
 

Canberk Plaza No:4  Kat:1-3-4  Hasanpaşa-Kadıköy/İstanbul 

Tel: 0216 450 6007 (pbx)        Fax: 0216 450 28 99     info@aya.com.tr 

                          www.aya.com.tr            www.akkasgroup.com 

                                                              
 

 

 

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI 

KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI 

 

HİBE MİKTARI 
Asgari:   50.000 TL 

Azami: 500.000 TL 
  HİBE ORANI 

Asgari % 25 

Azami % 50 

 

PROJE SÜRESİ Azami: 9 Ay   
SON BAŞVURU 

TARİHİ 
        3 NİSAN 2015 

 
TOPLAM 

BÜTÇE 
12.000.000 TL   

UYGULANDIĞI 

İLLER 
DİYARBAKIR - ŞANLIURFA 

 

 

ÖNCELİKLER 

 

1. Stratejik sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin üretim 

     ve istihdam kapasitelerinin artırılması, tedarik ve değer 

     zincirlerinin oluşturulması, 

2. Stratejik sektörlerde Ar-Ge ve yeniklikçilik faaliyetlerinin teş- 

     vik edilmesi, işletmelerde teknoloji kullanımının artırılması 

     ve ihtisaslaşmanın teşviki, 

3. İşletmelerin kurumsal kapasitelerinin arttırılması, pazarlama 

     ve ihracat kapasitelerinin geliştirilerek dışa açılmalarının 

     sağlanması, 

4. KOBİ’lerde modern üretim süreçlerinin kurulması ve verimliliğin 

     artırılması, 

     Turizm ve Motorlu Kara Taşıtlarının Bakım ve Onarımı sektörlerinde 

     faaliyet gösteren işletmelerinde beşeri ve fiziki 

     kapasitenin geliştirilmesi, hizmet kalitesi ve çeşitliliğinin 

     artırılması. 

 

 

 

 

 

KİMLER BAŞVURABİLİR 

 

Doğrudan finansman desteğinden sadece TRC2 (Diyarbakırve Şanlıurfa) Bölgesinde yer alan; 

a) Özel işletmeler (mikro ve küçük işletmeler), 
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b) Üretici Kooperatifleri, 

c) Üretici Birlikleri, 

d) Diğer gerçek ve tüzel kişiler. 

 

ÖRNEK PROJE KONULARI 

 

 Stratejik sanayi sektörlerinde tedarik ve değer zincirlerinin oluşturulmasına yönelik faaliyetler 

(satın alma, üretim, yönetim,muhasebe, satış ve dağıtım faaliyetleri), 

 Gıda ürünleri imalatında kapasitenin artırılması (un, çırçır ve mısır kurutma işletmeleri hariç), 

 Organik ürünlerin işlenmesi paketlenmesi, 

 Tekstil ve giyim eşyaları imalatı, 

 Ağaç ürünleri ve mobilya imalatı, 

 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı, 

 Yapı malzemeleri ve kimyasalları üretimi, 

 Elektrikli makine ve teçhizatlar gibi stratejik sektörlerde kapasite 

 artışı, ürün geliştirme, markalaşma ve üretim süreçlerini 

 geliştirme… vb projelerMermerin işlenmesi ve mermer atıklarının 

 değerlendirilmesi, 

 Makine ve ekipman imalatı, tarım makineleri imalatı 

 İhracatı artırmaya yönelik kurumsal kapasitenin artırılmasına yönelik 

projeler (ihracat biriminin kurulması, dış ticaret uzmanı istihdamı 

vb.) 

 KOBİ’lerin ihracata başlamasına yönelik pazarlama veya kapasite 

geliştirmeye yönelik projeler, 

 İhracatçı firmaların ihracat kapasitelerinin artırılması, Ar-Ge ve 

analiz, tanıtım ve pazarlama kapasitelerinin artırılmasına yönelik 

projeler, 

 KOBİ’lerde üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, stok yönetiminde teknolojik 

yöntemlerin kullanılmasına yönelik projeler (kurumsal kaynak 

planlama, stok kontrol sistemleri vb. projeler) 

 Turizmde 3 yıldız ve altı konaklama tesisleri açılması veya mevcutlarının 

kapasitelerinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması, 

 Tarihi yapılarda turizme yönelik işletmelerin kurulması (konaklama 

tesisleri, müze, sanat galerisi, sergi, yeme-içme, eğlence vb). 

 Turizme yönelik ürünlerin üretimi, tasarımı, tanıtımı, pazarlama ve 

markalaşma faaliyetleri (hediyelik eşya, geleneksel üretim, yöresel 

el sanatları vb) 

 Motorlu Kara Taşıtlarının; Mekanik, Elektrik ve Elektronik Enjeksiyon 

 Sistemi, Karoser, Taşıt Parçalarının, Cam, Pencere ve Koltuklarının 

bakım ve onarımına yönelik her türlü; Arıza Tespit, Rot Balans, 

 Lift, Voltaj Ölçme, Akü Şarj, Kaporta Sele Makinesi, Punta Makinesi, 

 Boya Kabini (Fırın), Hava Kompresörü, Arıza tespit yazılımı vb. cihazların 
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UYGUN MALİYETLER 

 

 

 Makine ekipman alımları (2. El olmamalıdır.) 

 

 Sarf malzemesi maliyetleri 

 

 Destek miktarı 200.000.-TL’nin üstündeyse denetim maliyetleri 

 

 Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.) 

 

 Görünürlük maliyetleri 

 

 Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Ajans tarafından sağlanan mali desteğin 

% 30’unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri (yeni bina inşaatı ve inşaatı devam 

eden binanın tamamlanmasına ilişkin yapım işleri uygun maliyet değildir). 

 

 Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal güvenlik primleri, ilgili 

diğer ücret ve maliyetler 
 

 

BAŞVURUDA SUNULACAK BELGELER 

 

 

 İmza sirküleri (Noter onaylı ASIL) 

 

 2012 – 2013 Kurumlar vergisi beyannamesi (Muhasebeci, YMM onaylı) 

 

 Tüm ticari sicil gazeteleri 

 

 Faaliyet belgesi 

 

 Sgk borcu yoktur yazısı 
 

 

 10.000 TL ve üstü makine-ekipman ve hizmet alımlarına ilişkin satın alımlarda teknik    özelliklerin 

detaylı olarak belirtildiği teknik şartname ve her bir kalem için en az 3 (üç) adet proforma fatura veya 

teklif mektubu. 

 Üretim yapan firmalar için güncel Kapasite Raporu 

 ÇED Raporu veya ÇED Gerekli Değildir Belgesi 
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