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Son Başvuru Tarihi: 
16 Aralık 2011 Saati: 18.00*

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı
Program Tanıtım Broşürü

*Başarılı bulunan projelere sağlanacak mali desteğin program bütçesi sınırına ulaşması durumunda, söz konusu son 
başvuru tarihi beklenmeksizin mali destek programı sonlandırılır.

Son Başvuru Tarihi: 

g ş

Referans No: 
TRC2 - 11 - DFD
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Karacadağ Kalkınma Ajansı
Karacadağ Kalkınma Ajansı, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerini kapsayan TRC2 Bölgesi’nin 

sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak üzere bölgenin kaynak ve olanaklarının tespit edil-
mesine, ekonomik ve sosyal gelişmesinin hızlandırılmasına ve rekabet gücünün arttırıl-
masına yönelik araştırmalar yapan; bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı 
proje ve faaliyetlere mali ve teknik destek sağlayan; bölgenin yatırım olanaklarının ulusal 
ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapan ve bölgede yatırım yapacak kişi ve kurumların 
izin, ruhsat ve diğer idari işlemlerini tek elden takip ve koordine eden tüzel kişiliği haiz bir 
kuruluştur.

Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın temel amacı, Bölgedeki (Diyarbakır-Şanlıurfa) kamu 
kesimi, özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin kurumsal kapasitelerini 
arttırmak, aralarında ortak iş yapma kültürünü ve işbirliğini geliştirmek, ekonomik, sosyal 
ve kültürel gelişmeyi hızlandırmak, rekabet gücünü arttırmak, bölgelerarası ve bölge içi 
gelişmişlik farklarını azaltmaktır.



3

DOĞRUDAN FAALİYET 
MALİ DESTEK PROGRAMI

Bu kapsamda bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan 
yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil ted-
birlerin alınmasına ve kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarına, bölge-
nin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, 
teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin 
kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli 
olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine ve büyük hacimli 
yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak fa-
aliyetler için doğrudan faaliyet desteği sağlanması planlanmaktadır.

Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahipleri sa-
dece kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluş-
ları, kooperatifl er, birlikler ve üniversitelerdir.

Başvuru Sahiplerinin, proje başvurularını Başvuru Rehberi ve Eklerine uygun olarak 
hazırlamaları gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için; Ajans internet sitesinden (www.karacadag.org.tr) temin edilecek 
Başvuru Rehberi ve eklerini inceleyiniz.
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Programın Amacı

Programın Öncelikleri

TRC2 Bölgesinin (Diyarbakır - Şanlıurfa) mevcut potansiyellerinin tespit edilip harekete ge-
çirilmesi; kalkınmanın önündeki risklerin engellenmesi ve bölgede yenilikçilik ve rekabetçiliğin 
artırılması amacıyla yapılacak araştırma, geliştirme, planlama ve diğer faaliyetlerin desteklen-
mesidir.

1.
Turistik öneme sahip tarihi, doğal ve kültürel öğelerin korunması, rehabilitasyonu ve turizme 
kazandırılması amacıyla rölöve, restitüsyonve restorasyon plan ve projelerinin hazırlanması,

2.
Sektörel kümelenmeyi teşvik etmeye yönelik araştırma, geliştirme ve planlama faaliyetlerinin 
yürütülmesi,

3.
Bölgenin potansiyellerinin ortaya çıkarılmasına yönelik araştırma, istatistiki veri ve analiz çalış-
malarının desteklenmesi,

4.

Bölgenin rekabetçilik, AR-GE, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini  geliştirmeye yönelik tek-
noparklar, teknoloji geliştirme, iş geliştirme ve fuar merkezlerinin kurulması ve etkin şekilde 
faaliyetlerini yürütmeleri amacıyla yapılacak fi zibilite benzeri ön çalışmaların desteklenmesi,

5.
Bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınması açısından önemli olabilecek  stratejik planların yapıl-
ması ve buna yönelik eylemlerin desteklenmesi.
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Program Bütçesi

Proje Başına

Proje Başına

Ajans tarafından sağlanacak destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden 
az olamaz.

Başvuru sahipleri / ortakları tarafından eş finansman sağlanması zorunluluğu yoktur.  
Ancak, başvuru sahipleri / ortakları tarafından eş finansman taahhüt edilen faaliyet tek-
lifl eri öncelikli olarak değerlendirilecektir.

İdari maliyetler uygun doğrudan maliyetlerin % 7’sini aşmamalıdır.

Asgari Destek Tutarı

Azami Destek Tutarı

Program Bütçesi    : 630.000,00 TL

:   20.000,00 TL

:   70.000,00 TL



6

DOĞRUDAN FAALİYET 
MALİ DESTEK PROGRAMI

Uygun Projeler

Kimler Başvurabilir?

Programın amacının gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak, programın 
önceliklerinden en az birinin kapsamına giren ve uygulama süresi 3 (üç) ayı 
geçmeyecek projeler uygun kabul edilir.

Başvuru sahibi aynı takvim yılı içerisindeki tüm Doğrudan Faaliyet Mali 
Destek Programları kapsamında, en fazla 3 (üç) projesi için destek başvuru-
sunda bulunabilir ve sadece 1 (bir) projesi için destek alabilir.

Kâr amacı güden kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişiler başvuru sahibi 
veya ortağı olarak Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı’na başvuruda 
bulunamazlar.

Valilikler,
Kaymakamlıklar,
Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri,
Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar ile enstitüler, Yerel Yönetimler 
 (İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri, İl ve İlçe Belediyeleri, 
 Köy Muhtarlıkları ve Mahalli İdare Birlikleri),
Fakülte, Yüksekokul ve Enstitüler,
Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları 
 (Odalar, Borsalar… vb),
Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıfl ar, Dernekler, Federasyonlar… vb),
Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatifl er ve Birlikler.



7

DOĞRUDAN FAALİYET 
MALİ DESTEK PROGRAMI

Örnek Proje Konuları - 1
 Ulusal ve uluslararası fuar merkezlerinin oluşturulması amacıyla fizibilite çalış-

maları yapılması,
 Turizm destinasyonu belirleme çalışmaları yapılması,
 Bölgede bulunan korunması gerekli tarihi yapılar, sit alanları ile taşınmaz kültür 

ve tabiat varlıklarının (kale, han, hamam, çarşı, kervansaray, cami, kilise, gele-
neksel konut…vb.) tespit ve tescili ile ilgili işlemlerin tamamlanması,

 Bölgede bulunan tarihi ve kültürel değere sahip yapıların rölöve, restitüsyon, 
restorasyon, statik, aydınlatma ve çevre düzenleme projeleri ile uygulama pro-
jelerinin hazırlanması,

 Arkeo Park Projesi hazırlanması,
 Bölgenin sahip olduğu dağların, doğal değerlerin ve zenginliklerin devamlılığı-

nın sağlanması amacıyla “Milli Park” statüsüne kavuşturulmasına yönelik çalış-
malar yapılması, 

 Bölge, İl veya İlçe kültür ve turizm envanterinin çıkarılması,
 Bölge, İl veya İlçe kültür ve turizm master ve strateji planlarının hazırlanması,
 Sektörel bazda envanter, master plan ve stratejik eylem planlarının hazırlanma-

sı,
 Sınır ticaretinin ve ihracatın geliştirilmesine yönelik araştırma yapılması, 
 Sınır ticareti ile ilgili altyapı yatırımları için fizibilite çalışmaları yürütülmesi,
 Kent kimliği ve kentsel imajın oluşturulması, kentsel iletişim, tanıtım ve pazarla-

ma stratejisi geliştirilmesi,
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Örnek Proje Konuları - 2
 İyi tarım ve organik tarım uygulamalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına  yöne-

lik araştırma ve fizibilite çalışmalarının yürütülmesi,
 Tarım, Sanayi ve Lojistik gibi sektörlerin envanterlerinin çıkarılması için anket ve ista-

tistiki çalışmalar yapılması ile fizibilite hazırlanması,
 Bölge için  demografik (işgücü, işgücüne katılım, işgücünün yapısı ve sektörel dağılı-

mı… vb.) ve sosyo-ekonomik analiz çalışmaları yapılması,
 Göç, yoksulluk, kentleşme ve sosyal uyum konularında araştırma yapılması,
 Bölge için marka değeri taşıyan ürün ve hizmet değerlerinin belirlenmesi ve  gelişti-

rilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,
 Bölgede üretilen ürünler için kalite standardı oluşturulması (Ör: GAP Kalitesi),
 Bölgede yeni Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri oluşturulmasına yö-

nelik fizibilite hazırlanması,
 Bölgede mevcut Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri için gerekli olan 

altyapı ve arıtma projelerinin hazırlanması,
 Bölgedeki potansiyelin harekete geçirilerek özel sektör yatırımlarının teşvik edilmesi 

için örnek fizibilite raporları hazırlanması,
 Bölgedeki KOBİ’ler için yurt içinde ve yurt dışında pazar araştırmaları yapılması,
 Bölgedeki KOBİ’ler için ürün tanıtımı ve pazarlanması amaçlı ortak portal oluşturul-

ması,
 Bölgenin sosyal, ekonomik ve sektörel durumunun tespitine ilişkin her türlü analiz ve 

araştırma çalışmalarının yapılması,
 Sektörel kümelenmelerin oluşturulmasına yönelik analiz ve istatistiki çalışmaların  yü-

rütülmesi,
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Örnek Proje Konuları - 3

 Lojistik, çevre, enerji, ulaştırma, turizm, finans, ticaret, sanayi ve madencilik… gibi alanlar-
da strateji geliştirme çalışmalarının yapılması ve master planlarının hazırlanması,

 İş geliştirme merkezleri (İŞGEM), teknoloji geliştirme merkezleri (TEKMER) ve tekno-
parklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla fizibilite çalışmaları 
yapılması, 

 Büyük referans laboratuvarları, AR-GE ve yenilikçilik merkezlerinin oluşturulması amacıy-
la fizibilite çalışmaları yapılması,

 Kent yaşamını olumsuz etkileyen trafik, ulaşım ve altyapı… vb. sorunların çözümüne yö-
nelik master planların hazırlanması,

 Turizm sektöründe yer alan paydaşlarla (kentiçi ulaştırma hizmetleri; toplu taşıma, taksi 
vb., konaklama hizmetleri; otel işletmecileri, restoran işletmecileri,..vb.) turistler arasında 
yaşanan olumsuz deneyimlerin çözümü ile bu  sorunların tekrar yaşanmamasına  yönelik 
stratejilerin geliştirilmesi ve çalışmaların yapılması, 

 Bölge içerisinde yer alan ve ekonomik ve sosyal açıdan benzerlik gösteren alt-bölgeler 
için kırsal kalkınma projeleri hazırlanması.

Doğrudan Faaliyet Desteği ile yatırım bileşeni olmayan faaliyetlerin desteklenmesi esastır. 
Bununla birlikte desteklenecek faaliyette öngörülen sonuçların elde edilebilmesi için zaruri 
olduğu durumlarda istisnai olarak küçük ölçekli yatırımlar da uygun maliyet olarak kabul edi-
lebilir.
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Başvurular Nasıl ve Nereye Yapılacaktır?

Diyarbakır Başvuru Bürosu

Ajans internet adresinden (www.karacadag.org.tr) temin edilecek Başvuru Rehberinde 
belirtilen koşullar doğrultusunda hazırlanan başvuru belgeleri, kapalı zarf içinde, iadeli-taah-
hütlü posta yoluyla, kargo şirketiyle veya elden aşağıdaki adreslerden birisine ulaştırılmalıdır.

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
Program Yönetim Birimi
Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar/DİYARBAKIR

Programa başvuruda bulunmak isteyenler bu tarihi beklemek zorunda değildirler. Başarılı 
bulunan projelere sağlanacak mali dsteği program bütçesi sınırına ulaşması durumunda, söz 
konusu son başvuru tarihi beklenmeksizin program sonlandırılır.

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi
Şanlıurfa İl Özel İdaresi Binası, Paşabağı Mah. Adalet Caddesi No: 7/A ŞANLIURFA

Sanlıurfa Başvuru Bürosu

Son Başvuru Tarihi ve Saati : 16 Aralık 2011, 18:00
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Değerlendirme ve Uygulama

Teknik ve Mali Değerlendirme

Ön İnceleme

II. 
Adım

I. 
Adım

Değerlendirme süreci temel olarak iki aşamadan oluşmaktadır; ön inceleme ile tek-
nik ve mali değerlendirme. Değerlendirme Komisyonunun uygun görmesi durumun-
da, bu iki aşama aynı oturumda gerçekleştirilebilir.

Ön inceleme aşamasını geçen projeler Ajans uzmanlarından oluşturu-
lacak en az 3 (üç) kişilik bir Değerlendirme Komisyonu tarafından, başvu-
runun Ajansa ulaştığı tarihten itibaren en fazla 7 (yedi) gün içerisinde, Baş-
vuru Rehberi ve Değerlendirme Rehberinde belirtilen yöntem ve kriterler 
doğrultusunda teknik ve mali açıdan değerlendirilir.

Başvurular, Başvuru Rehberinde talep edilen belgelerin doğru, eksik-
siz, imzalı, kaşeli ve/veya mühürlü olarak sunulmuş olması ve Başvuru 
Sahibinin, Proje Ortaklarının ve proje konularının Rehberde belirtilen kri-
terlere uygunluğu gibi hususlar yönünden Ajans Uzmanları tarafından ön 
incelemeye tabi tutulur.
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Yönetim Kurulu Onayı

Sözleşmelerin İmzalanması

Ödemeler

III. 

IV. 

V. 

Adım

Adım

Adım

Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonu-
cunda başarılı bulunan projeler değerlendirme raporuyla birlikte Genel 
Sekretere sunulur. Genel Sekreter yapılacak ilk Yönetim Kurulu Toplantısı-
na  sunar. Sonuçlar  Yönetim Kurulu’nca öncelikli olarak ele alınır ve karara 
bağlanır.

Yönetim Kurulu’nun onayından sonra desteklenmesine karar verilen 
Doğrudan Faaliyet Desteği başvuruları Ajansın internet sitesinde yayımla-
nacak olup, ayrıca başvuru sahiplerine yazılı bildirimde de bulunulacaktır. 

Destek kararını takiben, verilecek destek miktarı ve uygulamaya ilişkin 
ilke ve kurallar, başvuru sahibi ile Ajans arasında imzalanacak bir sözleş-
meye bağlanır.

Başarılı proje sahiplerine yapılacak ön ödeme miktarı % 60 olup geri 
kalan miktar (% 40) nihai ödeme olarak ödenir. Ancak, ön ödeme mikta-
rı, proje değerlendirme sonuçlarına göre Yönetim Kurulu kararıyla % 80’e 
kadar artırılabilir.
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