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• Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar 
• Başvuru sahibinin, başvurduğu Ajansın faaliyette olduğu il sınırları içinde kayıtlı olması veya merkezinin ya da yasal şubesinin o 
bölgede bulunması gerekmektedir. 

 

 
 

• Eğitim, program ve proje hazırlanması, danışmanlık, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite 
geliştirici faaliyetlerin desteklenmesi bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge 
ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yatırım 
projelerinin fizibilite çalışmalarının desteklenmesi amaçlanmaktadır. 
• Destek limitlerine KDV dahildir. (yönetici şirket başvuruları hariç) 
• Faaliyet; başvurulan Ajansın kapsadığı bölgenin il sınırları içerisinde gerçekleştirilmelidir. 
• Aşağıdaki listede tüm Ajanslardaki Fizibilite Desteği Programı hakkında bilgi verilmektedir. 

# Ajans Adı Öncelikler 2022 Yılı 
Bütçesi (TL) Destek Üst Limiti (TL) Hibe Oranı Son Başvuru 

Tarihi 

1 AHİKA - - - - - 

2 ANKARA - - - - - 

3 BAKA - - - - - 

4 BAKKA - - - - - 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir? 

1) Kimler Yararlanabilir? 
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# Ajans Adı Öncelikler 2022 Yılı 
Bütçesi (TL) Destek Üst Limiti (TL) Hibe Oranı Son Başvuru 

Tarihi 

5 BEBKA 

1. Ar-Ge ve yenilik odaklı, rekabetçi üretim ve hizmet süreçlerinin 
yaygınlaştırılması, kaynakların verimli ve etkin kullanımının sağlanmasına yönelik 
fizibilitelerin hazırlanması 
2. girişimcilik ekosistemini geliştirilmesi ve bölgedeki girişimcilik kapasitesinin 
artırılmasına katkı sağlayacak fizibilitelerin hazırlanması 
3. kır-kent dengesinin gözetilerek kırsal alanlarda ekonomik faaliyetlerin 
çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesiyle sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması; 
yerel zenginliklerin ve turizm potansiyelinin değerlendirilerek turizmde rekabet 
gücünün artırılmasına katkı sağlayacak fizibilitelerin hazırlanması 
4. Yerel kalkınma fırsatı olarak belirlenen konularda kurum/kuruluşların 
kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik fizibilitelerin hazırlanması 

800.000 400.000 %100 25/12/2022 

6 ÇUKUROVA 

1.Turizm odaklı yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi 
2.Yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirme 
3.İmalat sanayinde katma değerin artırılması ve rekabet üstünlüğünün 
sağlanması 
4.Bölgesel kalkınma öncelikleri ve ortaya çıkan fırsatlar doğrultusunda 
Çukurova Bölgesinin ekonomik, sosyal ve çevresel açılardan rekabet gücünün 
artırılması 

2.000.000 250.000 %100 23/12/2022 

7 DİKA 

1. Yerel tarım ürünlerinde üretimin, verimin, katma değerin artırılarak pazarlama 
imkanlarının geliştirilmesi yoluyla kırsal yerleşimler başta olmak üzere bölgede 
ekonomik refahın iyileşmesi, 
2. Mezopotamya bölgesinde kültür turizminin geliştirilerek bölgesel bir marka 
oluşturulması ve tanıtım ve pazarlanması yoluyla bölgesel kalkınmanın 
hızlandırılması 
3. İmalat sanayisinde girişimcilik, istihdam, verimlilik, markalaşma ve yenilikçiliğin 
desteklenmesi ve yatırım ortamını iyileştirilmesi suretiyle bölgesel rekabet 
gücünün geliştirilmesi, 
4. Yerel kalkınma fırsatları açısından önem ve aciliyet arz eden, kurumsal 
kapasite tesis edilmesine ve geliştirilmesine yönelik faaliyetler 

2.200.000 300.000 %90 30/12/2022 

8 DOKA - - - - - 
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# Ajans Adı Öncelikler 2022 Yılı 
Bütçesi (TL) Destek Üst Limiti (TL) Hibe Oranı Son Başvuru 

Tarihi 

9 DOĞAKA - - - - - 

10 DAKA - - - - - 

11 FIRAT - - - - - 

12 GEKA 

1. İmalat sanayinin rekabet gücünün artırılması 
2. Bölge turizminin çeşitlendirilerek dört mevsime yayılması 
3. Tarım sektöründe kalite, verimlilik, markalaşma ve örgütlenme kapasitesinin 
artırılması 
4. İşgücü piyasasının niteliklerinin ve genç istihdamının artırılması 
5. Lojistik kapasitesinin ve ulaşım altyapısının geliştirilmesi 

1.000.000 200.000 %90 23/12/2022 

13 GMKA 

1. OSB’lerin sürdürülebilirliğinin sağlanması, rekabet gücünün ve verimliliğin 
artırılması için gerekli altyapı yatırımları ve kolaylaştırıcı ortam uygulamalarının 
yaygınlaşması 
2. Belediyelerin katı atık, su, atık su, sokak aydınlatması, enerji tedariki, ulaşım 
gibi sorunlarına yeşil çözümler sunmasına yönelik uygulamalarının 
yaygınlaşması 
3. Kaynak verimliliğinin artırılması, atık oluşumunun azaltılması, doğal 
kaynakların ekonomiye kazandırılması ve döngüsel ekonomiye yönelik 
yatırımların yaygınlaşması 

2.000.000 300.000 %90 27/10/2022 

14 İPEKYOLU - - - - - 

15 İSTKA 

1. Girişimcilik 
2. Yenilik 
3. Yaratıcı Endüstriler ve Tasarım 
4. Çocuklar ve Gençler 
5. Dezavantajlı Gruplar 

10.000.000 450.000 %100 30/12/2022 

16 İZKA - - - - - 
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# Ajans Adı Öncelikler 2022 Yılı 
Bütçesi (TL) Destek Üst Limiti (TL) Hibe Oranı Son Başvuru 

Tarihi 

17 KARACADAĞ 

1. Tekstil-Hazır Giyim, Ayakkabı, Gıda ve Mobilya sektörlerinde verimlilik, yenilik 
ve katma değer artışına olanak sağlayan üretim ve ortak kullanım alanlarının 
geliştirilmesi, ürün çeşitliliği, ihracat ve katma değer artışının sağlanması için 
değer zincirlerinin geliştirilmesi, firmaların Ar-Ge, yenilik, tasarım, kurumsallaşma 
ve ihtisaslaşma kapasitelerinin artırılması. 
2. Çocukların yaratıcılık, girişimcilik, spor, sanat, teknoloji ve kültür alanındaki 
kabiliyetlerinin artırılması, buna yönelik altyapıların ve hizmet modellerinin 
geliştirilmesi, Gençlerin girişimcilik ve mesleki eğitim alanlarında kabiliyetlerinin 
artırılması suretiyle gıda, mobilya, tekstil-hazır giyim, ayakkabı imalatı ve turizm 
sektörleri öncelikli olmak üzere nitelikli işgücü altyapısının oluşturulması. 
3. Mezopotamya turizm destinasyonunun küresel ölçekte 
markalaşma, tanıtım ve pazarlama çalışmalarının yapılması, doğal, tarihi ve 
kültürel değerlerin koruma kullanma dengesi gözetilerek turizme kazandırılması; 
çeşitli tematik turizm rotalarının geliştirilmesi; stratejik sektörlerden kültür ve 
turizm sektörlerinde kurumsallaşma ve hizmet kalitesinin artırılması. 
4. Bunların dışında kalan bölgesel kalkınma açısından büyük bir önem arz eden 
çalışmalar. 

1.000.000 125.000 %100 31/12/2022 

18 KUZKA - - - - - 

19 KUDAKA 

1. Kış, kültür, doğa, sağlık ve spor turizmi potansiyelinin ekonomiye 
kazandırılmasına yönelik fizibilitelerin hazırlanması, 
2. Et, süt ve arıcılık sektörü ürünlerinin katma değerinin artırılması ve bu 
sektörlere yönelik yeni yatırımların yapılması adına fizibilitelerin hazırlanması, 
3. Tabii kaynakların (doğal taş, karbondioksit gazı, perlit, krom, mermer, 
biokütle, jeotermal, güneş ve rüzgâr enerjisi vb.) ekonomiye kazandırılması, 
üretim kapasitelerinin artırılması ve yenilikçi yöntemlerle işlenmesi amacıyla 
gerekli fizibilite çalışmalarının yapılması, 
4. Genç istihdamı başta olmak üzere önemli düzeyde istihdam artışı 
sağlayacak yatırımların fizibilitelerinin hazırlanması, 
5. Yerel kalkınma fırsatı olarak değerlendirilebilecek, özellikle ihracat potansiyeli 
taşıyan önemli yatırım konularına yönelik fizibilitelerin hazırlanması. 

2.000.000 300.000 %100 25/12/2022 
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# Ajans Adı Öncelikler 2022 Yılı 
Bütçesi (TL) Destek Üst Limiti (TL) Hibe Oranı Son Başvuru 

Tarihi 

20 MARKA 

1.Bölge Planı’nda önerilen yatırım fizibiliteleri 
2.Kritik öneme sahip kamu yatırımlarının fizibiliteleri 
3.Güdümlü Proje Desteği kapsamındaki projelere fizibiliteleri 
4. OSB, KTKGB gibi özel yatırım bölgelerinde özel sektörün ortak kullanımına 
yönelik proje fizibiliteleri  
5.Kamu kurumlarının yatırım programı planlarındaki yatırım fizibiliteleri 
6.Temiz üretim, endüstriyel simbiyoz, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji 
uygulamalarıyla sürdürülebilir üretim ve hizmet kapasitesinin geliştirilmesi 
kapsamındaki yatırım fizibiliteleri 
7.Üretim ve ihracatta yüksek ve orta/ileri teknoloji ürünlerinin payının 
artırılmasına yönelik fizibiliteler 

1.000.000 

Tek bir ili kapsayan 
projeler için 125.000 

Birden çok ili kapsayan 
projeler için 150.000 

%100 30/12/2022 

21 MEVKA 1. Ortak Kullanım Alanlarına yönelik Fizibilite desteği 
2. Yerel Kalkınma Fırsatlarının geliştirilmesi 1.000.000 300.000 %100 24/12/2022 

22 ORAN -     

23 OKA 

1. Kültür ve Doğa Turizmi Ekseninde Şehirlerin Markalaşmasına yönelik yatırım 
projeleri geliştirilmesi 
2. Katma Değerli Üretim ve İhracat Altyapısının İyileştirilmesine yönelik yatırım 
projeleri geliştirilmesi 
3. Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi (YHGP) Bölgesel Gelişme Ana Planı’nda yer 
alan proje ve eylem önerilerinin hayata geçirilmesi, Güdümlü Proje Desteği, 
Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme 
Programına yönelik projeler geliştirilmesi 

1.000.000 200.000 %50 15/06/2022 

24 SERKA 

1.Turizm Destinasyonlarının Geliştirilmesi ve Markalaşması 
2.Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi 
3.İmalat Sanayinin Geliştirilmesi ve İstihdamın Artırılması 
4. Genç istihdamı başta olmak üzere önemli düzeyde istihdam artışı 
sağlayacak yatırımların fizibiliteleri ile yukarıdaki öncelikler haricinde kalkınma 
fırsatı olarak değerlendirilebilecek yatırım konuları 

1.500.000 250.000 %100 25/12/2022 

25 TRAKYAKA -     
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# Ajans Adı Öncelikler 2022 Yılı 
Bütçesi (TL) Destek Üst Limiti (TL) Hibe Oranı Son Başvuru 

Tarihi 

26 ZAFER -     

 

 
 

• Son başvuru tarihleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır. 

 

• Online başvuru linki https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/ 

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır? 

4) Başvuru Yeri Neresidir? 

https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/

