
Kalkınma Ajansı Nedir?  

Cevap : Kalkınma Ajansı, ulusal düzeyde DPT koordinasyonunda, kendine özgü teknik ve finansman 

(bütçe) mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi ve yerel 

idarelerin dışında, kamu, özel sektör ve STK’ları bir araya getiren, tüzel kişiliği haiz, 5449 sayılı Kanunla 

düzenlenmemiş işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi, İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması 

(düzey 2 bölgeleri) esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan teknik kapasitesi yüksek, uygulamacı 

olmayan fakat destekleyici, koordinatör ve katalizör olarak faaliyet gösteren kalkınma birimleridir. 

  

Kalkınma Ajansları Niçin Kurulmaktadır?  

Cevap : 449 sayılı Kanunun birinci maddesinde ifade edildiği üzere; Kalkınma Ajansları, kamu kesimi, 

özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin 

kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve 

programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, 

sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla 

kurulmaktadır. 

  

Düzey 2 Bölgesi Ne Demektir?  

Cevap : Bakanlar Kurulu Kararıyla bölgesel istatistiklerin toplanması, geliştirilmesi, bölgelerin 

sosyoekonomik analizlerinin yapılması, bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesi ve Avrupa Birliği 

Bölgesel İstatistik Sistemine uygun karşılaştırılabilir istatistikî veri tabanı oluşturulması amacıyla ülke 

genelinde İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflaması tanımlanmıştır. Bu sınıflamaya göre istatistikî açıdan 

Türkiye 12 Düzey 1 Bölgesi ve 26 Düzey 2 Bölgesine ayrılmıştır. Bu ayrım bir idari sınıflama olmayıp 

istatistikî bir sınıflamadır. 5449 sayılı Kanun gereğince Kalkınma Ajansları Düzey 2 Bölgeleri esas alınarak 

kurulmaktadır. 

  

Fırat Kalkınma Ajansı Hangi İllerde Faaliyet Gösterecektir?  

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı TR B1 bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli 

illerinde faaliyet gösterecektir. 

  

Kurum AB ile ilgili bir kurum mudur?  

Cevap : Kalkınma Ajansı AB ile doğrudan bağlantılı bir kurum değildir. Fakat katılım öncesi mali yardım 

ortaklığı (IPA) programı başta olmak üzere AB’nin kalkınmaya katkı sağlayacak her tür imkânlarından 

bölgenin faydalanmasını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak Ajansın işlevlerinden biri olacaktır. 

  

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu(TKDK) tarafından yürütülen 

Kırsal Kalkınma Hibe Programı ile Fırat Kalkınma Ajansı’nın yürüteceği Kırsal 

Kalkınma Mali Destek Programları aynı kaynaktan mı verilecek?  

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı ile Tarım Bakanlığı arasında bir bağ bulunmamaktadır. Kalkınma Ajansları 

5449 sayılı Kanun çerçevesinde DPT’nin genel koordinasyonu altında Düzey 2 Bölgeleri esas alınarak 



kurulan ve bütçesinin bir kısmı genel bütçeden ayrılan transfer ödeneklerinden kalan kısmı ise büyük 

ölçüde Ajansın görev alanı olan bölge içindeki İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Sanayi ve Ticaret 

Odaları’nın bütçelerinden aktarılan kurum paylarından oluşmaktadır. Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim 

Kurulu; Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli Valileri, Büyükşehir Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi 

Başkanları ve Sanayi ve Ticaret Odaları Başkanlarından oluşmaktadır. Yönetim Kurulunun kararlaştırdığı 

ve DPT’nin onayladığı Çalışma Programı ve Bütçe doğrultusunda hazırlanan ve finanse edilen Mali Destek 

Programları ile diğer kurumların yürüttükleri programlar arasında bir bütçe veya onay ilişkisi 

bulunmamaktadır. TKDK tarafından yürütülen hibe programlarının bütçesi %75 AB katılım öncesi kırsal 

kalkınmaya yönelik mali yardım (IPARD) fonundan, %25’i ulusal kaynaklardan oluşmaktadır. 

  

Kalkınma Ajansları Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin yerini mi alacaktır?  

Cevap : Kalkınma Ajansları 5449 sayılı Kanuna ve ilgili ikincil düzenlemelere göre faaliyet 

göstermektedirler. Bu kapsamda MFİB veya başka bir kurumun yerini alması söz konusu değildir. Fırat 

Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilecek teklif çağrısı kapsamında tüm iş ve işlemler Ajans tarafından 

gerçekleştirilecektir. 

  

Bağımsız değerlendiriciler kimlerdir?  

Cevap : Proje tekliflerini, başvuru rehberlerinde belirtilen esaslara göre teknik, ekonomik, sosyal ve mali 

açıdan değerlendirmek üzere, alanında en az beş yıllık uzmanlık ve tecrübe birikimi olan, yükseköğretim 

kurumları öğretim elemanları ile kamu kurum ve kuruluşları personelinden Ajans tarafından uygun 

bulunanların ilgili kurumlarca görevlendirilmesi veya Ajans tarafından diğer gerçek kişiler arasından 

hizmet alımı yoluyla seçilen uzmanlardır. 

  

Değerlendirme komitesi kimlerden oluşur?  

Cevap : Bağımsız değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler üstünde gerekli kontrolleri 

yaparak görüş oluşturmak ve bunları raporlamak amacıyla, her proje teklif çağrısı için ayrı bir 

değerlendirme komitesi oluşturulur. Değerlendirme komitesi, yükseköğretim kurumları öğretim 

elemanları ile kamu kurum ve kuruluşları personeli arasından kendi istekleri ve kurumlarının 

muvafakatiyle Ajans tarafından görevlendirilen alanında en az yedi yıllık tecrübeye sahip, en az beş 

üyeden oluşur. Komite üyeleri, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulanma aşamasında görev 

almamış veya almayacak olan kişiler arasından seçilir. 

  

Başvuru rehberi nedir?  

Cevap : Ajans tarafından Teklif Çağrıları kapsamında başvuru sahipleri için hazırlanan, destekten 

yararlanabilecek gerçek ve tüzel kişileri, başvuruda bulunabileceklerde aranan şartları, başvuru ve 

yararlanma şekil ve şartlarını, destek konusu öncelik alanını, destekten karşılanabilecek uygun 

maliyetleri, seçim ve değerlendirme kriterlerini, eş finansman yükümlülüklerini, standart başvuru 

belgelerini ve diğer gerekli bilgileri, ayrıntılı, açık ve anlaşılır bir dille açıklayan rehber belgeye denir. 

  

Başvuru sahibi kime denir?  



Cevap : Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Ajanstan 

proje veya faaliyet desteği almak üzere Ajansa başvuran gerçek veya tüzel kişilere denir. 

  

Dış destek nedir?  

Cevap : Proje hazırlama ve uygulama aşamalarında, Ajansın sağladığı destek ve yardımlardan bağımsız 

olarak, başvuru sahipleri veya yararlanıcıların kendi istek ve girişimleri doğrultusunda, yurt içinden veya 

yurt dışından kendi imkânlarıyla temin ettikleri teknik yardım, destek ve danışmanlık hizmetlerine denir. 

  

Eş finansman nedir?  

Cevap : Ajans tarafından desteklenen proje veya faaliyetlerde harcanmak üzere, yararlanıcı tarafından 

taahhüt edilen nakdi katkıya denir. 

  

İştirakçi kime denir?  

Cevap : Desteğe konu proje veya faaliyetin yürütülmesi sürecinde veya sonucunda, doğrudan fayda veya 

menfaat elde etmeden yararlanıcıya projenin yürütülmesinde katkıda bulunan ve ilgili başvuru 

belgelerinde açıkça belirtilen gerçek veya tüzel kişiye denir. 

 

 

 

 

 
 

İzleme nedir?  

Cevap : Ajansın desteklediği program, proje ve faaliyetlerin öngörülen amaç ve hedeflere ulaşılması 

amacıyla, düzenli ve sürekli olarak veri toplanması, uygulamaya ilişkin risklerin önceden tespit edilerek 

düzeltici ve önleyici tedbirleri alınması, uygulama performansının takip edilmesi ve denetim faaliyetlerinin 

yapılabilmesine imkân verecek bilgilerin kayda geçmesini sağlamak üzere yürütülen, tarafsız yönlendirme 

ve takip faaliyetidir. 

  

Mali destek nedir?  

Cevap : Desteklenecek proje veya faaliyetlerin gider bütçelerinin, belirlenecek oranlarda Ajans tarafından 

karşılanması amacını güden nakdi ödemedir. 

  

Ortak kime denir?  

Cevap : Desteğe konu proje veya faaliyetin yürütülmesi sürecinde veya sonucunda doğrudan veya dolaylı 

fayda veya menfaat elde ederek, bunun karşılığında yararlanıcıya projenin yürütülmesinde katkıda 

bulunan ve Başvuru Kılavuzunda bulunan ortaklık beyannamesini imzalayan ve ilgili başvuru belgelerinde 

açıkça belirtilen gerçek veya tüzel kişiye denir. 

  

Proje nedir?  

Cevap : Destekten yararlanmak üzere Ajansa sunulan belli bir amaca odaklanmış, bütçesi ile bütünlük 



arz eden, belirli süreli ve düzenli faaliyetler bütünüdür. 

  

Proje hesabı nedir?  

Cevap : Mali desteğe hak kazanan yararlanıcı tarafından projeye özel olarak açılan, kendisi tarafından 

sağlanan eş finansman da dâhil proje harcamalarının tamamının karşılandığı banka hesabıdır. 

  

Proje teklif çağrısı nedir?  

Cevap : Ajans tarafından yürütülen belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde 

belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje 

teklifi sunmaya davet edilmesidir. 

  

Proje uygulama rehberi nedir?  

Cevap : Ajanslarla karşılıklı etkileşim halinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanan 

ve yararlanıcıların proje veya faaliyet uygulamaları sırasında uymak zorunda oldukları satın alma ve ihale 

ilke ve kuralları ile raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerini ayrıntılı olarak düzenleyen rehber ve 

ekleridir. 

  

Yararlanıcı kime denir?  

Cevap : Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Ajanstan 

destek almaya hak kazanan gerçek veya tüzel kişilere denir. 
 

 

Menfaat ilişkisi neye denir?  

Cevap : Proje veya faaliyetin hazırlığı, değerlendirilmesi, seçimi, onayı, teknik açıdan desteklenmesi ve 

izlenmesi ile diğer aşamalarında görev alanların görevlerinin gizliliğini veya tarafsızlığını, kendilerine, 

yararlanıcılara ya da başkalarına maddi veya manevi yönden haksız menfaat temini bakımından 

etkileyebilecek her türlü duruma denir. 

  

Doğrudan finansman desteği nedir?  

Cevap : Doğrudan finansman desteği, Ajansın belirlediği usul ve kurallar çerçevesinde, belli proje ve 

faaliyetlere yaptığı karşılıksız yardımlardır. 

Doğrudan finansman desteği, Ajansın esas itibarıyla proje teklif çağrısı yöntemiyle kullandırdığı 

desteklerden oluşur. Ancak Ajans istisnai olarak, proje teklif çağrısı yapmaksızın ve proje hazırlığı 

konusundaki yükümlülüklerinden bazılarını hafifletmek veya proje hazırlık sürecini doğrudan yönetmek 

suretiyle, doğrudan faaliyet desteği ve güdümlü proje desteği şeklinde de doğrudan destek sağlayabilir. 

  

Proje teklif çağrısı yöntemi nedir?  

Cevap : Proje teklif çağrısı, belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş 

olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi 



sunmaya davet edilmesidir. 

  

Doğrudan faaliyet desteği nedir ve kimler bu desteğe başvurabilir?  

Cevap : Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına ve bölge 

ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlere yönelik faaliyetlerin proje teklif 

çağrısı yöntemi uygulanmaksızın doğrudan desteklenmesidir. Bu desteğe; yerel yönetimler, üniversiteler, 

diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, 

birlikler ve kooperatifler başvurabilir. 

  

Güdümlü proje desteği nedir ve kimler başvurabilir?  

Cevap : Bölgedeki girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesini geliştirecek nitelikteki iş geliştirme merkezleri, 

teknoparklar, teknoloji geliştirme merkezleri ve işletmelerin ortak kullanımına açık fuar, ticaret merkezi, 

sergi salonu, laboratuar ve atölye gibi büyük bütçeli altyapı ve/veya işletme desteklerini içeren, stratejik 

önem taşıyan, projelere ajansın öncülük edip ve koordinasyonunu üstlenmesi ile proje teklif çağrısı 

yöntemi uygulamadan doğrudan mali ve teknik destek sağlamasıdır.  

Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri,  Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri,  Diğer 

kamu kurum ve kuruluşları,  Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,  Organize sanayi bölgeleri, 

endüstri bölgeleri ve küçük sanayi siteleri, Sivil toplum kuruluşları başvurabilir. 

  

Faiz desteği nedir?  

Cevap : Faiz desteği, kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin ilgili aracı kuruluş ile Ajans 

arasında imzalanacak protokolde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlardan alacakları 

krediler karşılığında ödeyecekleri faiz giderlerinin, Ajans tarafından karşılanmasını öngören karşılıksız 

yardımdır.2012’den itibaren verilecektir. 

  

Faizsiz kredi desteği nedir?  

Cevap : Faizsiz kredi desteği, Ajans tarafından kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin ilgili aracı 

kuruluş ile Ajans arasında imzalanacak protokolde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlar 

eliyle kredi verilmesini ve bu mali desteğin Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği 

ve Destek Yönetim Kılavuzundaki usul ve esaslar dâhilinde Ajans tarafından sağlanan mali desteğin faiz 

ödenmeksizin taksitler halinde geri ödenmesine imkân veren karşılıksız yardımdır.2012’den verilecektir. 

  

Faiz ve Faizsiz kredi desteğine kimler başvurabilir?  

Cevap : Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ) , çiftçi ve çiftçi grupları, serbest meslek sahipleri 

yararlanabilir. 

  

Teknik destek nedir ve kimler bu desteğe başvurabilir?  

Cevap : Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma 

açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında 

sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına yönelik uzman desteği sağlamaktır. Bu desteğe Yerel yönetimler ve 



mahalli idare birlikleri,  Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri,  Diğer kamu kurum ve 

kuruluşları,  Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve Sivil toplum kuruluşları başvurabilir. 

  

Bölge Planı Nedir?  

Cevap : Bir bölgenin kalkınması amacıyla, ulusal düzeyde üretilen politika, plan ve stratejiler ile yerel 

düzeyde yürütülecek faaliyetler arasındaki ilişkiyi belirlemek;  yerel düzeyde yer alan kurum ve 

kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu güçlendirmek; kamu, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları 

arasındaki işbirliğini geliştirmek; bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak; 

kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve bölgesel program ve projelere temel oluşturmak 

üzere hazırlanan strateji, koordinasyon ve yönlendirme belgesidir. 

  

Neden Bölge Planı Yapılır?  

Cevap : Bölge Planı yapmanın amacı; bölgenin sosyo-ekonomik ve fiziksel durumunun değerlendirilmesi, 

bölgedeki sektörlerin değerlendirilmesi, bölge içi alt bölgelerin değerlendirilmesi, bölgenin GZFT(Güçlü 

yanlar, Zayıf yanlar, Fırsatlar, Tehditler) analizinin yapılması, yerel talep ve ihtiyaçlar belirlenerek 

çözümler üretilmesi, amaç, hedef ve stratejileri ortaya koyarak bölgenin gelişmesinin programlanmasıdır. 

  

Bölgede Desteklenecek Konular Hangi Kriterlere Göre Belirlenmektedir?  

Cevap : Destek verilecek alanların belirlenmesinde birden çok sektörü içeren ve bunlar arasında yatay 

ilişkileri en iyi şekilde kuran temalar (bileşenler) ve bölgenin mekânsal öncelikleri ile Dokuzuncu Kalkınma 

Planında yer alan gelişme eksenleri, yeni ulusal teşvik sistemi, Tarım ve Köy işleri Bakanlığı ile DPT 

arasında Kalkınma Ajanslarının verebileceği destek alanları konusunda yürütülen müzakereler ve TR 

B1(Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Bölge Planının temel amaçları esas alınacaktır. 

  

Yatırım Destek Ofisi Nedir?  

Cevap : Bulunduğu ilin iş ve yatırım ortamının yerli ve yabancı yatırımcılara tanıtımı ve teşviğiyle 

ilgilenen Ajans birimdir. Görevleri ile ilgili olarak Genel Sekreter’e sorumlu olan YDO’nun sunduğu tüm 

yatırım destek hizmetleri ücretsizdir. 

  

Yatırım Destek Ofisi Ne Tür Hizmetler Verecektir?  

Cevap : İlgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya bilgi vermek ve 

yol göstermek, Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğinin dördüncü 

bölümünde yer alan maddelere uygun olarak yatırımcıların başvurularını kabul ve takip etmek, Kalkınma 

Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte yer alan maddelere ve Yönetim Kurulu 

kararlarına uygun olarak yatırımcıların başvuruları üzerinde ön inceleme yapmak, Kalkınma Ajanslarının 

Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte yer alan maddelere ve Yönetim Kurulu kararlarına 

uygun olarak yatırımcıların izin ve/veya ruhsat işlemlerini yahut diğer idari iş ve işlemleri, ilgili makam 

veya makamlara intikal ettirmek ve gerekli takip işlemlerini yapmak, yatırımcıların karşılaşabilecekleri 

engel ve sorunları tespit ederek sorunların çözümü konusunda ilgili merciler nezdinde girişimde 

bulunmak, Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ve ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği 



halinde bölgede yatırım destek ve tanıtım stratejisini belirlemek ve uygulamak, bölgede kamu kurum ve 

kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarınca uluslararası düzeyde yürütülen yatırım destek ve tanıtım 

faaliyetlerini koordine etmek ve desteklemek, görev alanına giren konularda basılı ve elektronik yayınlar 

çıkarmak ve bu tür yayınları desteklemek, birimle ilgili görev ve faaliyetler kapsamında ilgili yerel, ulusal 

ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak gibi hizmetler 

verecektir. 

  

Kalkınma Kurulunun Görevleri Nelerdir ve Kimlerden Oluşur?  

Cevap : Bölgedeki farkındalığı arttırmak, işbirliğini geliştirmek ve ajansı yönlendirmek, yıllık faaliyet ve iç 

denetim raporlarını görüşüp değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak, bölgenin 

sorunlarına, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine yönelik Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunmak 

amacıyla varolan Ajansın tavsiye organıdır. 

Kalkınma Kurulu; kamu kurum/kuruluşları ve yerel yönetimlerden, özel sektörden,  sivil toplum 

kuruluşlarından ve üniversitelerden seçilmiş en fazla 100 üyeden oluşur. 

  

Yönetim Kurulunun Görevleri Nelerdir ve Kimlerden Oluşur?  

Cevap : Yıllık çalışma programını kabul etmek ve DPT onayına sunmak, Yıl içinde ihtiyaçlara göre bütçeyi 

revize etmek, Yıllık malî raporu ve kesinleşen bütçe sonuçlarını onaylamak, Taşınır ve taşınmaz mal alımı, 

satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek, Altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet raporun 

DPT’ye göndermek, Ajans bütçesini onaylamak ve DPT'ye göndermek, Genel sekreterlik tarafından 

sunulan program,  proje ve faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin teklifler ile kişi ve kuruluşlara yapılacak 

yardımları onaylamak,  Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmek, Personelin işe alınması ve işine 

son verilmesine karar vermek, Genel sekreterce belirlenen çalışma birimlerini ve bunlar arasındaki 

işbölümünü onaylamak, Genel sekreteri belirlemek ve DPT onayına sunmak, Taşıt dışındaki taşınır 

malların alımı,   satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında genel sekreterin yetkili olacağı sınırları 

tespit etmek amacıyla varolan Ajansın karar organıdır. 

Yönetim Kurulu; TR B1(Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) bölgesindeki dört ilin Valileri, Merkez Belediye 

Başkanları, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları, İl Genel Meclis Başkanlarından oluşur. 

  

Genel Sekreterliğin Görevi Nedir?  

Cevap : Genel Sekreterlik Ajansın icra organıdır. Bu makam bünyesinde; 1 Genel Sekreter,1 iç denetçi, 

25 uzman personel, 5 idari destek personeli olmak üzere 32 personel istihdam edilmiştir. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


