alanını aktive ettiğinden, çocuğun dikkat becerileri-
nin gelişmesine ve pekişmesine yardımcı olur. Bu çocukların uyaranları ayırt 
etmede de diğer çocuklara göre daha başarılı oldukları bilinmektedir. 

Not: Her atölyeye gençlik grubumuzdan 1 kişi görevlendirildi. Görev-
li gönüllülerimiz; Fidan TOK, Hanım DOĞAN, Reyyan Ezen, Belkısa 
KIZILTAŞ. 

 
   ***Çocuk Dostu Kuklalar ile Yarınlara Uçuyorum Projesi Tarlabaşı 

Toplum Merkezinde hayat bulacaktır. Mardin'den İstanbul'a seyahat edeceğiz. 
Proje faaliyetlerimiz 2 gün (İstanbul) sürecektir. Proje faaliyetlerimizi İstan-
bul'da gerçekleştirmeden önce ekibimizle 3 proje toplantısı gerçekleştirilecek-
tir. Toplantı yapmamızın amacı İstanbul'da gerçekleştireceğimiz faaliyetlerin 
daha sağlıklı bir şekilde uygulanabilirliğini sağlamaktır. Proje faaliyetleri 
sonrasında ise izleme, değerlendirme, raporlama toplantısı gerçekleştirilecek-
tir. Çocuk Dostu Kuklalar ile Yarınlara Uçuyorum Projemizin izleme faaliyet-
leri raporlanacaktır. Raporumuzun bir örneği tarafınıza gönderilecektir. 

1. Gün: Kadınlara ve TTM gönüllülerine yönelik olacaktır. Çocuklarımızı 
cinsel sömürü ve istismardan nasıl koruyabiliriz teması üzerinde durulacaktır. 
Ardından kukla tasarım atölyesi gerçekleştirilecektir. 

2. Gün: Eğitimler 5- 9 yaş arasındaki çocuklara yönelik atölyeler şeklinde 
olacaktır. İstismardan korunma, çocuk hakları teması Yaratıcı Drama Atölyesi, 
Bilim, Doğa ve Sanat Atölyesi, Kukla Tasarım Atölyesi, Hikâye Anlatma 
Atölyesi, Müzik Atölyesi şeklinde gerçekleştirilecektir.  

 
Proje bitiminde hedef kitlesinde beklediğiniz değişimler şunlardır 
 
Cinsel sömürü ve istismar konusunda annelerde farkındalık oluşacaktır. 

Bu projede gerçekleştirilen faaliyetlerle çocukların Ülkemizin değerlerini 
somut bir şekilde öğrenerek kendi bedenini koruma bilinci ve haklarını öğren-
me ile gelişimlerine olumlu yönde katkı sağlanmış olacak. Normal gelişim 
gösteren çocuklar, özel eğitim çocukları ve dezavantajlı çocukların gereksi-
nimlerine ve bireysel farklılıklarına uygun Millî Eğitim Bakanlığı müfredatına 
uygulanabilir kalitede çocuk dostu kuklalar eğitim modülü ve eğitim ortamı 
sağlanacaktır. Çocuğun fiziksel, motor, sosyal ve duygusal, dil, bilişsel, kişilik 
ve ahlak 

gelişimi desteklenecektir. Verilen eğitim ile çocukların sevgi, saygı, gü-
ven, iş birliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi 
duygu ve davranışları gelişecektir. Çocuğun kendine saygı ve güven duyması 
sağlanacaktır. Çocuklar, çevreleri ile sağlıklı ve aktif iletişim kurmayı öğren-
miş olup çocukların kendilerinin ve başkalarının duygularını fark etmesi sağla-
nacaktır. Çocukların hayal güçleri, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri, 
iletişim kurma ve duygularını anlatabilme davranışları gelişecektir. Eğitim 
sürecine çocuğun, ailenin ve öğretmenlerin etkin katılımı gerçekleşecektir. 
Farklı kurumlar arasında iş yapma kültürü oluşacaktır. 

 
Not: Çocuk Dostu Kuklalar ile Yarınlara Uçuyorum Projemiz 2019 

Yarınlara Uçuyorum Programı tarafından desteklenmektedir. Proje 
sahibi gençlik topluluğundan oluşmaktadır. Bu toplulukta Zeynep YIL-
MAZ, Hanım DOĞAN, Reyyan EZEN, Fidan TOK ve Belkisa KIZILTAŞ 
bulunmaktadır. 

      Öğretim Görevlisi  

      Zeynep YILMAZ 

 “ SOSYAL SORUMLULUK 
PROJELERİ ” 
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 ŞırnakTTO Etkinlik ve Faaliyetlerimiz 

Şırnak Arıcılar Birliğiyle Şehr-i Nuh Bal Tesisine Ziyaret 

Şırnak’ta 2012 yılında kurulmuş olan firmanın başlıca faaliyetlerimiz arıcılık ve arı u ru nlerini 
yetiştirilmesi Paketlenmesi  ve pazarlanmasıdır. Firmanın u lke genelinde organik bal u retimi ile ta-
nınmaktadır. Yurtiçinde ve Yurtdışında bal satışları yapılmakta ve bu bag lamda tanıtım faaliyetleri-
mizi su rdu rmektedir.  

Ayrıca firma yetkilisi Sayın Habip Aşan, Şırnak'ın Beytu şşebap 
ilçesinde belediye başkanlıg ı go revini yapmakta olup, organik 
bal “elki” adıyla patent aldıg ını belirtti. Ü lkenin do rt bir yanı-
na go nderilen bal, polen, arı su tu  ve bıttım kahvesine her ge-
çen gu n daha çok ilgi duyuluyor. 

Yayla kenti olan Şırnak'ın Beytu şşebap ilçesinde organik bal 
u retimi yapan arıcılar, patenti alınan balın kalitesini kontrol 
ederek çiftçilerin daha verimli çalıştıklarını so ylediler.  Şırnak 
Arı Yetiştiricileri Birlig i Yo netim Kurulu Başkanı Habip 
Aşan, Beytu şşebap ve Üludere yaylalarında u retilen organik 
balın Şırnak'ın çehresini deg iştireceg ini so yledi. Aşan, "Artık 
Şırnak deyince akla bal gelecek." dedi. 

 

Su rekli toplumsal olaylarla Tu rkiye'nin gu nde-
mine gelen Şırnak, artık 'organik bal' ile anılacak. Şır-
nak'ın yu ksek yaylara sahip oldug unu so yleyen Şırnak 
Arı Yetiştiricileri Birlig i Yo netim Kurulu Başkanı Habip 
Aşan, o zellikle Beytu şşebap ve Üludere ilçelerinin çok 
zengin bir bitki o rtu su ne sahip oldug unu anlattı. 

Tamamen dog al bitki o rtu su nu n şifa kaynag ı 
oldug unu belirten Aşan, "Biz arıcılar Tarım Bakanlı-
g ı'nın desteg i ile Arıcılar Birlig i'ni kurduk. Ardından da 
GAP İ daresi'ne iki proje sunduk. Üludere ve Beytu şşe-
bap'ta ailelere kovanlar dag ıttık.  

 

 

Dicle Kalkınma Ajansı tarafından da arıcılık eg itimi verildi. Yine bu sene 
Şırnak merkezde Dİ KA'nın desteg i ile bir arıcılık tesisi kurulacak. Bu ve-
sile ile Şırnak balının markalaşması lazım. İ nşallah bu tu n marketlere Şır-
nak'ın balını yerleştireceg iz." şeklinde konuştu.  

Yapılan firma ziyaretinden sonra bo lge için u stu n hizmet veren yetikle-
ler ile Şırnak bal verileri ve işletme ziyaretleri yapıldı ve ŞırnakTTO ile 
birlikte işbirlig i geliştirilecek projeler yapılması u zere protokoller geliş-
tirileceg i sonucuna varılmıştır. 
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 ŞırnakTTO Etkinlik ve Faaliyetlerimiz 

Üniversitemiz “2020 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri’nde” Turuncu 
Bayrak Ödülü Aldı 

Yükseköğretim Kurulu, Yükseköğre-

tim kurumlarındaki engelli bireylerin 
mekanlara, eğitsel imkanlara ve sos-

yo-kültürel etkinliklere erişimleri 
noktasında farkındalık oluşturmak ve 
bu anlamda yapılan iyi uygulamaları 

yaygınlaştırmak amacıyla Engelsiz 
Üniversiteler Ödül Tören’i düzenledi. 
Küresel pandemi nedeniyle video 

konferans aracılığıyla gerçekleştirilen 
törene Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, YÖK 
Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK 
Yürütme Kurulu Üyesi ve Engelli Öğrenci Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Zeliha 

Koçak Tufan ile ödül alan üniversitelerin rektörleri katıldı. Törende konuşma yapan 
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından küresel 

salgın olarak ilan edilmesi nedeniyle törenin dijital ortamda düzenlendiğini söyledi. 
Başkan Prof. Dr. Saraç “Yükseköğretimde uzaktan eğitimin tamamen ön plana çıktığı, 
kitlesel çevrim içi açık derslerle eğitimin büyük önem kazandığı bir dönemi yaşıyoruz. 

Bu zorlu süreçte yapılabilecekler konusunda ülkelerin, kurumların ve üniversitelerin 
verdiği reaksiyonlar, hareket kabiliyeti önem 

kazanıyor” ifadelerini kullandı. 

 

Ödüllerin sahibini bulduğu törende Üniversitemizi  Kütüphane ve Dokümantasyon 
Daire Başkanlığı kampüs sınırları içerisinde engelli bireylerin tam, etkin ve eşit katılı-
mını sağlama noktasında yaptıkları çalışmalar nedeniyle “YÖK 2020 Yılı Engelsiz Üni-

versite Mekânda Erişilebilirlik Alanında 'Turuncu Bayrak' ödüllerine layık görüldü.  
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Şırnak Üniversitesinden Uludere’ye Saha Araştırması 

Şırnak Üniversitesi  Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Emin Erkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet 
Şimşek, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mustafa Eyüpoğlu, Ziraat Fakültesi Dekan Yrd. 
Dr. Mustafa Rüstemoğlu, ŞırnakTTO Müdürü Dr. 
Asaf Tolga Ülgen, İdil MYO Müdürü Dr. Gazal 
CENGİZ  ve birçok akademisyenin katıldığı Ulu-
dere saha araştırmaları ziyaretinde Uludere kay-
makamı Sn. Ahmet SOLMAZ, Belediye Başkanı 
Sn. Sait ÜREK  ve İlçe Tarım Müdürü Sn. Murat 
İNAN üniversite heyetini ağırladılar.  

Yapılan saha araştırmalarında Uludere ilçesi tem-
silcileriyle üniversite işbirliği sayesinde bölgeye katkı sağlayacak projelerin temelleri oluşturul-
du. Şırnak Üniversitesi ile Uludere Kaymakamlığı tarafından ortak yürütülen 2 milyon 184 bin 
lira bütçeli Uludere Gezen Tavukçuluk Projesi Şırnak Üniversitesinde imzalanan protokol ile 
resmileşti. Dicle Kalkınma Ajansının Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında hazır-
lanan Uludere Gezen Tavukçuluk Projesi, 19 proje arasından ilk 6'ya girerek ön elemeyi geçme-
ye hak kazandı. Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ile Uludere Kayma-
kamı Ahmet Solmaz'ın imzaladığı protokol ile Uludere Gezen Tavukçuluk Projesi resmiyet ka-
zandı. Şırnak Üniversitesi olarak kentte istihdama yönelik hayata geçirilen birçok projeye destek 
olduklarını ifade eden Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, bu konuda 
üniversite olarak kentte istihdamı geliştirmeye yönelik hazırlanan her projeye katkıyı verme ha-
zır olduklarını belirtti. 

Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz da projenin ha-
yata geçirilmesi ile 354 vatandaşın iş sahibi olacağını 
belirterek proje-
nin hazırlanma-
sında emeği ge-
çen herkese te-
şekkür etti. 
Projenin Koordi-
natörlüğünü ya-
pan Şırnak Üni-
versitesi Bilim-
sel Araştırma 
Projeleri Koordi-

nasyon Biriminde görevli Hüseyin Altun, "Uludere Kayma-
kamlığı ve Şırnak Akademi iş birliği ile yapılan projenin 
temel amacı, dezavantajlı grupları istihdam etme, işsizliği 
asgari seviyeye düşürme, iş imkanı olmayan, kırsal kesim-
deki halkı üretime katma, tarım ve hayvancılığı kırsal ke-
simlerde yeniden canlandırma ve atıl durumda olan arazi-
leri değerlendirmektir" dedi. 
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