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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 “TÜBİTAK PROJELERİ ve DESTEK TÜRLERİ” hakkındadır. ŞırnakTTO’nun  

2. Modülü Proje Destek Programları Birimi (DPB)’nin temel amacı, hedef kitlemiz olan akademisyen-

araştırmacı, öğrenci, kamu ve özel sektörün yeni fikirlerini, buluşlarını ve önerilerini uygulamaya geçire-

rek projelere destek sağlamak üzere ulusal ve uluslararası destek fon programlarının belirlenmesi, başvu-

ru süreçlerinin takibi ve başvuru kabulü sonrasında tüm süreçlerin teknik ve idari yönetimine destek sağ-

lamak üzere hizmet vermektedir. 

 Bilginin ekonomik bir değere sahip olduğu günümüz toplumlarında ülkelerin hem ulusal hem de 

uluslararası platformdaki bilimsel bilgi üretim etkinliği ciddi bir önem taşımaktadır. Bu noktada ilgili politika-

ların yönlendirilmesinde, bilimsel ve teknolojik alanlardaki yatırımların ve öncelikli alanların belirlenmesin-

de dünya geneli ile karşılaştırmalı olarak ulusal akademik bilgi üretim performans göstergeleri üzerinden 

yapılacak değerlendirmelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaçlara cevap veren TÜBİTAK kurumunun, bilgi 

ekonomisine dayalı günümüz gelişmiş toplumlarında, bir yandan ülke politikaları ile ilişkili olarak öncelikli 

alanlara yapılan yatırımlarda ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinde büyük oranda bir artış olduğu 

ve buna bağlantılı olarak bilimsel üretim performansının değerlendirmesine yönelik benzer çalışmalara da 

son yıllarda ağırlık verildiği görülmektedir.  

 Üniversitemize ait ŞırnakTTO birimimizin, TÜBİTAK ile sürekli dirsek temasında oluşu ve Projelen-

dirme Destek Birimi sayesinde TRC3 Bölgesi için ulusal ve uluslararası destek programlarının kapsam ve 

işleyişi hakkında bilgilendirme amaçlı seminer, toplantı ve birebir görüşmeler düzenlenmek, Proje ve araş-

tırmacı veri tabanı oluşturma ve iş birliği ağ yapılarının kurulması, Proje fikirleri ile uygun fon ve hibe prog-

ramlarının doğru ve etkin biçimde eşleştirilmesi, Proje fikirlerine uygun ortakların belirlenmesi, eşleştirme 

yapılması ve gerekli işbirliğinin sağlanması için görüşmelere aracılık edilmesi, Ulusal ve uluslararası des-

tek programlarına uygun proje başvurularının yapılmasını sağlamak üzere proje danışmanlığı hizmeti ve-

rilmesi, Destek programlarına proje yazma/hazırlama desteği verilmesi (yazılmış projeleri gözden geçir-

me, revize etme, belirli kısımlarının yazımına doğrudan destek verme), Proje taraflarının bir araya getiril-

mesi, iletişim ve koordinasyonun sağlanması (proje ekibi oluşturma, akademisyen/özel sektör/araştırmacı 

eşleştirme, proje desteği veren kurum ve kuruluşlarla görüşme ve takipler), Proje kurgu ve bütçelendirme 

desteğinin verilmesi, Kabul edilmeyen projelerin revize edilerek eksik-

liklerin tamamlanması, Destek programlarının başvuru takvimi ve açık 

çağrılar ile ilgili güncel duyurular yaparak başvuru tarihlerinin kaçırıl-

masının engellenmesi gibi konularda faaliyet göstermektedir. Bu sayı-

mızda, proje yönetim desteği birim koordinatörlüğümüzce TÜBİTAK 

Projeleri ve Destek Türleri hakkında oldukça kapsamlı bilgiler payla-

şılmıştır. 

 
 Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan 

                                                                                                                                 ŞırnakTTO A.Ş.  

                                                                                                                              Yönetim Kurulu Başkanı 
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 TÜBİTAK NEDİR? 

 Toplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet 

eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kurum olma vizyo-

nunu benimseyen TÜBİTAK, akademik ve endüstriyel araştırma geliştirme çalışmalarını ve yenilikleri des-

teklemek, ulusal öncelikler doğrultusunda Araştırma-Teknoloji-Geliştirme çalışması yürüten Ar-Ge ensti-

tülerini işletme işlevlerinin yanı sıra, ülkemizin Bilim ve Teknoloji politikalarını belirlemekte ve toplumun 

her kesiminde bu farkındalığı artırmak üzere kitaplar ve dergiler yayınlamaktadır. Bilim insanlarının yurt 

içi ve yurt dışı akademik faaliyetleri burs ve ödüller ile desteklenmekte, özendirilmekte, üniversitelerimi-

zin, kamu kurumlarımızın ve sanayimizin projeleri fonlanarak, ülkemizin rekabet gücünün artırılması he-

deflenmektedir.  

“Ülkemizin ve insanlığın güvenlik, sağlık, refah, huzur ve 

sosyal gelişimi için; Ulusal bilim, teknoloji ve yenilik ekosis-

temini desteklemek, Bilim tabanlı teknoloji ile katma değeri 

yüksek ürün ve hizmetler geliştirmek, Bu amaçlara yönelik 

nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli insan kaynağı geliştirilmesini 

sağlamaktır. Çığır açıcı bilimsel atılımlarla Türkiye'nin milli 

teknoloji hamlesine ve dönüşümüne liderlik edecek öncü ku-

rum olmak” gibide vizyona sahiptir. 

Kurumun Misyonu 

TÜBİTAK Ar-Ge Birimleri 

TÜBİTAK UEKAE 

TÜBİTAK MAM 

TÜBİTAK SAGE 

TÜBİTAK UZAY 

TÜBİTAK UME 

TÜBİTAK TÜSSİDE 
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1963 yılında, Türkiye’de planlı ekonomi döneminin başlangı-

cında kurulmuştur. Kuruluş aşamasında en temel görevleri, 

özellikle doğa bilimlerinde temel ve uygulamalı akademik araştırmaları desteklemek ve genç araştırma-

cıları teşvik etmek, özendirmekti. Bu görevleri yerine getirebilmek amacıyla, temel bilimler, mühendis-

lik, tıp, tarım ve hayvancılık alanlarında dört araştırma grubu (şimdi on araştırma grubunu içeren Araş-

tırma Destek Programları Başkanlığı) ile Bilim Adamı Yetiştirme Grubu (şimdi Bilim İnsanı Destekleme 

Daire Başkanlığı) oluşturulmuştur.1968’de Ankara’da, Elektronik Araştırma Ünitesi’nin, şimdi Gebze’de 

faaliyet gösteren Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü-TÜBİTAK-UEKAE; 1971’de Yapı Araş-

tırma Enstitüsünün (1989’da TÜBİTAK Bilim Kurulu kararı ile araştırma grubu şekline dönüştürülmüştür); 

1972’de Gebze’de Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Enstitüsünün, şimdi Marmara Araştırma 

Merkezi-TÜBİTAK-MAM; 1973’de Güdümlü Araçlar Teknolojisi ve Ölçüm Merkezinin, şimdi Savunma 

Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü-TÜBİTAK-SAGE; 1984’de Ankara Elektronik Araştırma Geliştir-

me Enstitüsünün, 1995’te Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Araştırma Enstitüsü-BİLTEN ve şimdi Uzay Tek-

nolojileri Araştırma Enstitüsü-TÜBİTAK-UZAY; 1986’da Ulusal Metroloji Enstitüsünün-TÜBİTAK-UME ve 

1983’te Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte ortaklaşa kurulan ve 2002’de TÜBİTAK Başkanlığına doğrudan 

bağlı Enstitü haline gelen Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsünün-TÜSSİDE kurulmasıyla birlikte kuru-

mun görevleri arasında yer alan araştırma faaliyetlerine başlanmıştır. 
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 TÜBİTAK, 1967 yılında Dokümantasyon ve Enformasyon Merkezini kurarak araştırmacılara Ar-Ge ala-

nında dokümantasyon hizmeti vermek görevini üstlenmiştir. Bu merkez, 1996’da akademik bilgisayar ağı 

kurulduktan sonra Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezine-TÜBİTAK-ULAKBİM dönüştürülmüştür. Bu 

merkezin yanı sıra, 1995’te Ulusal Gözlemevinin-TÜBİTAK-TUG ve 1995’de Enstrümantal Analiz Labora-

tuvarının, şimdi Ankara Test ve Analiz Laboratuvarı-TÜBİTAK-ATAL; 1996’da Temel Bilimler Araştırma 

Enstitüsünün-FEZA GÜRSEY; 2001’de Bursa Test ve Analiz Laboratuvarının-TÜBİTAK-BUTAL kurulmasıyla, 

araştırmacılara farklı alanlarda çeşitli bilimsel ve teknolojik altyapı hizmeti verilmektedir.  

 

 

 TÜBİTAK, Türkiye’nin bilim ve teknoloji politikalarının belirlenmesinde Hükümete yardımcı olmak so-

rumluluğunu, ilk kez “Türk Bilim Politikası; 1983-2003” dokümanını hazırlama görevini üzerine alarak 

üstlenmiştir. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun (BTYK) 1983 yılında kurulması ve bu kurulun sekreter-

ya görevinin TÜBİTAK’a verilmesi, bu sorumluluğu belirgin ve somut bir görev haline getirmiştir. Bu gö-

revle bağlantılı olarak, TÜBİTAK önümüzdeki yirmi yıllık dönemde uygulanacak bilim ve teknoloji politi-

kalarının belirlenmesine yönelik olarak “Vizyon 2023” adlı kapsamlı bir proje gerçekleştirmiş, ayrıca 2005

-2010 Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları Uygulama Planı, 2008-2010 Ulusal Yenilik Stratejileri Uygula-

ma Planı ve  2007-2010 Uluslararası BTY Stratejileri Planının hazırlanmasında koordinasyonu sağlamıştır. 

 

TÜBİTAK’ın  Türk Bilim  Politikasındaki Rolü 
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Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun sanayi kuruluşlarının 

ve özel kesimin teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini 

teşvik etmek için verilecek devlet yardımlarının düzenlenme-

sine yönelik 1 Haziran 1995 tarihli 95/2 sayılı Tebliği ile des-

tek verilecek Ar-Ge projelerinin değerlendirilmesi görevi Dış 

Ticaret Müsteşarlığı (DTM) ile beraber TÜBİTAK’a verilmiştir. Bu amaçla Teknoloji İzleme ve Değerlendir-

me Başkanlığı (şimdi Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı-TEYDEB) kurulmuştur. Hibe ola-

rak verilen bu destekler daha önce tamamen DTM mali kaynaklarından karşılanırken, Ağustos 2005-Eylül 

2010 arasında bu desteklerin %25’i DTM, %75’i TÜBİTAK kaynaklarından, 23 Eylül 2010’da yayımlanan 

Tebliğ değişikliği ile de, tümüyle TÜBİTAK kaynaklarından karşılanmaya başlanmıştır. 

 

 TÜBİTAK, kuruluş kanunu gereği, uluslararası ikili ve çok taraflı bilimsel ve teknolojik işbirliği faaliyet-

lerinde Türkiye’yi temsil etmekte ve bu alandaki koordinasyonu sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, Türki-

ye’nin 2003 yılından itibaren AB Çerçeve 

Programlarına tam katılımı sonrasında bu 

programların ulusal koordinasyonunu sağ-

lamaktadır.  

Toplumda bilimsel, teknolojik ve yenilik 

faaliyetlerine yönelik farkındalığın ve bilim 

okuryazarlığının artırılmasına yönelik etkin-

liklerin gerçekleştirilmesi, TÜBİTAK’ın kurul-

duğu ilk yıllardan başlayarak, yayınlanan 

dergi ve kitaplar, gerçekleştirilen yarışma ve şenlikler aracılığı ile hayata geçirilmektedir. 2007 yılından 

itibaren bu alanda yapılacak “Bilim ve Toplum Projeleri ”ne destek verilmesine başlanmıştır. Ayrıca top-

lumun bilim ve teknoloji ile eğlenerek öğrenilen ortamlarda buluşmasını sağlayan çalışmalar devam et-

mektedir.  Daha önce “Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu” olan TÜBİTAK ismi, 7 Temmuz 

2005 tarihinde yürürlüğe giren 5376 

sayılı Kanun ile, “Türkiye Bilimsel ve 

Teknolojik Araştırma Kurumu” olarak 

değişmiştir. Kuruluş Kanunu ve bunu 

izleyen mevzuat ve metinlerde yer alan 

TÜBİTAK’ın faaliyet alanının doğa 

bilimleri ile sınırlı olduğu izlenimini 

veren hükümler yeni yasada genişletil-

miştir. 
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     TÜBİTAK Başvuru Kılavuzu, Kurumumuz bünyesinde yer alan tüm destek, ödül ve yarışma programları-

nın yer aldığı ve 2015 yılından bu yana kullanılmakta olan bir platformdur. Kılavuz, TÜBİTAK'tan destek 

almak isteyen kişi ve kuruluşlara, kendi ihtiyaçlarına en uygun seçenekleri sunmaktadır. Başvuru Kılavu-

zunda yer alan Çağrı Sihirbazında ise, TÜBİTAK tarafından açılmış olan ulusal ve uluslararası çağrıların liste-

si yer almaktadır. 

Linke Tıklayıp Giriş Yapabilirsiniz. https://sihirbaz.tubitak.gov.tr/index.php?index%7crun  

https://sihirbaz.tubitak.gov.tr/index.php?index%7crun


 

 9 



 

 10 

Üç Ana Başlıkta Özetlenebilir; 

1- Sanayiye Yönelik Ar-Ge Destekleri 

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 

2- Bilim İnsanı Destekleri 

Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) 

3-Araştırma Proje Destekleri 

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)  

TÜBİTAK ülkemizin kendi teknolojisini geliştirmesine ve teknoloji tabanlı ürünlerin 

üretilmesine katkı vermek amacıyla faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu kapsamda, özel sektör kuruluşları dâhil olmak üzere ilgili tüm kesimlerin araştır-

ma, geliştirme, yenilik ve girişimcilik faaliyetlerini desteklemekte, bilim insanlarının 

kendilerini geliştirmelerine yönelik burs ve ödüller vermekte, toplumda araştırma 

ve geliştirme farkındalığının artırılmasını temin etmeye yönelik destekler ve faali-

yetler yürütmekte, uluslararası program ve işbirlikleri destekleri vasıtasıyla ülkemi-

zin gelişimine katkı sağlamakta ve enstitüleri aracılığıyla dışa bağımlılığımızı azalta-

cak projeler yürütmektedir. 
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• 1501-Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programında Destek Üst Limiti: Proje bütçesin herhangi bir 

kısıtlama bulunmamaktadır. Destek Oranı: Büyük kuruluşlar için %60 ve KOBİ ölçeğindeki kuruluşlar 

içinse %75. Programın amacı, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Ar-Ge çalışmalarını 

desteklemek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktadır.  

Bu kapsamda; Yeni bir ürün üretilmesi, Mevcut bir ürünün geliştirilmesi veya iyileştirilmesi Ürün kali-

tesi veya standardının yükseltilmesi,  Maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknoloji-

lerinin geliştirilmesi vb. projeleri desteklenmektedir. Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düze-

yinde katma değer yaratan, ülkemizde yerleşik tüm sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabil-

mektedir. Ancak; 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı Uygulama Esasları 14/03/2019 tarihinde yapılan 

TÜBİTAK Yönetim Kurulu toplantısında değiştirilerek, programa sadece KOBİ'lerin başvuru yapabil-

mesi şartı getirilmiştir. Bu düzenleme ile büyük ölçekli firmalar; konu bağımsız başvuru yapılabilen 

1501 Programı yerine, hedef odaklı destek mekanizmalarına yönlendirilmiş olacaktır. Böylece Ar-Ge 

kapasitesi çok daha güçlü olan büyük firmaların Ar-Ge projelerini ulusal öncelikli alanlarımızda ger-

çekleştirmesi sağlanarak, katma değeri yüksek ürün ve teknolojilerin pazara erişmesi yolunda daha hızlı 

ve verimli sonuç alınabilecektir.  

TÜBİTAK SANAYİ AR-GE PROJE DESTEKLERİ 

Ülkemiz sanayi kuruluşlarının Ar-Ge'ye daha fazla kaynak ayırmasını özendirmek, sanayi kuruluşları-

nın kendi arasında ve üniversitelerle daha yakın işbirlikleri ve ortaklıklar sağlamasını teşvik etmek 

amaçlıyla TUBITAK Yenilik ve Destek Programlığı Başkanlığı (TEYDEB) tarafından aşağıdaki destek 

programları yürütülmektedir. 
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 Uygulamaya 01/07/2019 tarihinden itibaren uygulamaya girmiş ve Proje başvuru tarihinde KOBİ ölçe-

ğindeki kuruluşlar tarafından yürütülen ve TÜBİTAK desteği ile tamamlanan projelerde, proje ekibinde 

yer alan ve firma ortağı veya yönetim kurulu üyesi olmayan proje fikir sahibi araştırmacıya, proje faaliyet-

lerine katkı sağlamış ve proje süresince kuruluşta çalışmış olması koşuluyla, TÜBİTAK tarafından 7.500.-

TL. teşvik ödülü verilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programında Destek Üst Limiti: 600.000 TL. Destek Alt Limiti: yok, 

Destek Oranı: %75. Bu destek ile KOBİ’lerin, teknolojik ve yenilik kapasitelerinin artırılması, sistematik 

bir şekilde proje hazırlamasına yardımcı olunması, katma değeri yüksek ürün geliştirme kapasitelerinin 

artırılması KOBİ'lere kurumsal araştırma ve teknoloji geliştirme kültürü aşılanması hedeflenmektedir. 

KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile KOBİ'lerin mevcut kapasi-telerini geliştirmesi, yeni bir ürün 

üretmesi, ürün kalitesini ve standardını yükseltmesi veya maliyetlerin düşürülmesi yönünde yeni yön-

temlerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Destek kapsamında en fazla 

600.000 TL.'ye kadar ve 18 ay süre ile en az ikisi ortaklı başvuru olmak kaydıyla ilk beş proje desteklen-

mektedir. Proje fikir sahibi araştırmacıya 7.500 teşvik ödülü verilmektedir. Teknogirişim sermaye şir-

ketleri tarafından 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programına sunulan projelerde, dönemsel des-

teklemeye esas harcama tutarının %10’u genel giderleri desteği verilir;  Bu kapsamdaki projelerin ge-

nel giderler dâhil toplam desteklemeye esas harcama tutarı 660.000 TL.’yi geçemez. Destek sağlana-

cak projelerin: Kavram geliştirme, Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü, Geliştirilen kav-

ramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar, Tasarını, tasarım uygula-

ma ve tasarım doğrulama çalışmaları, Prototip üretimi, Pilot tesisin kurulması, Deneme üretimi ve tip 

testlerinin yapılması, aşamalarından tamamını veya bir kısmını içermesi beklenir. KOBİ şartlarını taşı-

yan, sektörüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye’deki sermaye şirketlerinin, 

en az ikisi ortaklı başvuru olmak kaydıyla ilk beş projeleri desteklenmektedir. 
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• 1509-Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programında Destek Üst Limiti: - Destek Alt Li-

miti: - Proje bütçesinin sınırı uluslararası programın koşullarına bağlıdır. Destek Oranı: Büyük Ölçekli 

Firmalar için %60, KOBİ'ler için %75. Programın amacı, uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri yapan Tür-

kiye’de yerleşik kuruluşlara sağlanacak destekle, ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artı-

rılması, kuruluşların uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması, 

edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin kuruluş bünyesinde içselleştirilerek, özgün teknolojilerin gelişti-

rilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması ve kuruluşların uluslararası pazarlarda yer 

almasına katkı sağlanmasıdır. Bu program kapsamında destek almaya hak kazanan, Büyük ölçekli fir-

maların Ar-Ge projelerinin, uygun bulunan proje harcamalarına en fazla %60, KOBİ’lerin proje harca-

malarına da %75 oranında hibe destek sağlanması öngörülmektedir. Destekleme Süresi, uluslararası 

projenin başlangıç ve bitiş tarihleri arasındadır. Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Progra-

mı; EUREKA, EUROSTARS, ERA-NET ve Avrupa Birliği Çerçeve Programları altında ortak proje çağrılarına 

çıkan programlar ve benzeri uluslararası programlara sunulan uluslararası ortaklı Ar-Ge ve yenilik pro-

jelerinin desteklenmesi için oluşturulmuştur. Programın amacı, uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri 

yapan Türkiye’de yerleşik kuruluşlara sağlanacak destekle, ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi biriki-

minin artırılması, kuruluşların uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağ-

lanması, edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin kuruluş bünyesinde içselleştirilerek, özgün teknolojilerin 

geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması ve kuruluşların uluslararası pazarlar-

da yer almasına katkı sağlamasıdır. 
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 Firmaların desteklenen proje giderlerine harcama sonrası büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler 

için %75 oranında geri ödemesiz (hibe) destek verilmektedir. Destek Süresi: Her çağrı duyurusunda belir-

tilir. Desteklenen giderler: Personel giderleri, Seyahat (yalnızca ulaşım) giderleri, Alet, teçhizat, yazılım ve 

yayın alım giderleri. Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuru-

luşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri, Yurtiçi ve yurtdışı danış-

manlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri, Malzeme ve sarf giderleri, Projenin Ar-Ge faaliyetlerini yü-

rütmek amacıyla proje kapsamında gerçekleşen; destek personeli, elektrik, su, gaz, bakım-onarım, haber-

leşme, vb. giderlere karşılık gelen proje genel giderleri (proje genel giderleri, projenin her bir AGY311’i 

için belirlenen dönemsel desteklemeye esas harcama tutarının %10’u olup, bu tutar dönemsel destekle-

meye esas harcama tutarına ilave edilir.) Program kapsamında, ülkemizin Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin 

güçlü olduğu veya geliştirilmesinin amaçlandığı alanlardaki hedefleri veya ihtiyaçları doğrultusunda çağrı 

duyuruları yapılarak Ar-Ge projeleri desteklenmektedir. 2012-2018 yıllarında 204 çağrıya çıkılmış, 3.027 

proje başvurusu alınmış, 900 proje için destek kararı verilmiştir. 

• 1511-Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programında  

Büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ'ler için %75. Ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, 

izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak des-

teklerle, Teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması, Mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değer-

lendirilmesi, Özgün teknolojilerin geliştirilmesi, Teknolojik gelişimde ivme kazanılması  

hedeflenmektedir.  
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• 1515-Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programında amaç, Türk bilim insanlarının araş-

tırma niteliklerinin yükseltilmesi ve ülkemizin belirli bilim ve teknoloji alanlarında küresel çekim 

merkezi olmasının sağlanmasıdır. Belirtilen amaçlarla, alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi 

üreten ulusal/uluslararası kuruluşların Türkiye’de kuracağı Ar-Ge laboratuvarlarının belirli gider-

leri geri ödemesiz olarak desteklenmektedir.  

1515 Öncül Ar-Ge laboratuvarları kapsamında, ülkemizde Ar-Ge laboratuvarı kurmayı amaçlayan 

ve alanında önde gelen teknolojiler oluşturan firmaların, Türkiye’deki sermaye şirketi şeklindeki 

yapılanmaları başvuru yapabilmektedir. TÜBİTAK’a niyet beyanında bulunan ve kuruluşun içeri-

sinde yer aldığı ulusal veya uluslararası alanında önde gelen teknolojiler oluşturan firmanın; Son 

üç yıldaki ortalama Ar-Ge yoğunluğunun en az %1 olan ve Son üç yıldaki net satış ortalamasının 2 

Milyar TL. olması gerekmektedir. Başvurusu onaylanan Ar-Ge laboratuvarı 5+5 yıl süreyle prog-

ramdan yararlanabilmekte, Ar-Ge laboratuvarı bütçesinin %75’i desteklenmektedir. Program 

kapsamında 4 tane Araştırma Laboratuvarı desteklenmekte olup, laboratuvar bilgilerine progra-

mın web sayfasından erişilebilir. 
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• 1505-Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programında Destek Üst Limiti: 1.000.000 TL. Destek Alt Limiti: 

Yok, Destek Oranı: %75 (KOBİ'ler), %60 (Büyük işletmeler), Destek Süresi: 24 ay. Üniversite Sanayi İşbir-

liği Destek Programı ile üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknoloji-

nin, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları 

doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine kat-

kı sağlamak amaçlanmıştır. Programa sektörüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, 

Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden sermaye şirketleri ile Yük-

seköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, vakıf üniversiteleri, eğitim ve araş-

tırma hastaneleri ve ilgili mevzuatında Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve ens-

titüleri ortak proje başvurusunda bulunmaktadır.  

 Proje başvuruları “Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS)” uygulaması üzerinden online ola-

rak eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden 7/24 kabul edilmektedir.  Müşteri kuruluşun KOBİ olması durumun-

da, proje bütçesinin % 75’i TÜBİTAK tarafından, % 25’i ise KOBİ tarafından karşılanır. Müşteri kuruluşun 

büyük ölçekli kuruluş olması durumunda, proje bütçesinin % 60’ı TÜBİTAK tarafından, % 40’ı ise büyük öl-

çekli kuruluş tarafından karşılanır.  İstenmesi durumunda 3 ay süreli 10.000 TL.’lik fizibilite desteği sağlar. 
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• 1512-Teknogirişim Sermaye Desteği (BiGG-

Bireysel Genç Girişim) Programında Destek Üst 

Limiti: 2.Aşama için: 200.000 TL, 3. Aşama için: 

600.000 TL. Destek Oranı: 2. Aşama için: %100, 3. 

Aşama için: %75 (bu aşamada ayrıca %10 genel 

gider desteği) 1512 Teknogirişim Sermaye Destek 

Programı ile girişimcilerin, teknoloji ve yenilik 

odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştüre-

bilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimcili-

ğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri 

geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmaktadır. Program kapsamında girişimcilere 

girişimcilik eğitimi verilmekte, ayrıca sanayi deneyimi olan rehberler ile girişimciye teknik, ticari ve idari 

konularda destek sağlanmaktadır. Bu program yenilikçi iş fikirlerinin ticari ürüne/sürece/hizmete dönüştü-

rülmesine yönelik aşağıda açıklanan üç aşamadan oluşmaktadır. Girişimci her bir aşamayı sırasıyla tamam-

layarak TÜBİTAK tarafından uygun bulunması durumunda bir sonraki aşamaya geçebilmektedir.  

Aşama 1: Girişimcilerin iş fikirlerini uygulayıcı kuruluşlara sunduğu, uygulayıcı kuruluşun bu iş fikirlerini 

değerlendirdiği, başarılı bir iş planına dönüşme olasılığı yüksek olan iş fikirleri için girişimcilere eğitim, reh-

berlik, kuluçka vb. hizmetler verdiği, iş fikrinin iş planına dönüşmesi sürecinde fikrin ticari açıdan doğrulan-

ması çalışmalarının yürütüldüğü aşamadır. Aşama 1, teknogirişim sermaye desteği çağrısında belirtilen iş pla-

nı son başvuru tarihinde tamamlanmaktadır. Uygulayıcı Kuruluş aracılığı ile yürütülecek 1. Aşama sürecinde 

tüm Türkiye’den ve teknoloji alanı gözetmeksizin her teknoloji alanından gelecek iş fikri başvuruları Uygulayı-

cı Kuruluşlar tarafından toplanacak, değerlendirilecek ve 2. Aşama başvurusu yapacak girişimci adayları belir-

lenmektedir. 

Aşama 2: Uygulayıcı Kuruluşlarca belirlenen adaylar arasından, TÜBİTAK İş planı değerlendirme panelleri ile 

seçilmiş iş planı sahiplerine şirket kurdurur. Ticari prototip hedefli destek bu aşamada sağlanmaktadır. 2012-

2018 yılları arasında program kapsamında toplam 20.783 iş fikri başvurusu alınmış, bu iş fikirlerinden 3358 iş 

planı hazırlanmış ve iş planlarından, 1.094’ü firmalarını kurmuşlardır.  

Aşama 3: İleri Ar-Ge aşaması. İlk Ar-Ge Projesi 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında des-

teklenmektedir.  
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• 1513-Teknoloji Transfer Ofisleri Destek Programında Üniversitelerdeki bilgi ve teknolojinin, uygulama-

ya dönüştürülerek ticarileştirilmesine, üniversite ve özel sektör kuruluşları arasında işbirliği oluşturul-

masına ayrıca sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitelerde üretilmesine yardımcı olan 

Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO)’ne hibe destek verilmektedir. TTO’ların faaliyetleri 5 modül çerçevesin-

de desteklenmektedir: Ar-Ge projeleri oluşturma, geliştirme ve lojistik destek sağlama, Üniversite sana-

yi işbirliğinin gelişimine katkı sağlama, Fikri ve sınai mülkiyet haklarının tescili ve korunması, pazarlan-

ması, ticarileştirilmesi, Girişim sermayesi desteği, kuluçka merkezi kurma, iş rehberliği, danışmanlık ve 

eğitim hizmetleri sağlama, Bu konularda bilinçlenme oluşturacak etkinlikler düzenleme, yayınlar yapma 

Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak teknoloji transfer ofislerinin projelerine katkı sağlama.  

Başvuru Yapabilecek Kuruluşlar şunlardır: Üniversiteler, Üniversitelerin ortak olduğu şirketler, Tekno-

park yönetici şirketleri, Teknopark yönetici şirketinin ortak olduğu şirketler. Destekleme süresi 5 yıldır. 

Bu süre en fazla 5 yıl daha uzatılabilir. Destek oranı, TTO'nun desteklenen ilk projesinin başlangıç tari-

hinden itibaren ilk 5 yıla kadar onaylanan yıllık proje bütçesinin %80'i, ikinci 5 yıl ise performansa bağlı 

olarak %40-80 arasında değişmektedir. Kurumsal Kapasite Geliştirme Aşaması için bütçe üst sınırı 

(Genel Giderler ve PTİ ödemeleri hariç) 1.250.000 TL., Hedef Odaklı Büyüme Aşaması için (Genel Gider-

ler hariç) ise bütçe üst sınırı 1.750.000 TL. olabilmektedir. Bu aşamada PTİ ödenmez. Projenin dönemsel 

destek tutarının en fazla %15’i oranında genel gider desteği ödenir.  

 Proje teşvik ikramiyesi genel gider desteği hesaplanmasında dikkate alınmaz. Genel gider desteği büt-

çeye dâhil değildir. 1601 TTO Kapasite Geliştirme çağrısıyla 23, 1513 Programı ile 25 olmak üzere; toplam-

da 44 üniversite ve 4 TGB desteklenmiştir. 2013-2018 yıllarında toplam 48 TTO’ya yaklaşık 136 Milyon TL. 

(*2018 Sabit Fiyatlarıyla) hibe destek verilmiştir. 
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• 1503-Proje Pazarları Destekleme Programında Destek Üst 

Limiti: Ulusal İşbirlikleri için 30.000 TL., Uluslararası İşbirlikleri 

için 40.000 TL. Destek Alt Limiti: Yok. Proje Pazarları Destekleme 

Programı, Somut Ar-Ge düşünce ya da proje önerilerine sahip 

olup, bunları gerçekleştirmek için kendi yetenekleri dışında baş-

ka uzmanlık alanlarında katkıya gereksinim duyan, Proje öneri 

veya sonuçlarına ilişkin talep varlığını araştıran, Arz edilen proje 

işbirliği önerilerine teknolojik veya finansal katkıda bulunmak 

isteyen, üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından 

temsilcilerin bir araya gelerek aktif katılımları ile projelerini birbirlerine tanıtmaları yoluyla işbirliği ola-

naklarına ortam oluşturulmasına yönelik düzenlenen ulusal ve/veya uluslar arası etkinliklerdir. Proje 

Pazarı etkinliğinde en az bir üniversite ile Sanayi Odası,  Ticaret Odası,  Ticaret ve Sanayi Odası,  İhracat-

çı Birliğinden herhangi biri veya daha fazlasının katılımcı olması zorunlu olup, bu katılımcı kuruluşlardan 

(üniversite, sanayi odası, ticaret odası, ticaret ve sanayi odası, ihracatçı birliği) herhangi biri TÜBİTAK’a 

etkinlik için destek başvurusunda bulunabilir.  

• 1601-Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programında  

Destek süresi: Süre uzatımı dâhil 36 ayı geçmemek kaydıyla çağrı duyurusunda belirtilir. Bütçe: Program 

kapsamında desteklenecek projelere geri ödemesiz (hibe) olarak %100’e kadar destek sağlanır. Proje büt-

çesi üst sınırı ve destek oranı çağrı duyurusunda belirtilir. Girişimciliğin geliştirilmesine yönelik eğitim, 

mentorlük, iş birliği ağları, proje ve teknoloji yönetimi, yatırımcı pazarı gibi mekanizmaları içeren projelere 

hibe destek sağlanmaktadır. Özel sektör, üniversiteler ve bireysel girişimcilere yönelik farklı çağrılarla TÜ-

BİTAK tarafından proje bazlı destek sağlanacak programla, özel sektörün Ar-Ge ve yeniliğe yaptıkları yatırı-

mın sonuçlarını etkin bir şekilde alabilmeleri, üniversite sanayi işbirliklerinin canlanması ve teknolojik iş 

fikirleri olan girişimcilerin kurduğu başlangıç firmalarının daha hızlı gelişmesine katkı sağlanması hedeflen-

mektedir. Program kapsamında açılan çağrılarla ilgili bilgi vermesi amacıyla şu ana kadar açılan çağrılar 

aşağıdaki tabloda verilmektedir.  
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• 1602-TÜBİTAK Patent Destek Programında Ülkemiz kaynaklı uluslararası patent başvuru sayısının artı-

rılması, gerçek ve tüzel kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizdeki patent sayısı-

nın artırılması hedeflenen programda destekler hibe şeklindedir. Destek Üst Limiti: Gerçek kişiler için 5 

başvuru, tüzel kişiler için 20 başvuruya kadar Destek Alt Limiti: Destek alt limiti bulunmamaktadır. Des-

tek Oranı: - 1602 kodlu "TÜBİTAK Patent Destek Programı" ile Türk Patent ve Marka Kurumu 

(TÜRKPATENT) ve Dünya Fikri Haklar Örgütüne (WIPO) yapılacak olan her patent başvurusu için destek 

alınabilecektir. WIPO’ya başvuru yaparak, başvuru numarası alan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve-

ya ülkemizde yerleşik olan şirketler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları bu Uygulama Esasları kap-

samında öngörülen desteklerden faydalanabilirler. Gerçek kişiler bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 pa-

tent başvurusu için, Tüzel kişiler bir takvim yılı içerisinde en fazla 20 patent başvurusu için desteklerden 

faydalanabilirler.  

WIPO, EPO, USPTO ve JPO2ya patent başvurularında; 

• Başvuru veya araştırma raporu desteği 

• İnceleme raporu desteği 

• EPO, USPTO veya JPO’ dan patent alınması durumunda her biri 

için 10.000  TL patent ödülü 

TPE’ ye ulusal patent başvurularında; 

• Araştırma, inceleme raporu ve vekil desteği 

• Patent alınması durumunda ise patent sahibine 3 bin TL ve 

patent vekillerine 2 bin TL patent ödülü 

WIPO’ya yapılan patent başvurularında; Başvuru veya Araştırma Raporu Desteği, İnceleme Raporu Deste-

ği, (Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) başvuruları sonrasında Avrupa Patent Ofisi (EPO), Japonya Patent Ofisi-

ne (JPO), Amerika Birleşik Devletler Patent ve Marka Tescil Ofisi (USPTO), Çin Halk Cumhuriyeti Fikri Mül-

kiyet Ofisi (SIPO) veya Kore Fikri Mülkiyet Ofisi (KIPO) nezdindeki ülke giriş, inceleme raporu desteği), EPO, 

USPTO, JPO, SIPO veya KIPO’dan Patent alınması durumunda patent ödülü verilecektir. Desteğe başvurur-

ken dikkat edilmesi gereken hususlar WIPO’ya yapılan PCT başvurularında Uluslararası Araştırma ve İnce-

leme Otoritesi olarak TÜRKPATENT'in seçilmesi durumunda WIPO tarafından ilan edilen başvuru ve araş-

tırma tutarı aşmamak kaydıyla araştırma ücretinin tamamı, Uluslararası Araştırma ve İnceleme Otoritesi 

olarak TÜRKPATENT'in seçilmemesi durumunda %50'si karşılanır. Bu kapsamında PCT başvuruları için ta-

lep edilecek olan Uluslararası Patent Başvuru Desteğine ilişkin talepler doğrudan TÜRKPATENT’e yapıla-

caktır. Uluslararası Patent İnceleme Raporu Desteği, Uluslararası Patent Tescil Ödüllerine ilişkin başvurular 

TÜBİTAK’a yapılacaktır. 
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• 1514-Girişim Sermayesi Destekleme Programında Destek Üst Limiti: 20.000.000 TL. Destek Oranı: %

50 Destek Süresi: En fazla 12 yıl. Ar-Ge yoğun erken aşamadaki firmalarının fon ihtiyaçlarının karşılan-

ması için bu şirketlere yatırım yapacak girişim sermayesi fonlarının etkinleştirilmesi amacıyla, 

07/04/2018 tarihinde TÜBİTAK TEYDEB bünyesinde “Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme 

Programı” oluşturulmuştur. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak işbirliği şeklinde yürütülen Girişim Ser-

mayesi Destekleme Programı ile esas olarak; Erken aşama teknoloji tabanlı Girişim Şirketlerinin serma-

ye ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlanması, Erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerde Ar-Ge ve 

yenilik sonuçlarının ticarileştirilmesi yoluyla yüksek katma değerli üretim ortamının oluşturulması, Ül-

kemizde Girişim Şirketlerini destekleyen Girişim Sermayesi Fonlarının etkinleştirilmesi ve bu süreçlerin 

kamunun katkılarıyla iyileştirilmesi, Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO), Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 

(TGB) ile Araştırma Altyapıları (AA) üzerinden erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerin desteklenme-

sine yönelik sürdürülebilir bir girişim sermayesi ekosisteminin oluşturulması, Teknoloji Transfer Ofisle-

ri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Araştırma Altyapılarında girişim sermayesi konusunda tecrübe ve 

kaynak birikiminin sağlanması amaçlanmaktadır.  
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 Program kapsamında kurulacak girişim sermayesi fonlarına başta TTO, TGB, AA ile T.C. Hazine ve Mali-

ye Bakanlığı olmak üzere diğer 3. parti kuruluşlar da (uluslararası kuruluşlar, bankalar, katılım bankaları, 

melek yatırımcılar vb.) yatırımcı olarak katılabilmektedir. Fonların yönetimi ise bağımsız fon yöneticileri 

tarafından gerçekleştirilmektedir. Fonlara katılan TTO, TGB ve AA’ların erken aşama teknoloji tabanlı giri-

şimler için ödeyecekleri girişim sermayesi katkı paylarının %50’si TÜBİTAK tarafından hibe şeklinde des-

teklenmektedir. Ayrıca bu Kuruluşlara girişim sermayesi katkı paylarının %10’u kadar da genel gider des-

teği sağlanmaktadır. Yine bu kapsamda talep edilmesi durumunda desteklenen kuruluşun nakit ihtiyacının 

karşılanması amacıyla destek kapsamına alınan proje bütçesinin %20’sine kadar teminat karşılığı ön öde-

me yapılabilmektedir. 

TÜBİTAK tarafından verilen hibe destek, kaynak ve tecrübe birikimi 

olmak üzere 2 ana koşula bağlıdır. 

 Programın sürdürülebilir bir şekilde işleyebilmesi amacıyla 14/06/2018 tarihinde TÜBİTAK ile 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında İşbirliği Anlaşması imzalanmış ve aynı tarihte TÜBİTAK 

tarafından 100 milyon TL. limitle Tech-InvesTR 2018 çağrısına çıkılmıştır. Hazine ve Maliye Bakan-

lığı başvuruları Bakanlık bünyesinde oluşturacağı Fon Değerlendirme Komitesinde değerlendirecek 

ve nihai onay için Hazine ve Maliye Bakanına sunacaktır. Değerlendirme ve onay süreçleri sonrasın-

da Hazine ve Maliye Bakanlığı fonlar ile fona katılım sözleşmelerini ve TÜBİTAK’ta fonlara katıla-

cak Kuruluşlar ile proje destek sözleşmelerini imzalayacaktır. Sözleşme tarihlerinden itibaren 1 yıl 

içerisinde de fonlar kuruluş işlemlerini tamamlayarak, Türkiye’de yerleşik erken aşama teknoloji 

tabanlı girişimlerin Ar-Ge sonuçlarının ticarileşmesi amacıyla yatırımlara başlayacaktır. 

Kaynak birikimi şartı ile fonun sona ermesi ve yatırım-

lardan çıkış durumlarında, anapara ve kar payı tutar-

larından TÜBİTAK hibesine denk gelen tutarlar hibe 

alan TTO, TGB ve AA kuruluşunun bünyelerinde biri-

kerek ileriki dönemlerde yine sadece teknoloji tabanlı 

girişimlerin fonlaması amacıyla kullanılacaktır. 

Tecrübe birikimi şartı kapsamında ise; TTO, TGB ve 

AA’lardan en az bir personelin fon faaliyetlerinde yer 

alması ve bu kişilerin fon yönetimi, şirket değerlemesi, 

hukuki muameleler, ticarileşme vb. konularda tecrübe 

edinmesi ve edindiği bu tecrübeleri ekosisteme aktarma-

sına yönelik özgün modellerini belirlemesi gerekmekte-

dir. 

Tecrübe Birikimi Şartı 

Kaynak Birikimi Şartı 
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TÜBİTAK’ın 100 milyon TL. ile çıktığı Tech-InvesTR 2018 Çağrısı kapsamında kurulacak fonların ilk kapanış-

ta yaklaşık 980 Milyon TL., son kapanışta da yaklaşık 1 Milyar 800 Milyon TL.’ye ulaşması hedeflenmekte-

dir. Yurtiçi ve yurtdışından getirilecek kaynaklarla oluşturulacak fonların 5 yıl içerisinde Türkiye'de yerleşik 

yaklaşık 334 erken aşama teknoloji tabanlı girişime yatırım yapması ve bu girişimleri büyüterek ticarileştir-

meleri beklenmektedir. Tech-InvesTR Programının başarılı bir şekilde uygulanması ile birlikte kurulacak 

fonların erken aşama teknoloji tabanlı girişimlere yatırım yaparak bu girişimleri ticarileştirilmelerinin yanı 

sıra TÜBİTAK tarafından destek verilen Kuruluşlarda girişim sermayesi konusunda tecrübe ve kaynak biri-

kimi sağlanacak ve ticarileşme bakış açısı geliştirilmiş olacaktır. Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı, 

2209 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, 2209-A Üniversite Öğrencileri Araş-

tırma Projeleri Desteğinin genel amacı üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini, proje-

ler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmektir. Bu çağrı duyurusu araştırma projesi yapacak lisans öğrenci-

lerinin desteklenmesine ilişkin her türlü işlem ve yükümlülükleri kapsar. 

 Üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencisi/öğrencileri hazırladıkları araştırma projelerinin 

gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı vb. giderler için hibe desteği sağlanır. 

Destek Miktarı ve Süresi, Araştırma projeleri en çok 12 aylık süre ile desteklenir. Başvurular e-

bideb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. Elektronik başvuru sistemine yüklenen dos-

yaların açıldığının ve doğruluğunun başvuru sahibi tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Son başvu-

ru günü mesai bitiminde sistem başvuruya kapatılır. Çevrimiçi başvuru haricinde, BİDEB’e e-posta/posta 

ile veya başvuruların kapanmasından sonra gönderilen belgeler değerlendirmeye alınmaz ve imha edilir. 

Başvuru dönemi içerisinde geri çekme işlemi sistem üzerinden onay kaldırılarak yapılabilir. Başvuru döne-

mi bittikten sonra değerlendirme aşamasında geri çekme işlemi için başvuru yılı ve dönemini belirten ıslak 

imzalı bir dilekçenin BİDEB adresine gönderilmesi gerekmektedir. Dilekçenin BİDEB’ e ulaşmasını takiben 

güncelleme işlemi yapılmaktadır. 
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Lisans Ö ğ rencilerine Yö nelik Pröğramlar  
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TEMEL ALANLAR 
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2209/A- Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programında Destek Kapsamı, Üniversi-

telerin Doğa bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri 

Bilimler alanlarıyla ilgili bölümlerinden birine kayıtlı lisans öğrencisi/öğrencileri hazırladıkları araştırma 

projelerinin gerektirdiği sarf malzemesi, kırtasiye giderleri, seyahat, hizmet alımı v.b. giderler için kısmi 

hibe desteği sağlanır. Başvuru Koşulları ise T.C. vatandaşı olmak, Lisans öğrenimi görüyor olması (Lisans 

son sınıf öğrencileri son sınıfa geçtikleri yılın güz, döneminde başvuru yapabilir, lisan hazırlık sınıfında ve 

son sınıfın bahar döneminde (başvuru yapamaz.), Akademik danışman rehberliğinde proje yapıyor olmak, 

Aynı anda birden fazla başvuru yapmamış olması, Aynı proje için TÜBİTAK’tan destek almamış olması.  

Başvuru Evrakları ise TÜBİTAK’ın belirtmiş olduğu formatta hazırlanmış proje önerisi, Projenin yürütülece-

ği birim sorumlusunun ve projenin yapılacağı bölümün en üst yetkilisinin, projenin o birimde yapılmasını 

onaylayan ve birimde laboratuvar vb. olanakların bu projeyi yürütebilmek için yeterli olduğunu açıklayan 

yazısı, Etik kurul izni/yasal izin alınmasını gerektiren hallerde ilgili Etik Kurul’dan veya ilgili kurumdan alı-

nacak izin belgesi, Proje yürütücüsüne ait onaylı not durum belgesi (transkript), Proje ile ilgili taslak büt-

çe. Dikkat Edilmesi Gereken Hususların başında Proje önerisi program resmi internet sitesinde yer alan 

formata uygun hazırlanmalıdır. Bölüm onay yazısında, imza bölüm başkanı tarafından atılmalıdır. Sisteme 

belgelerin onaylı hali taratılarak yüklenmelidir. 
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Değerlendirme Kriterlerinde Araştırma Önerisinin Bilimsel ve Teknolojik Değeri: Proje konusunun lisans 

derslerinde veya lisans ders kitaplarında incelenenin ötesinde ele aldığı soruna çözüm önerme, konusun-

da yenilik getirme veya konusunu daha ayrıntılı açıklama kabiliyeti. Proje Yöntem ve Tekniğinin Konu ile 

Uyumu: Projede kullanılan yöntemin/tekniklerin ele alınan konu ile uyumlu olması. Projenin Yapılabilirli-

ği: Projenin lisans düzeyinde yapılabilir olması. Adayın Varsa Konu ile İlgili Yaptığı Çalışmlar: Adayın varsa 

konu ile ilgili yaptığı yayınlar, stajlar/katıldığı etkinlikler/aldığı patentler vb. 
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2209/B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Destekleme Programında Destek Kapsamı 

için Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri, Doğa Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tıbbi Bilimler 

ve Tarımsal, Bilimler alanlarıyla ilgili bölümlerinden birinde öğrenim gören lisans öğrencilerinin 

hazırladıkları, sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve / veya sanayide uygulama potan-

siyeli olan ürün /yöntem / süreç iyileştirme ve / veya geliştirmeye yönelik araştırma konusuna 

sahip lisans araştırma projelerinin gerektirdiği sarf malzemesi, kırtasiye giderleri, seyahat, hiz-

met alımı v.b. giderler için kısmi hibe desteği sağlanır. Akademik danışman ve sanayi danışma-

nına danışmanlık ücreti verilir. 

T. C. vatandaşı olmak, Lisans öğrenimi görüyor olmak, Akade-

mik ve Sanayi/Sektör rehberliğinde proje yapacak olmak, Aynı 

anda birden fazla başvuru yapmamış olmak, Aynı proje için TÜ-

BİTAK’tan destek almamış olmak . 

Başvuru Koşulları 

 

 

TÜBİTAK’ın belirtmiş olduğu formatta hazırlanmış proje önerisi, Proje-

nin gerçekleştirileceği sanayi/sektör kuruluşundan, projenin konusu-

nun ilgili sanayi/sektör kuruluşunun ihtiyacına hitap eden bir konu ol-

duğunu onaylayan ve kuruluşta laboratuvar vb. olanakların bu projeyi 

yürütebilmek için yeterli olduğunu açıklayan yazı, Projenin yürütülece-

ği birim sorumlusunun ve projenin yapılacağı bölümün en üst yetkilisi-

nin, projenin o birimde yapılmasını onaylayan ve birimde laboratuvar 

vb. olanakların bu projeyi yürütebilmek için yeterli olduğunu açıklayan 

yazısı, Etik kurul izni/yasal izin alınmasını gerektiren hallerde ilgili Etik 

Kurul’dan veya ilgili kurumdan alınacak izin belgesi, Proje yürütücüsü-

ne ait onaylı not durum belgesi (transkript), Proje ile ilgili taslak bütçe.  

Başvuru Evrakları 
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BİDEB Elektronik Başvuru Sistemi  



 

 38 

1001 Programının amacı, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların 

yapılması veya problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun 

olan projeleri desteklemektir. 

Araştırma Destek GruplarıAraştırma Destek Grupları  
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ARDEB Tarafından Yürütülen 8 Destek ARDEB Tarafından Yürütülen 8 Destek 

Programı Bulunmaktadır.Programı Bulunmaktadır.  

Kod Başlık Başvuru 
Sistemi 

Süre 
Üst 

Sınırı 
(ay) 

Bütçe Üst 
Sınırı (TL) 

Başlan-
gıç 

Tarihi 
Önemli Özellikler 

1000 
Üniversitelerin Ar-Ge Potan-
siyelinin Artırılmasına Yöne-
lik Destek Programı 

Çağrılı 36 Çağrıda 
belirtilir. 2014 

Üniversitelerdeki proje potansiyeli-
nin nitelik ve nicelik yönünden 
geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

1001 
Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Projelerini Des-
tekleme Programı 

Dönemli 
(Mart-Eylül) 36 720.000 1965 İlk yürürlüğe giren ARDEB 

programıdır. 

1002 Hızlı Destek Programı Sürekli Açık 12 45.000 1994 
Kısa süreli ve küçük bütçeli proje-
ler için uygundur. Doktora öğrenci-
leri başvurabilir. 

1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Pro-
jeleri Destekleme Programı Çağrılı 36 3.750.000 2012 BTYK tarafından belirlenen Önce-

likli Alanlardaki projeler  içindir. 

1005 
Ulusal Yeni Fikirler ve Ürün-
ler Araştırma Destek Progra-
mı 

Dönemli 
(Mart-Eylül) 18 300.000 2013 

Patent ihlali yapmamak kaydıyla, 
ulusal çaptaki özgünlüklere de 
destek verilmektedir. 

1007 
Kamu Kurumları Araştırma 
ve Geliştirme Projelerini 
Destekleme Programı 

Çağrılı 48 Çağrıda 
belirtilir 2005 

Kamu kurumlarının Ar-Ge ile gide-
rilebilecek ihtiyaçları için çağrıya 
çıkılmaktadır. 

3001 Başlangıç Ar-Ge Projeleri 
Destekleme Programı Sürekli Açık 24 60.000 2013 7 Temmuz 2018 tarihi itibariyle 

başvuruya kapatılmıştır. 

3501 Kariyer Geliştirme Programı Dönemli 
(Mart-Eylül) 36 360.000 2004 

Doktorayı aldıktan sonra 7 yıl içe-
risinde başvurmak ve farklı bir 
kuruluşta çalışmak gerekmektedir. 
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ARDEB Değerlendirme KriterleriARDEB Değerlendirme Kriterleri  
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2020 
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Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS)’ne MUTLAKA Kayıt Olmalısınız. Proje 

yürütücüsü, araştırmacı, danışman ve bursiyerlerin  TÜBİTAK - Araştır-

macı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmaları ve kayıtlarının 

güncel olması, gereklidir. 

http://arbis.tubitak.gov.tr/
http://arbis.tubitak.gov.tr/
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Amacı: Üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma enstitülerinde/

istasyonlarında yürütülecek 

•Acil,  

•Kısa süreli, 

•Küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaktır. 

45.000 TL’ye kadar 
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3.750.000 TL’ye kadar 
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300.000 TL’ye kadar 

2020 
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360.000 TL’ye kadar 

2020 
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ŞırnakTTO KÖŞE YAZARLARIMIZ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Ulaştırma, insanların ve eşyaların bir yerden diğer bir yere 
ulaşmasını sağlayan sistem ve araçlardır. İlk medeniyetlerden 
itibaren ulaştırma jeopolitik açıdan önemli olmuş ve gelişmiş-
lik göstergesi olmuştur. Bir medeniyetin hızlı gelişmesi ve 
refah seviyesini arttırması çok iyi planlanmış ve sağlam altyapı 
ile inşa edilmiş yol ağları ile mümkündür. Buna örnek olarak 
tarihte Roma imparatorluğu gösterilebilir. İmparatorluğun dört 
bir yanı yollar ve köprüler ile bağlanmış (Şekil 1) ve şehir 
merkezlerinde ise sağlam yollar (Şekil 2) ve buna paralel alt-
yapı oluşturmuşlardır. Öyle ki Roma döneminde inşa edilmiş 
günümüzde hala kullanılan yollar ve köprüler. Günümüzde ise 
Amerika Birleşik Devletleri ve Çin bu anlamda örnek verilebi-
lir. Bu örnekleri vermemin nedeni bir ülkenin jeopolitik önemi 
ve refah düzeyi kurduğu ulaştırma altyapısı ile paraleldir.  

Şekil 1. Antik Roma İmparatorluğu’nun en geniş sınırlarına 
ulaştığı coğrafya boyunca yaptığı yolların ve yerleşimlerinin 
interaktif haritası [https://arkeofili.com/roma-
imparatorlugunun-interaktif-yol-haritasi-cikti/] 
 
 Ülkemizde son yıllarda şehirlerarası yol ağlarında hatırı 
sayılır projeler üretmiştir. Fakat özellikle kentsel ölçekte çok 
yetersiz ve zayıf altyapılar söz konusudur. Kentsel yol ağının 
yetersiz planlaması ve yolların kapasite açısından yetersiz olu-
şu ciddi trafik tıkanıklığı ve zaman israfına neden olmaktadır. 
Altyapı açısından sağlam ve yeteri kapasiteye sahip efektif bir 
yol ağı konunun uzmanı kişiler ile bilimsel bir altyapı ile kuru-
labilir. Ülkemizde maalesef günü kurtarma telaşıyla kentsel 
ulaşım çözümleri yapılmaktadır. Hâlbuki kent ile ilgili nihai 
imar planları çıkartılmadan en az 20-25 yıllık sosyo-ekonomik 
durumlar göz önüne alınarak yol kapasiteleri belirlenmeli, bu 
yol planları ile imar nihayete erdirilmelidir. Kentsel teknik 
altyapı ve kentsel ulaşım, sürdürülebilir kentleşme hedefi için 
son derece önemli, kentsel yaşam kalitesi açısından ise belirle-
yici konulardır. Gerek kentsel teknik altyapı gerekse kentsel 
ulaşım sisteminin kentsel çevreye, kent ekonomisine ve kentli-
lerin toplumsal yaşamına etkisi büyüktür. Teknik altyapının 
niteliksel ve niceliksel özellikleri kentsel yaşam kalitesi açısın-
dan başlıca göstergeler arasında kabul edilmekte; ulaşım siste-
minin sunduğu erişebilirlik olanakları ise yaşanabilirlik açısın-
dan temel ölçütler arasında yer almaktadır [4]. Bu çerçeveden 
yaklaşarak kentsel ulaşım planları yapılmalıdır. Fakat birçok 
şehrimizde kontrolsüz yapılaşma olduğundan ve zamanında 
ulaşım planlama fırsatı iyi değerlendirilmediğinden şuan kro-

nikleşen problemlere köklü çözümler yapılamamaktadır. Tüm 
bunlardan maalesef ki hala ders çıkartamadığımız aşikâr. Ör-
nek verecek olursak ilimiz Şırnak tamamen yıkıldı ve üstyapı 
olarak yeniden yapıldı hala yapılıyor. Fakat bakıldığında ula-
şım ve altyapı konusunda yine yetersiz planlandığı, şu içinden 
geçtiğimiz günlerde yağan yağmurlar sonucunda yolların dere 
olmasından, yol üstyapısı ile ilgili mevcut sıkıntılar ve kavşak-
parklanma-trafik kapasite yetersizliğinden anlaşılmaktadır. 
Sürdürülebilir ve yaşanabilir bir kentin efektif bir ulaşım planı 
için geç olmadığı kanaatindeyim. Şırnak ilinin sürdürülebilir 
bir kent olması ve sosyo-ekonomik refahını yükseltmek için, 
önümüzdeki 50 yılı göz önünde bulundurarak yeterli ve efektif 
bir ulaşım ve altyapı planı, Çevre ve Şehircilik, Belediye-
Üniversite ve diğer yerel paydaşlar ile oluşturulabilir. 

Şekil 2. Roma yol yapım tekniği ve detayı [https://
nereye.com.tr/antik-donemin-muhendislik-harikasi-roma-
yollari/] 
 
 İyi bir yol/ulaşım ağı nasıl olmalı sorusunun cevabı; yapı 
adası büyüklüğü, sokakların devamlılık düzeyi, taşıt platformu 
genişliği, varış noktalarına erişim ve nüfus yoğunluğu faktörle-
ri ele alınarak bulunabilir. Yapı adası büyüklüğü; yapı adaları-
nın büyük olması taşıtların daha hızlı seyretmesine neden olur 
ve yayaları daha fazla riske sokar. Yapı adası büyüklüğüne 
bağlı olarak caddeler arası mesafenin uzun olması yayalar için 
emniyetsiz bir durumdur. Cadde aralıklarının çok mesafeli 
olduğu yerlerde yaya geçitleri genel olarak sadece kavşaklarda 
bulunur. Bunun neticesinde yayalar yaya geçidine varmadan 
karşıdan karşıya geçmeye çalışırlar. Ayrıca, kavşak sayısının 
daha az olması sebebiyle taşıt hızları daha yüksektir. Daha 
fazla sayıda kavşak otomobillerin daha sık durmak zorunda 
olması ve yayaların rahatça karşıdan karşıya geçebilmesi de-
mektir. Sokakların devamlılık düzeyi; sokakların devamlılık 
düzeyi, yol ağındaki caddelerin ve sokakların doğrusallığını 
(dolambaçlı olmaması) ve bağlantı sıklığını ifade etmektedir. 
Devamlılık düzeyi yüksek olan bir yol ağı çok sayıda kısa bağ-
lantı ve kavşak noktasına sahiptir, çıkmaz sokak sayısı ise as-
gari seviyededir. Devamlılık düzeyi arttıkça yolculuk mesafe-
leri kısalır ve güzergâh seçenekleri artar, buna bağlı olarak 
daha doğrudan ve daha erişilebilir bir yolculuk gerçekleşir. Bu 
durum, yolculuk ihtiyacını şekillendirir ve yaya ile bisiklet 
ulaşımını daha cazip hale getirir. Yukarıda ulaştırmanın kent-
leşme ve altyapı açısından önemine, gelişmiş bir yol ağının 
jeopolitik ve refah düzeyi açısından paralellik arz ettiği nokta-
sına değinmeye çalıştım. Bu anlamda özellikle iyi bir yol/
ulaşım ağına etki eden faktörler ışığında yol ağının planlanma-
sı gerektiği vurgulanmıştır. Ulaşım ağı çok kapsamlı bir konu 
olmakla birlikte kısıtlar yüzünden burada kısaca değinilmiştir. 
Fakat okuyuculara ulaşım ağının sağlıklı bir kentleşmenin ve 
altyapının temelini oluşturduğu fikrini kazandırırsa yazı ama-
cına ulaşacaktır.  

      Öğretim Üyesi 

 Dr. Sedat ÖZCANAN 

“Kentleşme ve Altyapı Açısından 
Ulaştırma Ağının Önemi” 
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 Mühendislik yapıları, sürekli olarak farklı yükleme koşuları 
(statik, dinamik, sıcaklık vb.) altında çalışmaktadır. Örnek olarak 
kirişler, uçak kanatları, helikopter rotor kanatları, uzay aracı antenleri 
ve robot kolları gibi sayısız mühendislik uygulamaları arasında en sık 
kullanılan yapı elemanları arasında yer almaktadır ve hem statik hem 
de dinamik yükleme gibi karışık bir yüklemeye maruz kalabilirler. Bu 
nedenle, yapı elemanları yükler altında güvenli bir şekilde dayanabi-
lecek şekilde tasarlanmıştır. Ancak, bu yükler zamanla yapı elemanı 
üzerinde bir kusura neden olurlar. Bir yapıya kasıtlı veya kasıtsız 
olarak getirilen anlık değişiklikler, o yapının mevcut veya gelecekteki 
performansının olumsuz etkiye yol açtığı için hasar olarak tanımlanır. 
Hasar, güvenlik nedeniyle yapısal analizin önemli yönlerinden biri-
dir. Genel yapısal hasar, çatlakların varlığıdır ve yapılarda sıklıkla 
karşılaşılan olağan kusurlar arasındadır. Çeşitli nedenlerden dolayı 
yapılarda çatlaklar olabilmektedir. Yapıda bulunan bir çatlak, tüm 
yapının mekanik davranışını etkilemekte, yapının dinamik davranış-
larını değiştirmekte ve yapının rijitliğini azaltmaktadır. Genellikle 
çatlaklar küçük boyuttadır. Bu küçük çatlaklar yapı elamanı boyunca 
yayılmaya maruz kalır. Eğer yapıda tespit edilemeyen çatlakların 
olması durumunda, bu çok önemli büyük bir faciaya neden olur. Bu 
nedenle, doğal frekans ölçümleri çatlakları tespit etmek için yararlı-
dır. Bu nedenle erken çatlak tespiti önemlidir, çünkü yüksek yük 
çalışması nedeniyle ani arıza ciddi hasara veya yaralanmaya yol açar. 
Bir yapıdaki çatlak veya lokal hasarın varlığı rijitliği azaltır ve yapı-
daki sönümlemeyi arttırır. Titreşim teorisi, sertlikteki azalmanın do-
ğal frekanslardaki bir azalma ve yapının titreşim modlarının modifi-
kasyonu ile ilişkili olduğunu belirtir. Titreşim analizi genellikle her-
hangi bir yapının çatlak gibi yapılardaki kusurları bulmak için kulla-
nılan, etkili, ucuz ve hızlı tahribatsız muayene yöntemlerinden biridir. 
Yapıdaki titreşim, sertlikte azalma, doğal frekanslardaki azalma ve 
yapının titreşim modlarının modifikasyonu ile ilişkilidir. Yapısal bir 
bileşendeki çatlaklar veya diğer kusurlar yapının dinamik yükünü 
etkilediği gibi sertlik ve sönümleme özelliklerini değiştirir.  Sonuç 
olarak, kusurun konumu ve ölçümü ile ilgili verilerle yapının doğal 
frekansı ve doğal vektörü meydana gelmektedir. Yerel esneklik yapı-
nın davranışını dinamik olarak mümkün olan bir dereceye kadar ze-
deleyen çatlak varlığından mevcuttur ve doğal olarak oluşan frekans-
larda bir azalmaya ve titreşim modu modellerinde değişikliklere yol 
açar. Bu farklılıkların tespit edilmesi, çatlakların tespit edilmesini 
sağlar. Aşağıda yapı elemanlarına ait titreşim örnekleri verilmiştir. 

Şekil-1: Köprüye ait titreşim analizi. 

 
Tekrarlı yüklemeye maruz kalmış bıçakta meydana gelen titreşim 
analizi. 

Titreşim frekans ölçümü 

 
Titreşim parametreleri: 
Frekans: Bir titreşim döngüsünü tamamlamak için gereken süre. 
Titreşim çalışmalarında CPM (cycles per second) (saniye başına dön-
gü) veya Hz (hertz) kullanılır. 
Deplasman (Yer değiştirme): Hareketli elemanı bir uçtan diğerine 
hareketinin tanımlayan toplam mesafesi. 
Hız ve ivme: Önceki ilişkisel değer olarak. 
Yön/Doğrultu: Titreşimler 3 doğrusal yönde ve 3 dönüş yönünde 
meydana gelebilir. 
 
Titreşim çeşitleri: 
Serbest titreşim: Anlık uyarım nedeniyle bir sistemin neden olduğu 
titreşim. 
Zorlanmış titreşim: Sürekli bir uyarmanın neden olduğu titreşim. 
Bir makinenin veya onun elemanının titreşmesinin en yaygın neden-
leri vardır: 
Dengesizlik nedeniyle titreşim (dönen makineler) 
Yanlış hizalama nedeniyle titreşim (dönen makineler) 
Eksantrikliğe bağlı titreşim (dönen makineler) 
Yatakların arızalanması nedeniyle titreşim 
Dişli ve kayış problemlerinden kaynaklanan titreşim (boşluk, 

        Öğretim Üyesi 

   Dr. Mehmet HASKUL 

“ Yapıların Titreşim Analizi” 
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 Korona virüsü 1960 yılında tespit edilmiş ve şekil olarak kral 
tacına benzediğinden dolayı latince taç anlamına gelen “corona” adı 
verilmiştir. Dünyada yıllardır koronavirüsler görülmektedir. Bunların 
en basitleri ve en sık görüleni nezledir. Burun akıntısıyla birlikte üst 
solunum yolu enfeksiyonuna neden olan, 20 farklı virüs türünün bir 
grubu da koronavirüstür. Tüm Dünya ülkelerine yayılan şu anki sal-
gın ilk olarak 2019’un Aralık ayında Çin’in Wuhan şehrinde ortaya 
çıktı. Şu anda etkilerini gördüğümüz koronavirüs hastalığının, ilk 
olarak 2019 yılında tanımlanması nedeniyle, küresel olarak kabul 
gören adı CoViD-19’dur. 
 Yeni Koronavirüsün,( yeni verilen adıyla Covid-19 solunum sal-
gıları ile bulaştığı düşünülmektedir. Hasta kişilerden öksürük, hapşı-
rık, gülme, konuşma sırasında çevreye saçılan virüs içeren solunum 
salgısı damlacıkları, sağlam kişilerin ağız, burun ve gözlerine temas 
ederek bu kişilerin hastalanmasına neden olur. Bulaşma sonrasında 
görülen belirtiler aşağıdaki gibidir. 

• Nefes darlığı, 

• Balgamlı öksürük, 

• Boğaz ağrısı, 

• Kas ve eklem ağrıları, 

• Mide bulantısı veya kusma, 

• İştahsızlık, 

• Burun akıntısı, 

• Baş ağrısı, 

• Ağır solunum yetmezliği, 

• Böbrek yetmezliği gibi durumlar koronavirüsün belirtileri arasın-

da yer alabilmektedir.   

 Bu belirtiler görülmeye başladıktan sonra karantina veya izolas-
yon süreci başlaması, hasta kişinin başkalarına da hastalığı bulaştır-
maması için gerekli ve önemlidir. Yeni koronavirüs enfeksiyonunun 
(Covid-19), kuluçka süreninin 14 gün olarak gözlemlenmiştir. Koro-
navirüs şüphesi olan kişiler eğer ölümcül bir risk taşımıyorsa, evlerin-
de izolasyona alınabilir. Tabi bu durum şüphelenilen kişiler evlerin-
deki diğer kişilerle temaslarını kesebileceklerse yapabilir. Yeni Koro-
navirüs Hastalığı’nın (Covid-19) özellikle 65 yaş üstü kişileri, kanser 
hastalarını, hamileleri, bağışıklık sistemi zayıf olanları, tansiyon has-
talarını, şeker hastaların, akciğer hastalıkları ve KOAH gibi ek hasta-
lıkları olan insanları daha fazla etkilediği gözlemlenmektedir. COVID
-19 belirtileri çocuklarda da ender olarak görülebilir ancak daha hafif 
semptomlarla atlatılabildiği görülmektedir. Sonuç olarak her yaş gru-
bunun hasta olma ihtimali vardır.  
Bir koronavirüsün türünün neden olduğu Covid-19 hastalığını önleye-
cek aşılar henüz geliştirilme aşamasında olduğu için hastalığı engelle-
menin en etkili yolu bu virüse maruz kalmaktan kaçınmaktır. Virüs 
esas olarak insandan insana yayıldığı için çok basit, ancak önemli 
önlemler alınması hastalığı engelleme yolunda büyük adımlar atacak-
tır. Sağlık bakanlığımızın yayınladığı 14 kural riayet edilmesi hasta-
lıktan kurtulmak ve yayılmasını önlemek için çok önem arz etmekte-
dir. 
 Dünya Sağlık Örgütünün 44 bin hastaya dayandırdığı araştırma 
verilere göre virüsün bulaştığı kişilerin: 
%81'i hafif atlatıyor, %14'ü ciddi geçiriyor, %5'i ağır hastalanıyor ve 
Covid-19'dan ölenlerin oranı ise %3'ün üzerinde.  

 Hastalığın 9 yaşın altındaki çocuklarda pek görülmediği; 80 yaş 
üzerinde ve solunum yolları hastalıkları olanlarda ise ölüm oranının 
çok yükseldiği anlaşılıyor. Ama bildirilen rakamların hepsi güvenilir 
değil. Her yıl yaklaşık bir milyar kişi sıradan soğuk algınlığı yaşıyor 
ve bu hastalıktan ölenlerin sayısı 290 bin ila 650 bin arasında değişi-
yor. Grip vakalarının ciddiyeti her yıl değişiyor. SARS salgınında 
ölüm oranı Koronavirüs'e göre çok daha yüksekti ve hastalığa yakala-
nanların yüzde 9'u hayatlarını kaybetmişti. Ancak koronavirüsün 
bulaşmasıyla başlayan hastalık sürecinin görece uzun olduğu ve ölü 
sayısının ilerleyen günlerde artabileceği uyarıları da yapılıyor. Henüz 
salgının boyutları da tam olarak bilinmediği için bu yeni virüsün yol 
açabileceği ölümlere dair bir tahmin yürütmek zorlaşıyor.  
 
 Salgının önlenmesi için  birinci olarak, salgın ciddiye alınmalı ve 
mümkün olduğunca çok kişiye test yapılmalı. ikinci olarak, testleri 
yaygınlaştırılması ve maliyetlerinin düşük tutulması gerekiyor. Hasta-
lık belirtileri gösterenlerin sadece test edilmeleri de yeterli değil. Bu 
kişilerin kimlerle temasta olduğunun bulunup takibinin yapılması 
gerekiyor. ‘Evde kal’ talimatı mutlak uygulanmalı, ihlâl edenlere 
yüklü cezalar da kesilmelidir. Dördüncü olarak, salgını kontrol altında 
tutmanın en etkili yollarından birisinin sosyal mesafeyi korumak ol-
duğu vurgulanıyor. Sosyal mesafenin korunması, kalabalıkların katıl-
dığı organizasyonların iptali ya da okulların kapatılması gibi hükümet 
kararlarını kapsıyor. Beşinci olarak, halkın sağlıklı biçimde bilgilen-
dirilmesinin önemine vurgu yapılıyor. Altıncı olarak bireysel çaba 
önemli. Maskeler virüse karşı kesin çözüm değil. El yıkama ve sosyal 
mesafe gibi tüm tedbirlerin bir arada ve herkes tarafından uygulanma-
sı sonuç verecektir.  
Yaşanılan bu zor zamanların ülkemizde ve tüm dünyada en kısa za-
manda bitmesi ve daha özenli ve dikkatli davranarak izolasyonsuz 
karantinasız ve en önemlisi sağlıklı yaşayacağımız bir hayata kavuş-
mak en büyük temennimizdir. 

     Öğretim Görevlisi 

       Canan ÜLGEN 
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Türkiye’de Makina Öğrenmesi (ML) ve Yapay zeka (AI): Gü-
nümüz dünyasında, AI ve ML, sadece internet uygulamaları ve 
sosyal medya için kişisel asistanlar olarak değil, aynı zamanda 
telefonlara cevap vermek, araç kullanmak, Öngörücü ve Reçe-
teli Analitik aracılığıyla bilgi sağlamak ve çok daha fazlası için 
kullanılıyor. Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi genellikle 
birbirinin yerine kullanılan iki popüler kelime öbeğidir. İkisi 
aynı şey değildir ve “oldukları” varsayımı, iletişimde karışık-
lıklara yol açabilir. Her iki terim de Analytics ve Büyük Veri-
ler tartışılırken sıklıkla kullanılır, ancak iki kelime öbeği aynı 
anlama gelmez. Yapay Zeka bir bilgisayarın yada bir robotun 
insana ait olan özellikleri (ses algılama, mantık yürütme, ses 
algılama, hareket etme yada konuşma) taklit etme olarak ifade 
edilebilir. Makine Öğrenimi (ML) ise Yapay Zekaya ulaşma-
mızı sağlayan bir yöntem olarak ortaya çıkmış ve son 10 yılda 
Makine Öğreniminin bir parçası olan derin öğrenme ile de 
günümüz teknolojisinin zirvesine yerleşmiştir. Bugünkü yapay 
zeka uygulamalarına baktığımızda geleceğin birçok iş kolunu 
ortadan kaldıracağı aynı zamanda da yeni iş kollarının ortaya 
çıkacağı görülmektedir. Örneğin, 2027 yılına kadar sürücüsüz 
araçların kamyon ve taksi şoförlerinin yerini alacağı, restoran-
larda hamburgerleri ve fabrikalardaki montaj hattı çalışmaları-
nı devralacak AI tarafından kontrol edilen robotlar olacağı,  
bankacılar, avukatlar ve doktorların daha fazla danışmanlık 
amacıyla Yapay Zekaya güvenmeye başlayacakları, kargoların 
AI destekli dronlar ile teslim edileceği, alışveriş yaparken he-
sabın otomatik olarak düşeceği öngörülmektedir. Öyle görünü-
yor ki Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi dünyanın çalışma 
şeklini değiştiriyor ve değiştirecek. Aşağıdaki şekilde gelecek-
te kullanılacak olan sürücüsüz araçların dış dünyayı nasıl gör-
düğü görülmektedir.  

 Peki değişen dünyada Türkiye yapay zeka teknolojisinin nere-
sinde, ne kadar önemsiyor ve ne kadar takip ediyor. Bunun 
cevabını bulmak için en basit yoluyla dünyanın en güçlü araş-
tırmak motorlarından olan Google’ın “Google Trands” modü-
lüyle üç anahtar sözcük olan Yapay Zeka, Makina Öğrenmesi, 
ve Derin Öğrenme kullanmak yeterli olacaktır. Araştırma için 
Türkiye’yi yapay zeka teknolojisinin en yüksek olduğu ülke-
lerden biri olan Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştıraca-
ğız. Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere sarı ile çizilen çizgi 
yapay zekayı temsil edip 2005-2019 yılları arasında giderek 
artan bir durum göstermekte iken kırmızı ve mavi çizgiler, 
Makine öğrenme ve Derin Öğrenme, sabit ve sıfıra yakın bir 

durum göstermektedir. Aynı şekilde, Türkiye de yapay zeka 
kelimesinin araştırıldığı şehirlere bakıldığında Türkiye’nin 
hemen hemen bir çok bölgesini kapsadığını görülmektedir. 
Buda Türkiye genelinde Yapay Zeka’ ya genel anlamda bir 

ilginin olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte yapay zeka-
ya ulaşmamızı sağlayan en önemli araçlar olan Makina Öğren-
me ve Derin öğrenmenin hiç bir şehirde kendini gösteremedi-
ğini yada çok az gösterdiği için haritada yer almadığınızda 
görmekteyiz. Öte yandan aynı araştırmayı dünyanın en yüksek 
yapay zeka teknolojilerine sahip olan ABD için yaptığımızda 
aşağıdaki şekil ortaya çıkan grafiği elde ediyoruz. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Bu grafiğe göre Makina Öğrenme ve Derin Öğrenme Tür-
kiye'nin aksine 2005-2019 yılları arasında yıllar ilerledikçe 
artan bir eğilim göstermekte olduğunu ve Yapay Zeka çizgisi-
nin ise sabit bir şekilde ilerlediğini ve eyaletlerin hepsinde 
anahtar kelime olarak Makina Öğrenmesinin araştırıldığını 
görüyoruz. Buda bize yüksek Yapay Zeka teknolojisine sahip 
ABD’nin Yapay Zekâya giden yolu çok iyi bildiğinin ve bunu 
da bütün eyaletlere yaydığının bir göstergesidir. Bununla bir-
likte, şekil 4 te, ülkelerin yapay zeka ile ilgili yapılan bilimsel 
yayın sayılarını incelersek Google Trends sonuçlarının bunun-
la paralel olduğunu da görebiliriz. ABD ve Çin dünyada yapı-
lan yayın sayısında başı çekmektedirler. Buda yaptığımız Go-
ogle trends sonuçları ile paralellik göstermektedir. Yapılan 
yayın sayısı bazında da Türkiye ilk 10 sırada yer alamamakta-
dır. 

 Sonuç olarak, Türkiye’nin Yapay Zeka uygulamalarında 
dünyanın gerisinde kalmaması için öncelikle Makine Öğrenme 
ve Derin Öğrenme algoritmalarının Yapay Zeka teknolojisine 
giden yol olduğunun kavratılıp, gerekli araştırmaların yapıla-
rak öncelikle bunların yayına çevrilip sonrada gerekli uygula-
maların günlük hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

     Öğretim Üyesi 

      Dr. Yunus EĞİ 

ŞırnakTTO KÖŞE YAZARLARIMIZ 
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 Süperiletkenlik, bazı malzemelerin düşük sıcaklıklarda sergilediği 
bir "makroskopik kuantum fenomeni" dir. Süperiletken durum bir dizi 
olağanüstü özellik gösterir: örneğin, bir elektrik DC akımının kayıp-
sız olarak akmasına izin verir.  Süperiletken ve teknolojileri, geniş bir 
yelpazedeki çalışmalarımızda hayatımıza, toplumlarımıza ve ekono-
milerimize önemli faydalar sağlamaktadır. Süperiletkenler elektrik 
enerjisi üretimi, iletimi ve depolanmasında verimlilik ve performansta 
önemli ilerlemeler vaat etmesiyle birlikte tıbbi aletler, kablosuz bağ-
lantılar, bilgi işlem, maliyet ve çevre dostu yeni paradigmalara ve 
toplumsal ilerlemelere yol açacak bilimsel araçları barındırıyor.  

Günümüzde bu sıfır direncinden faydalanan büyük ve güçlü süper 
iletken mıknatıslar, süperiletkenlik için en büyük mevcut pazarı tem-
sil eden Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) kullanarak bilim, 
araştırma ve teknolojik gelişimde (RTD) ve tıbbi tanıda rutin olarak 
kullanılmaktadır. Bununla birlikte süperiletkenlerin ultra düşük AC 
kayıpları, güç uygulamalarında potansiyel olarak büyük enerji tasar-
ruflarına neden olabilir ve güç kabloları, transformatörler, motorlar 
veya akım sınırlayıcıların uygulamalarında kullanımı devam etmekte-
dir.  Zayıf bağlanmış Josephson Junction'lara dayanan "Süperiletken 
Kuantum Girişim Cihazları" (SQUID), dünya manyetik alanından 
milyarca kat daha zayıf olan manyetik alanları izlememizi ve kalp ve 
beyin fonksiyonların başarıyla kaydedilmesini mümkün kıldı. Bu 
teknolojilerin hızlı bir şekilde gelişmesi ve bu güçlü bilimin Avrupa 
pazarına ve topluma yayılmaları, enerji tasarrufu, ekolojik, sağlıklı ve 
bağlantılı bir toplum için yeni bir paradigmaya yol açacaktır. 

Kriyojensiz olanlar da dahil olmak üzere ucuz ve karmaşık olma-
yan soğutma sistemlerine ihtiyaç duyan bu malzemenin çalışma sı-
caklıklarına ulaşıldı ve bu durum süperiletken teknolojisinin yükselişi 
için umutları artırmayı başardı. Birçok açıdan düşü ve yüksek sıcaklık 
süperiletken arasında bir yerde bulunan ve 2001 yılında keşfedilen en 
yeni süperiletken olan magnezyum diborür (MgB2)'dir. Süperiletken 
davranışını daha iyi anlamak ve yeni malzemelerin daha yüksek kritik 
sıcaklık, alan ve akımda araştırılması, süperiletken teknolojisini ge-
nişletebilecek yeni atılımlar sağlamak için dikkatli bir şekilde takip 
edilmekte ve araştırma geliştirmesi (Ar-Ge) yapılmaktadır. Ülkemiz-
de yapılan birkaç araştırma örneği verecek olursak, Bolu Abant İzzet 
Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünde görev 
yapan bilim adamları tarafından bor madeni kullanılarak süperiletken 
tel üretilmiştir. Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Belen-
li liderliğinde 5 akademisyen 2013 yılında başlattıkları çalışmalarını 
sürdürüyor. Yaklaşık 7 yıllık sürecin ardından bor madeninden üreti-
len, MR cihazları ve rüzgâr türbinlerinde kullanılan süper iletken tel, 
test için yurt dışına gönderildi. Yapılan testlerden başarıyla geçen tel 
sayesinde akademisyenler Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu (TÜBİTAK) tarafından "Proje Performans Ödülüne" layık 
görüldü. Prof. Dr. Belenli, çalışmayla ilgili AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, TÜBİTAK'tan aldıkları ödülün kendilerini çok mutlu 
ettiğini bildirdi. Olabildiğince yerli üretimle çalıştıklarını ve çalışma-

larda Prof. Dr. Hakan Yetiş, Doç. Dr. Mustafa Akdoğan, Dr. Öğretim 
Üyesi Fırat Karaboğa ve Dr. Öğretim Üyesi Asaf Tolga Ülgen'in 
imzasının olduğunu anlatan Belenli, "Bizim asıl odak noktamız proje-
mizde kullanacağımız cihazların neredeyse tamamının yerli üretim 
cihazlar olmasıydı. Yerli üretim olmasıyla da bunu ileride daha deği-
şik şekillere büründürme, daha da geliştirme imkânımız olacak" dedi. 

Bilimsel Ar-Ge çalışmaları sonucunda önemli çıktılar ortaya kondu-
ğunu belirten Belenli, elde edilen ürünün, eksi 250-270 derecelere 
kadar soğutulduğunda yüksek akımları geçiren bir süper iletken tel 
olduğunu söyledi. Hiçbir direnç olmadan 4,2 Kelvin’de çok yüksek 
akımlar geçiren bir tel ürettiklerini aktaran Belenli, "Bu tellerimizi 
yurt dışına götürüp orada test ettik. Test sonuçları oldukça iyi çıktı. 
Oradaki sistemde maksimum 150 amper akım verebiliyorlar. Onun 
tamamını kullandıkları halde bu tellerimiz süper iletkenlikten çıkma-
dı, yani o akımı dirençsiz taşıdı." ifadelerini kullandı. Belenli, tekno-
lojik olarak bir mesafe alabilmek ve bir şeyler üretmek için atölye ve 
fabrika donanımına doğru gitmek gerektiğini anlattı. "Süper iletken 
tellerin seri üretimi dünyada çok eskiden beri yapılıyor." diyen Belen-
li, şöyle devam etti: "Ama bizim ürünümüzün benzerleri ürünler daha 
yeni kullanılmaya başlandı. Bu süper iletken teller bakır tellerle ve 
diğer iletkenlerle yapılamayan işleri yapıyor. Mesela MR cihazlarının 
hepsine süper iletken tel kullanılır. Bizim yapmaya çalıştığımız par-
kur bobindi. Parkur bobinler çok büyük elektrik motorlarında rüzgâr 
türbinlerinde ve elektrik üretiminde kullanılan bobinlerdir. Türki-
ye'de, MgB2 yani magnezyum-bor tabanlı süper iletken tel konusunda 
ciddi çalışan başka kurum yok diye biliyorum. Varsa da bizim ölçeği-
mizde değildir." şeklinde konuştu. Tüm amaçlarının seri üretim oldu-
ğunu kaydeden Belenli, "Ülkenin katma değeri yüksek ürünlere doğru 
gitmesi için biz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tüm çabamız 
bunun seri üretime geçmesi ve katma değeri yüksek teknolojik ürün-
ler haline gelmesi amaçlanmaktadır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nano mühendislik malzemelerinin uygun elektriksel, mekanik ve 

termal yönetimini bir araya getiren süperiletken teknolojisi, bakırdan 
100 kat daha yüksek akım yoğunluklarında çalışan güç bileşenlerin-
den kuantum tabanlı elektronik devrelere kadar çeşitli çözümlere 
olanak tanır. Bu teknolojinin temel özellikleri ise daha yüksek verim-
lilik, daha yüksek akımlar, alanlar ve kuvvetler, daha yüksek güç 
yoğunlukları, daha düşük ağırlık ve boyut, daha yüksek çözünürlük-
ler, kuantum hassasiyet hassasiyetleri veya ultra yüksek hızdır. Bu 
nedenle, birçok açıdan süperiletkenler, teknolojik engellerin üstesin-
den gelmek için tercih edilmekte, böylece sürdürülebilir çözümler 
sağlayan ve nadir hammaddelerden tasarruf sağlayan üstün teknik 
performans ve benzersiz işlevler sunmaktadır. Süperiletkenlerdeki 
faaliyetler 5 makro alan, Bilim, Enerji ve ulaşım, Elektronik, Tıbbi ve 
Kriyojenik uygulamalar olarak sınıflandırılabilir. 

      Öğretim Üyesi  

 Dr. Asaf Tolga ÜLGEN 

 “ Süperiletken ve  
                  Teknolojileri” 
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 ŞırnakTTO Etkinlik ve Faaliyetlerimiz 

SİLOPİ TERMİK SANTRALİ SAHA İNCELEMESİ VE TESİS ZİYARETİ 

Yerli kö mü rü n desteklenmesi, istihdama dö nü ştü rü lmesi 
ve ekönömiye kazandırılması amacıyla alınan yatırım ka-
rarı çerçevesinde, 2003 Yılında Ciner Grübü tarafından 
alınmış termik santral kürülması için ğerekli çalışmalar 
aynı yıl başlatılmıştır. Kürülmüş termik santral tesisinde 
ö ncelikli hedeflerin; yö re ile barışık, paylaşımcı ve çevreci 
bir santral ölması ile birlikte bö lğeye kazandırılarak istih-
dam sağ laması amaçlanmıştır. 

Maden saha sörümlüsü Mehdi YILDIRIM tarafından alınan 
bilğilere ğö re, 2008 yılında Silöpi Asfaltit işlemelerinde 
madencilik faaliyetleri ağ üstös ayı itibari ile başlamıştır. 

Sayın YILDIRIM, maden sahasının açık maden işletmeciliğ i yö ntemi esası ile işletilmekte öldüğ ünü ve 
sahanın ö nemli iki bö lğe, Harbül ve Silöpi filönü, esaslı çalışmalarını yöğ ünlaştırdığ ını belirtmiştir. 
Yapılan saha çalışmaları ve maden rezervi analizleri sönrasında, termik santral yeri ölarak Şırnak ili 
Silöpi ilçesi sınırları da hilinde bülünan Gö rü mlü  ve Çalışkan Kö yleri arasındaki bö lğe belirlenmiştir. 
Bö lğede, santrali besleyecek zenğin asfaltit damarlarının tespit edilmesi ile 135 MW Kürülü ğü cü nde-
ki 1. Ü nitenin kürülümü için 2004 yılında 
ü retim lisansı alınmıştır. 

Silöpi termik santralinde kapasite 
denemeleri sönücünda başarıya ülaşan 
1.ü nitenin zamanla yetersiz kalması, taleple-
re yeterince cevap verememesi ü zerine, aynı 
sahada 2 yeni 135 MW’lık ü nitenin kürülü-
müna karar verilmiştir. Yeni ü nitelerin in-
şaat ve möntaj çalışmaları 2014 yılında ta-
mamlanmıştır. 2. Ü nitenin Mayıs 2015’de, 3. 
Ü nitenin ise Aralık 2015’de E.T.K.B. Enerji 
I şleri Genel Mü dü rlü ğ ü  nezdinde Geçici Ka-
bülleri yapılmış ve ü niteler ticari işletmeye 
ğeçmiştir. 

 

TRC3 bö lğesinin diğ er ö nemli kürülüşlarından biri ölan Şırnak Ü niversitesi bü nyesinde, 2010 
yılında başlayan ve halen devam etmekte ölan Merkezi Araştırma Laböratüvarı pröjesi kapsamında 
kürülacak “Katı Yakıt Analiz Laböratüvarı Birimi” bö lğeden, ö zellikle de santralden ğelecek analiz 
taleplerine cevap verme amacıyla yatırımlarına devam etmektedir. Şırnak Ü niversitesi Teknölöji 
Transfer Öfisi ve Şırnak Ü niversitesi Teknölöji ve Araştırma Merkez Laböratüvarı ve ölarak ğerçek-
leştirdiğ imiz teknik inceleme ğezisi ile TRC3 bö lğesinin en ö nemli sanayi yatırımlarından ölan “Silöpi 
Termik Santrali" hakkında bilği alma ve yakından inceleme fırsatı büldük. Ü niversitemizin ö nemli 
birimleri ile ğerçekleşen ziyaretimizde, termik santral katı yakıt analiz laböratüvarı ve sü analiz labö-
ratüvarlarının incelemesi yapılmış, laböratüvarda küllanılan cihazlar ve teknikler tespit edilmiştir. 
Laböratüvar sörümlüsü Düyğü ELERÖG LÜ hanımefendi ile yapılan ğö rü şmelerde, ğenel anlamda ta-
lep edilen testlerin neler öldüğ ü, hanği sıkılıkta talep edildiğ i bilğisi alınmıştır. 
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 ŞırnakTTO Etkinlik ve Faaliyetlerimiz 

KOYUN KEÇİ SÜT ÜRÜNLERİ TOPLAMA İŞLEME MERKEZİ VE TİFTİK KEÇİSİ 
YÜNÜ ÜRETİM MERKEZİ FİZİBİLİTE PROJESİ 

Tarım ve tarım dışı yerel ürünlerde katma 
değer artışının sağlanmasına, Genç işgü-
cünün niteliğinin artırılması ve Bölgede 
istihdam olanaklarının iyileştirilmesiyle 
genç istihdamının artırılmasına yönelik 
projelere/faaliyetlere fizibilite desteğinin 
sağlanmasına yönelik Şırnak’ta yapılması 
planlanan “Koyun Keçi Süt Ürünleri Topla-
ma, İşleme Merkezi ve Tiftik Keçisi Yünü 
Üretim Merkezi Projesi” için yapılacak olan 

fizibilite çalışması, sektöre dönük finansal, 
ekonomik, sosyal, bölgesel/mekânsal ve 
teknik analizlerin yapılması ve verilerin 
hesaplanarak fizibilite raporunun hazır-

lanmasına ŞırnakTTO olarak başladık. Bu fizibilite çalışması kapsamında sunulacak iş pla-
nında; yöntem, yürütülecek iş süreçleri ve üretim merkezinin kurulum sürecinde göz önün-
de bulundurulması gereken hususlar, teknik ve bilimsel verilere dayalı olarak yapılması 
planlanan analiz ve araştırmalar teklif kapsamında belirtilecektir. Yatırım sonrası maddi ve 
teknik açıdan yaşanabilecek sorunların önlenmesi, risk analizlerinin ve detaylı planlamala-
rın yapılması çalışma kapsamında yer alması planlanmaktadır. Fizibilite Çalışması Kapsa-

mında; 

* Bölge potansiyelini, sektör analizi, girdi analizi, talep analizi, oluşabilecek riskler ve sorun-

larını vs. araştırmalar yoluyla belirlemek, ön fizibilite çalışması yapmak, 

* Yatırımın gerçekleşme aşamasında oluşacak giderlerin analizini yapmak, yatırım aşama-
sından sonra oluşacak gider-gelirleri belirlemek ve kara geçiş noktasını tespit etmek, makine

-ekipman, işgücü kullanım maliyet ve oranlarını hesaplamak, finansal analizler yapmak, 

* Projenin başarıyla kurulup gelişebilmesi için benimsenmesi gereken finansman kaynakla-

rı, yönetim modeli (gerekli insan kaynağı) ve kurumsal statüyü belirlemek, 

* Bu proje için gerekli teknolojiyi, ekipmanları, araç-gereçleri, donanımları belirlemek, sos-

yal, kültürel ve ekonomik faaliyet alanlarının tespitini ve tefrişat vb. ihtiyaçları belirlemek, 

* Bu proje için gerekli izleme ve değerlendirme sistemini tanımlamak, 

* İyi uygulama örneği teşkil edebilecek ulusal veya uluslararası bir proje ile karşılaştırmalı 

analiz yapmak, 

* Bu projenin uygulanması halinde gerekli olan fiziksel yapının/tesisin planının, temel fonk-

siyonlarının ve teknik özelliklerinin belirlenmesi vb. tüm detaylar araştırılacaktır. 
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ŞırnakTTO'dan KAGİDER Ziyareti 

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), girişimcilik yoluyla kadının güçlenmesini hedefleyen bir sivil top-
lum kuruluşu olan KAGİDER kadın girişimciliğine ŞırnakTTO'dan Öğr. Gör. Talha Bayır, Dr. Ferhat Uğurlu ve 
Öğr. Gör. Zeynep Yılmaz ziyaretlerde bulundu. Kadınların eşitsiz ve dışlanan toplumsal konumlarının değişmesi 
ve bu sayede ekonomik güçlenme ile kadın güçlenmesini için yürütülen “Girişimcilikte Kadın Dayanışması” adlı 
proje detaylandırıldı. Gerçekleştirilen görüşmeler sırasında ilerleyen tarihlerde gerçekleştirilecek Eğitim 

Konularına, Kadın Girişimcilik Ön Kuluçka Merkezinin Sürdürülebilirliğine ve Potansiyel İşbirliklerine 

değinilmiştir. Bu görüşmeler doğrultusunda TRC-3 Bölgesi olarak nitelendirilen Şırnak, Batman, Mar-
din ve Siirt adına gayet faydalı olacağını belirten KAGİDER yönetim kurulu üyeleri, proje aktivitelerine 

doğrudan destek vereceklerini de ifade etmiştir.  

Ayrıca, KAGİDER kadın girişimcilerin sağlayacağı faydalar, kadınların güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet 

eşitliğinin sağlanmasına katkı vermektedir. Kuruluşundan bu yana yerel, ulusal ve uluslararası düzey-

de kamu, özel sektör ve sivil topluma mensup pek çok paydaşla, bu amaca yönelik proje ve çalışmalar 

geliştirmekte ve yürütmektedir. Yaklaşık 300 üyesi bulunan KAGİDER, vizyonu ve misyonu doğrultu-

sunda, kadın girişimcilerin güçlenmesi için eğitim, rehberlik ve mentörlük desteği vermekte, kadının 
ekonomik konumunun güçlenmesi ve kadın-erkek fırsat eşitliği konusunda savunu çalışmaları yapmak-

tadır. Proje ortağı olarak ŞırnakTTO A.Ş. bu tür çalışmalara tam destek sağlamakta ve tüm gayretini göstermekte-
dir. 
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 ŞırnakTTO Etkinlik ve Faaliyetlerimiz 

2019 Başarı Ödüllerinde ŞırnakTTO'ya Üç Kategoride Ödül 

Üniversitemiz Kalite Komisyonu tarafından düzenlenen 2019 Başarı Ödülleri Programı 15 Temmuz 

Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Programa Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye 

Başkanı Mehmet Yarka, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ve akademik-idari perso-

nelimiz ve öğrencilerimiz katıldı. Şırnak Belediye Başkanı Yarka ise “Üniversitemizin tüm etkinliklerini 

ve organizasyonlarını yakından takip ediyorum. Göreve başladığım günden bu yana özellikle üzerinde 

durduğum kalite kavramıyla ilgili yapmış olduklarınız benim için çok önemli. Sayın Rektörüme ve ekibi-

ne teşekkürlerimi sunarım. İnanıyorum ki sayın Valimizin önderliğinde Şırnak için çok kıymetli hizmetle-

re beraber imza atacağız” şeklinde konuştu. Son sözü alan Şırnak Valisi Pehlivan da “Üniversitemize 

bu güzel jestlerinden dolayı teşekkür ediyorum.  Sayın Rektörümüzün şahsında bu komitede yer alan 

tüm arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ederim. Bu takdimi aynı zamanda Üniversitemize kuruluşların-

dan bu yana katkı sunan tüm valilerimiz adına alıyorum. Kuşkusuz şehirlere değer katan en önemli un-

surlardan biri de üniversitelerdir. Şırnak ilimiz de bu anlamda çok şanslı.  Dolayısıyla, bu bilimsel kuru-

ma her alanda destek vermek hepimizin temel görevleri arasında yer almaktadır. Bilmenizi isterim ki 

her türlü çalışmanızda sizlere desteğimiz daim olacaktır.” dedi. Fen Bilimleri Dallarında En fazla SCI 

Yayın : Dr.  Yelderem Akhoundnejad (Ziraat Fak.), Doç. Dr. Ferhat ÖZTÜRK (Ziraat Fakültesi) ve Dr. 

Asaf Tolga Ülgen (ŞırnakTTO). En Fazla Proje Hazırlayan: 2 Bakanlık Projesiyle, Öğr. Gör. Zeynep 

Turan (ŞırnakTTO), 1 TÜBİTAK, 2 GAP Projesiyle, Dr. Asaf Tolga Ülgen (ŞırnakTTO) ve Dr. Mehmet 

Settar Ünal (Ziraat Fakültesi), Kurumsal Katkı Sağlayan Akademik Personel: Dr. Befrin Neval Bingöl 

(ŞırnakTTO). 
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 Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik 

Elektronik Mühendisliği Bölümü akademisyenle-

riyle bir araya geldik. Bölüm akademisyenleriyle 

ülkemizde elektrik mühendisleri ile bu mühendisli-

ğin elektrik motorları, radar ve navigasyon sistem-

leri, iletişim sistemleri veya elektrik üretim ekip-

manı gibi elektrikli ekipmanların tasarımını gelişti-

rilmesi vb. konular genişletildi. Toplantıda bu yıl 

açılması planlanan Elektrik Elektronik Mühendisli-

ği için öğrenci alımlarında aranacak koşullar ve 

kontenjan sayılarının yanı sıra ders müfredatı şe-

killendirilmiştir.  

  

Bununla birlikte elektrik elektronik mühendisleri; bir projenin ilk aşaması, tasarım ve geliştirme aşaması, 

prototiplerin test edilmesi, yeni bir ürün veya sistemin nihai üretim ve uygulanması dahil olmak üzere bir 

projenin herhangi bir aşamasında yer alabilirler. Geniş bir çalışma sahası bulunan elektrik elektronik mü-

hendislerinin sorumlulukları şu başlıklar altında toplanabilir; 

• Yeni sistemler, devreler ve cihazlar tasarlamak veya mevcut teknolojiyi geliştirmek, 

• Teknik performansı geliştirmek amacıyla, parça ve sistemlerde kullanılan elektronik özellikler için uy-

gulama ve modifikasyonlar planlamak, geliştirmek, 

• Elektrik sistemi gereksinimlerini, kapasitesini ve maliyetini belirlemek, 

• Elektrikli ekipmanların doğrudan imalatı, kurulumu ve testini gerçekleştirmek, 

• Elektronik bileşen ve ekipmanlar için bakım ve test prosedürleri oluşturmak, 

• Güvenlik standartlarına ve geçerli yönetmeliklere uygun olduklarından emin olmak için elektronik ekip-

man, araç ve sistemleri denetlemek, 

• Ürün geliştirmek için elektrik gücünü kullanmanın yeni yollarını tasarlamak, 

• Tanımlanmış ürün geliştirme süreçlerini takip etmek ve teknik raporlar yazmak, 

Güvenlik düzenlemelerinin yerine getirildiğinden emin olmak.   

 

Üniversitemiz Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümüyle Bir Araya Geldik 
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 ŞırnakTTO Etkinlik ve Faaliyetlerimiz 

KOYUN KEÇİ SÜT ÜRÜNLERİ TOPLAMA İŞLEME MERKEZİ PROJE TOPLANTISI 

Şırnak Koyun Keçi Birliği yönetim kurulu başkanı Sayın Faysal Abay, yönetim kurulu üyesi Sayın 
Ömer Demir, birliğe bağlı üyelerce TTO Müdürü Dr. Asaf Tolga Ülgen başkanlığında ŞırnakTTO 
Toplantı Odasında gerçekleşen toplantıda; Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak İl Müdürlüğü’nden 
Şırnak ili koyun keçi varlığı hakkında bilgi sağlanmış proje ekibi olarak yapılan değerlendirmeler 
sonucunda koyun keçi yetiştiriciliğinin yoğun yapıldığı ilçe ve köylere saha ziyaretleri gerçekleşti-
rilmiştir. Ayrıca koyun ve keçi ürünlerini işleyen mevcut tesisler ziyaret edilmiş, buralardan elde 
edilen veriler ve yapılan gözlemler bilimsel yöntemlerle değerlendirilmiştir. Elde edilen verilerin 
proje ekibi tarafından yapılan bilimsel değerlendirmeler sonucunda Şırnak ilinde 30 ton/gün çiğ 
süt ve 10 ton/yıl tiftik işleme tesisi yatırımının uygun olacağına karar verilmiştir. 

 

 Kapasite belirlemede ildeki koyun keçi hayvan 
mevcudu, süt ve tiftik üretim potansiyeli, süt ve 
tiftik işleyen mevcut tesis varlığı ve kapasite du-
rumları, pazar koşulları, yatırımın karlılığı ve ge-
ri dönüş süresi ile olası risk etmenleri göz önü-
ne alınmıştır. Proje uygulama yeri olarak süt ve 
tiftik toplama bölgelerine yakınlık, sanayi altyapı 
ve Pazar koşulları göz önüne alınarak Şırnak 
merkez tercih edilmiştir.  

 

Proje kapsamında iki farklı ürün (çiğ süt ve tiftik) 
işleyecek tesisin sabit yatırım ve işletme yatırım 
giderleri hesaplanmıştır. Tesiste kullanılacak 
alet-ekipman makine ve diğer gerekli donanım-
lar belirlenerek firmalardan alınan güncel fiyat 
teklifleri göz önüne alınarak işletme modellerine 
ait yatırım giderleri hesaplanmıştır. Kurulacak 
tesisin inşaat ve makine yerleşim planlarını gös-
teren mimari çizimleri ekler bölümünde sunul-
muştur. 

 

 Tesiste işlenecek ve üretilecek hayvansal ürün-
lerin satın alınması, işlenmesi, ürün-üretim pro-
jeksiyonu vb. teknik bütün hesaplamalar yapıl-
mıştır. Üretim aşamasında, işletmeler için gelir 
gider analizleri yapılarak projelerin toplam yatı-
rım maliyetleri ile diğer ekonomik analizler de 
gerçekleştirilmiştir.  
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