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• Limited Şirketler ve Anonim Şirketler 
• Kamu Kurum ve Kuruluşları* 
• Birlikler ve Kooperatifler* 
• Belediyeler* 
• Üniversiteler* 
• *Söz konusu kurum veya kuruluşların işletme statüsünde bir ortakla başvurmaları zorunludur. 
• Başvuru sahibinin Ankara il sınırları içinde kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal 
şubelerinin bu bölgede bulunması gerekmektedir. 
 

 

• Güdül ilçesinde modern tiftik işleme tesisi yatırımlarının hayata geçirilerek katma değeri 
yüksek, ihracat odaklı tiftik ürünleri üretimi ve ticaretinin artışının gerçekleştirilmesi 
amaçlanmaktadır. 
• Yatırım 2 aşamalı olacaktır. İlk aşamada program amaç ve önceliklerine uygun ön başvuru 
formları alınacaktır. Ön başvuruların değerlendirilmesi sonucu başarılı bulunan başvuru 
sahipleri yatırıma davet edilerek yatırım başvuruları, nihai proje başvuruları aşamasında 
alınacaktır. 
• Aşağıda listelenen konularda olmak üzere, projelere destek verilecektir: 
 Tiftik yünü temizleme/yıkama/depolama tesisleri kurulumu veya kapasite artırımı, 
 Tiftik ve dönüşümlü ürünleri için sınıflandırma/kalite ve akreditasyon tesislerinin kurulumu 

veya kapasite artırımı, 
 Tiftikten yarı mamül (tops vb) ve iplik üretimine yönelik tesis kurulumu veya var olan 

tesislerin kapasite artırımı, 
 Tiftikten kumaş üretimi yapan tesislerin kurulumu veya var olan tesislerin kapasite 

artırımı, 
 Tiftikten nihai tekstil ürünleri (elbise, şal ve atkı, ev tekstil ürünleri, sağlık tekstil ürünleri) 

üreten tesislerin kurulumu veya var olan tesislerinin kapasite artırımı. 
• Yatırımda kullanılacak öz sermayenin %50’si kadar işletme sermayesi hibe desteği Ajans 
tarafından verilecektir. 
• Ajans tarafından sağlanacak işletme sermayesi hibe desteğinden yararlanılabilmesi için 
yatırım tutarının en az %30’u öz sermayeden karşılanmalıdır. 
• Desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 20.000.000 TL’dir. Proje 
başına azami destek tutarı 20.000.000 TL olup, hibe niteliğindedir. 
• Proje süresi 6-24 ay olmalıdır. 
• Proje; Ankara Güdül ilçesi sınırları içerisinde gerçekleştirilmelidir. 
 

 

Son başvuru tarihi 16/12/2022 

 

Ankara 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? 

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

