
SANAYİ ALTYAPISI
MALİ DESTEK 
PROGRAMI
TRC2 - 13 - SANAYİ

Diyarbakır ve Şanlıurfa Bölgesi’ndeki mevcut ve yeni 
kurulacak İŞGEM, OSB ve KSS’lerin altyapılarının iyi-
leştirilerek üretim ve istihdam kapasitelerini artırmak 
ve yeni yatırımcılar/girişimciler için altyapısı hazır or-
ganize yatırım alanları oluşturmaktır.

PROGRAMIN AMACI PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ ÖRNEK PROJE KONULARI

1. Organize Çalışma Alanlarının altyapılarının 
oluşturulması veya mevcutların güçlendi-
rilerek kapasitelerinin artırılması.

2. Organize Çalışma Alanlarının fiziki altya-
pısının çevre ve sağlık koşullarıyla uyumlu 
hale getirilmesi için projelendirilmesi.

3. Organize Çalışma Alanlarında ortak kulla-
nıma yönelik sosyal altyapı ve mesleki eği-
tim eksiklerinin giderilmesi. 

4. Bölgenin girişimcilik, hizmet ve üretim ka-
pasitesinin geliştirilmesi için ortak üretim 
mekânlarının planlanması ve kümelenme 
çalışmalarının teşvik edilmesi.

5. Organize Çalışma Alanlarında çevre kir-
liliğinin önlenmesi ve çevresel altyapının 
geliştirilmesi.

l Sanayi alanlarının enerji, ulaşım, lojistik, 
taşımacılık ve çevre ile ilgili altyapılarının 
oluşturulması veya mevcut olanların iyi-
leştirilmesi, 

l Sanayi alanlarında, ortak kullanıma yöne-
lik olmak üzere, altyapının iyileştirilmesi ve 
rehabilitasyonuna yönelik çalışmalar (Or-
ganize Sanayi Bölgeleri başta olmak üzere 
ihtisas bölgelerinde atık yönetim ve/veya 
atık arıtma sistemlerinin kurulması veya 
geliştirilmesi gibi), 

l Sanayi alanlarına yönelik çevre düzenleme 
çalışmalarının gerçekleştirilmesi, 

l Ortak kullanıma açık kalite kontrol, tah-
lil ve test laboratuarları kurulması ya da 
mevcut olanların kapasitesinin geliştiril-
mesi, 

l Organize Sanayi Alanlarında ortak kullanı-
ma açık mesleki eğitim alanları oluşturul-
ması ya da mevcut olanların kapasitesinin 
geliştirilmesi,

l İŞGEM kurulması veya mevcut İŞGEM’le-
rin altyapılarının geliştirilmesi,

l Sanayi alanlarında atık su, katı atık ve teh-
likeli atık depolama tesislerinin kurulma-
sına yönelik projeler,

l Sektörel ihtisas bölgelerinin (tarımsal ih-
tisas bölgesi, lojistik merkezi, organize sa-



ÖRNEK PROJE KONULARI

nayi bölgesi, vb.) oluşturulması, iyileştiril-
mesi ve rehabilitasyonuna katkı sağlayacak 
altyapı projeleri,

l Alanın hazırlanması dahil olmak üzere, 
mevcut müşterek kamu sanayi alanlarının 
geliştirilmesi veya mevcut binaların tefri-
şatı ve altyapı ağlarına bağlanması,

l Yeni oluşturulacak olan sektörel ihtisas 
bölgeleri için etüd çalışmaları, uygulama 
projesi çizimleri vb. ön çalışmalar içeren 
projeler.

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 

¨ 3.000.000

PROJELERE SAĞLANACAK ASGARİ VE           
AZAMİ DESTEK MİKTARI

Asgari Tutar: ¨ 75.000

Azami Tutar: ¨ 750.000

PROJE SÜRESİ

Projelerin uygulama süresi en fazla 15 ay’dır.

İLK BAŞVURU TARİHİ

3 Kasım 2012

SON BAŞVURU TARİHİ 

28 Aralık 2012

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ
a)  Valilikler,
b)  Kaymakamlıklar,
c)  Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri,
d)  Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar     
     ile Enstitüler,
e)  Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Büyükşehir     
     Belediyeleri ve Belediyeler, Köy Tüzel Kişilikleri),
f) Mahalli İdare Birlikleri (Köylere Hizmet Götürme           
    Birlikleri dahil),
g) Fakülte, Yüksek Okul ve Enstitüler,
h) Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları     
     (odalar, borsalar… vb.),
i)  Sivil Toplum Kuruluşları (vakıflar, dernekler, 
    birlikler, federasyonlar… vb.),
j)  OSB Müdürlükleri,
k) KSS Kooperatifleri.

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


