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• Üniversiteler
• Valilikler, Kaymakamlıklar
• Mahalli İdareler (İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Mahalli İdare Birlikleri)
• Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları (Bakanlık bağlı ya da ilgili Bölge, İl ve İlçe
Müdürlükleri; Bakanlıklara bağlı ya da ilgili Kurum, Kuruluş, Merkez, Enstitü ve
Başkanlıklar vb.)
• Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri
• Kâr amacı gütmeyen birlik ve kooperatifler
• Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf
ve sanatkârlar odaları, meslek odaları ve bunların bir araya gelmek suretiyle
oluşturdukları üst kuruluşlar)
• Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB)
• Başvuru sahibi için; Mardin, Batman, Şırnak, Siirt il sınırları içinde kayıtlı olmalı veya
merkez ya da yasal şubelerin bu bölgede bulunması gerekmektedir.

• Turistik, sinai ve ticari yatırım ve girişimlerin gelişmesine olanak sağlayacak
altyapının desteklenmesi amaçlanmaktadır.
• Aşağıda listelenen alanlarda olmak üzere, projelere destek verilecektir:
 Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB), Küçük Sanayi Sitelerinde (KSS) ve

müşterek ticaret alanlarında* faaliyet gösteren işletmelerin rekabet gücüne katkı 
sağlayacak altyapı desteğinin sağlanması 
 Bölgenin turizmde rekabet gücünü artırmaya yönelik turizm altyapısı

projelerinin desteklenmesi 
 Mesleki Eğitim Merkezlerinin oluşturulması ve geliştirilmesi

• Destek miktarı 250.000-2.000.000 TL arasında olup; destek oranı %25-%75 arası hibe
niteliğindedir.
• Desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 28.000.000 TL’dir.
• Proje süresi en fazla 18 ay olmalıdır.
• Proje; Mardin, Batman, Şırnak, Siirt il sınırları içerisinde gerçekleştirilmelidir.
• İş hanları, pasajlar, AVM’ler, vb. altyapılar desteklenmeyecektir.
• Salt bina yapımı/kaldırım yapımı/istinat-ihata duvarı yapımı vb. den oluşan projeler
ile bina alımı, arazi alımı ve tesviyesi, kanalizasyon, içme suyu şebekesi, doğalgaz
altyapısı vb. çalışmalar uygun değildir.

Son başvuru tarihi 26/03/2018 

Dicle Kalkınma Ajansı, online başvuru linki https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/ 

1) Kimler Yararlanabilir?

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır?

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?

4) Başvuru Yeri Neresidir?
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