
EKONOMİK GELİŞME 
MALİ DESTEK 
PROGRAMI
TRC2 - 13 - EKOG

Diyarbakır ve Şanlıurfa Bölgesi’nde imalat sanayi ve 
turizm sektöründe faaliyet gösteren mikro ve küçük 
işletmelerin kurumsallaşma çalışmalarının destek-
lenerek fiziki ve beşeri altyapılarının geliştirilmesi 
suretiyle ölçeklerinin büyütülmesi, finansal kaynak-
lara erişimlerinin artırılması, planlama ve pazarlama 
konularındaki kapasitelerinin geliştirilmesi, yüksek 
katma değerli mal üretim kapasitelerinin artırılma-
sı, yenilikçilik ve Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenme-
si, ihracata yönlendirilmesi veya mevcut ihracat ka-
pasitelerinin geliştirilmesi, kendi işini kurabilecek 
özelliklere sahip ve kendilerinde var olan girişimcilik 
özelliklerini ortaya çıkarmaya istekli girişimcilerin 
desteklenerek yeni iş alanları ve istihdam olanakları 
yaratılması böylece işsizlik ve yoksulluğun azaltılması 
amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN AMACI

1. İşletmelerin pazarlama, dışa açılma ve ih-
racat kapasitelerinin geliştirilerek dış pa-
zar paylarının artırılması.

2. İşletmelerin kurumsallaşma süreçlerinin 
hızlandırılması, verimliliklerinin artırılma-
sı, fiziki ve beşeri kapasitelerinin geliştiril-
mesi.

3. Turizm ve sanayi sektörlerinde girişimcili-
ğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması.

4. Emek-yoğun iş kollarının (tekstil… vb.) 
desteklenmesi.

5. Bölgede üretilen hammaddelerin işlen-
mesine yönelik imalat sanayinin destek-
lenmesi, ürün çeşitliliğinin ve hizmet ka-
litesinin artırılması.

6. İşletmelerde teknoloji kullanımının ve tek-
noloji transferinin artırılması, AR-GE ve 
inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesiyle 
rekabet güçlerinin artırılması.

7. Turistik ve hediyelik ürünlerin geliştirilme-
si ve üretilmesinin (el sanatları, hediyelik 
eşya… vb) teşvik edilmesi, turizme yönelik 
üretim yapan/hizmet veren işletmelerin 
mal ve hizmet üretimi ve pazarlaması ile 
beşeri ve fiziki kapasitelerinin arttırılması 
ve geliştirilmesi.

8. Tarihi yapılarda turizm amaçlı işletmecili-
ğin teşvik edilmesi.

l İmalat sanayi sektöründeki işletmelerde 
modern üretim hatlarının kurularak üre-
timdeki katma değer ile istihdam ve ve-
rimliliğin artırılması.

l Bölgedeki alternatif ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımına yönelik sistem 
ve ekipmanların üretimi.

l Konfeksiyon atölyesi kurulması veya mev-
cut konfeksiyon atölyelerinin üretim ve ih-
racat kapasitesinin artırılması.

l Elektrikli makine ve cihazların üretimi.

l Orman ürünleri işleme ve mobilya üretimi.

l Organik reçel, meyve suyu ve konserve gibi 
ürünlerin işlenmesi paketlenmesi ve pa-
zara sunulması.

l Beyaz etin (Kümes Hayvanları) işlemesi ve 
paketlemesi.

l Bal, polen ve arı sütünden kozmetik ve 
medikal ürünlerin üretimi. 

l Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, pa-
ketlenmesi ve pazarlanması.

l Tarım ve sulama ekipmanları ile makine-
lerini üreten sanayi tesislerinin kurulması 
veya kapasitelerinin arttırılması.

l Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri işleme 
tesislerinin kurulması veya mevcutların ka-
pasitelerinin artırılması ve geliştirilmesi.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ ÖRNEK PROJE KONULARI



l Mermer yan sanayi makine ve ekipmanla-
rının üretimi.

l Metal eşya ve makine ile yan sanayi ürün-
lerinin üretimi.

l Matbaa ve dijital baskı alanındaki işletme-
lerin kurulması veya kapasitelerinin artı-
rılması.

l Turistik konaklama tesislerinin kapasite 
ve hizmet kalitelerinin arttırılması (Turizm 
sektöründe faaliyet gösteren işletmeler-
den en fazla 3 (üç) yıldızlı Turizm İşletme 
Belgesine sahip olan oteller Programa 
başvurabilirler).

l Geleneksel el sanatlarına ait ürünlerin ve 
turistik eşyaların üretilmesi, çeşitlendiril-
mesi, markalaştırılması ve pazarlanması-
na yönelik projeler.

l Urfa taşı ve Karacadağ bazalt taşının iş-
lenerek turistik ürün yapılmasına yönelik 
atölyelerin kurulması amaçlı projeler.

l Çini ve seramik işleme, gümüş işleme 
ve telkari, altın işleme, bakır işleme… vb. 
hediyelik ve turistik amaçlı el sanatlarının 
üretilmesine yönelik projeler.

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ
a) Özel işletmeler (mikro ve küçük işletmeler),
b) Üretici Kooperatifleri,
c) Üretici Birlikleri,

d) Diğer gerçek ve tüzel kişiler. 

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 
¨ 13.000.000

PROJELERE SAĞLANACAK ASGARİ VE           
AZAMİ DESTEK MİKTARI

Asgari Tutar: ¨ 40.000

Azami Tutar: ¨ 400.000

PROJE SÜRESİ 
Projelerin uygulama süresi en fazla 9 ay’dır.

ÖRNEK PROJE KONULARI

İLK BAŞVURU TARİHİ
3 Kasım 2012
SON BAŞVURU TARİHİ 
28 Aralık 2012

Şanlıurfa Yatırım Destek Ofı̇si
Program Yönetim Birimi Masası
Adres :Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yeni Hizmet Binası 
(A Blok,Kat 4) Paşabağı Mah. Adalet Cad. No:7/A ŞANLIURFA 
Tel : 0414 314 98 03-04   
Faks : 0414 314 98 05

Karacadağ Kalkınma Ajansı
Program Yönetim Birimi

Adres : Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı 
No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR

Telefon : 0 (412) 237 12 16-17
Faks : 0 (412) 237 12 14

E-posta : pyb@karacadag.org.tr
İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr


