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TR72 Bölgesi 2010-2013 Bölge Planı’nda belirlenen 
stratejik sektörlerin (gıda, sağlık, savunma, enerji) 
geliştirilmesine yönelik çalışmalar

•	 TR72 Bölgesi 2010-2013 Bölge Planı’nda belirlenen stratejik 
sektörlerin geliştirilmesine yönelik rekabetçilik analizlerinin, 
envanter çalışmalarının yapılması, fizibilite çalışmaları ve eylem 
planlarının hazırlanması

Bölgenin rekabet gücünün korunmasına ve artırılmasına 
yönelik çalışmalar

•	 Bölgede mevcut veya kurulacak sanayi alanları ile ilgili fizibilite 
çalışmalarının yapılması

•	 Bölgede iş kümesi oluşturabilecek sektörlerin tespitine yönelik 
araştırma ve çalışmaların yapılması ve eylem planlarının 
hazırlanması

•	 Bölgedeki iller arasında etkileşim analizlerinin yapılması
•	 Bölgenin ihracat kapasitesinin artırılmasına yönelik araştırmaların 

yapılması ve eylem planlarının hazırlanması

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ VE ÖRNEK FAALİYET KONULARI

PROGRAMIN AMACI

•	 Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli 
fırsatlardan yararlanılmasına

•	 Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil 
tedbirlerin alınmasına

•	 Bölge için kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarının 
yapılmasına

•	 Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye 
yönelik iş geliştirme merkezi, teknoloji geliştirme merkezi gibi 
kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla fizibilite 
benzeri ön çalışmaların yapılmasına

•	 Bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına 
ve gerçekleştirilmesine

•	 Bölgede büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki 
edilmesine

katkı sağlayacak “acil ve stratejik nitelikli faaliyet tekliflerine” 
doğrudan mali destek sağlamaktır.

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

•	 Valilikler
•	 Kaymakamlıklar
•	 İl Özel İdareleri ve Belediyeler
•	 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Doğrultusunda 

Kurulmuş Birlikler
•	 Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları (Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri)
•	 Üniversiteler (Fakülte / Yüksekokul / Enstitülerin başvuruları 

Üniversite adına yapılmalıdır ve Yönetim Kurulu kararında projenin 
hangi Fakülte/Yüksekokul/Enstitü tarafından yürütüleceği 
belirtilmelidir)

•	 Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları 
•	 Sivil Toplum Kuruluşları (En az 3 ay önceden kurulmuş olması 

koşuluyla)
•	 Birlikler ve Kooperatifler
•	 Organize Sanayi Bölgeleri
•	 Küçük Sanayi Siteleri
•	 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

TOPLAM PROGRAM BÜTÇESİ

600.000

PROGRAM KAPANIŞ TARİHİ
16/11/2012 CUMA SAAT: 18:00

Başarılı bulunan faaliyet tekliflerine sağlanacak mali 
desteğin, program bütçesi olan 600.000  sınırına 
16/11/2012’den önce ulaşması durumunda, başvuruların 
sona erdiği Ajans internet sitesinde duyurulur ve yeni 
başvuru alınmaz.

ASGARİ/AZAMİ DESTEK MİKTARI
Asgari Tutar: 20.000 
Azami Tutar: 50.000 

Faaliyet bütçesinin en az %25’i, en fazla ise %100’ü Ajans 
tarafından desteklenebilecektir.

AZAMİ PROJE SÜRESİ
3 AY

Bir Başvuru Sahibi bir faaliyet yılı içerisinde Doğrudan 
Faaliyet Destek Programı için en fazla 2 (iki) faaliyet 
teklifinde bulunabilir ve en fazla 1 (bir) faaliyeti için destek 
alabilir.

Bölge potansiyellerinin tespitine, ekonomiye katkısının 
artırılmasına ve yatırıma dönüştürülmesine yönelik 
çalışmalar

•	 Özel sektör yatırımlarının teşvik edilmesi, yerli ve yabancı 
sermayenin bölgeye çekilmesi için yatırım potansiyellerini 
ortaya koyacak fizibilite raporlarının hazırlanması

•	 Bölge turizm potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik 
araştırmaların yapılması ve eylem planının hazırlanması

•	 Bölgede yetişen veya yetişme potansiyeli bulunan tıbbi ve 
aromatik bitkilerin, süs bitkilerinin ve endüstriyel ağaçların 
ekonomik açıdan değerlendirilmesine yönelik araştırma ve 
çalışmaların yapılması

•	 Bölgedeki yenilenebilir enerji potansiyelinin tespiti ve ekonomiye 
kazandırılmasına yönelik araştırmaların yapılması

•	 Yüzey ve yeraltı sularının miktar ve kalite analizlerine dayalı 
sınıflandırma, haritalama gibi çalışmaların yapılması

Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki 
edilmesine ve yönlendirilmesine katkı sağlanmasına 
yönelik çalışmalar

•	 Bölgedeki milli parkların (Çamlık, Aladağlar, Sultan Sazlığı) 
ekonomik ve sosyal hayata kazandırılmasına yönelik fizibilite 
çalışmalarının yapılması ve eylem planlarının hazırlanması

•	 Bölgedeki maden potansiyelinin ekonomiye kazandırılması 
kapsamında yapılması planlanan büyük ölçekli proje ve 
yatırımlara (ferro-krom, paslanmaz çelik yatırımları gibi) zemin 
hazırlayacak fizibilite çalışmalarının yapılması

•	 Bölgede helal gıda test ve sertifikasyon merkezi kurulmasına 
yönelik fizibilite çalışmasının yapılması

•	 Bölgede havacılık eğitim merkezi kurulmasına yönelik fizibilite 
çalışmasının yapılması

Bölgenin Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesine yönelik 
çalışmalar

•	 Üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmeye ve özellikle KOBİ’lerin 
rekabet gücünü artırmaya yönelik Ar-Ge ve tasarım merkezleri, 
inkübatör merkezleri, teknoloji bölgeleri, ihtisas organize 
sanayi bölgeleri, ortak kullanıma açık laboratuvar ve benzeri 
oluşumların kurulması ve geliştirilmesine yönelik fizibilite 
çalışmalarının hazırlanması

•	 Bölgede üretilebilecek yüksek katma değere sahip ürünlere ve 
yenilikçi üretim tekniklerine yönelik araştırmaların yapılması

Tarımsal üretim ve hayvancılıkta verimliliğin ve rekabetçiliğin 
artırılmasına yönelik çalışmalar

•	 Bitkisel ve hayvansal üretimde verim ve kalitenin arttırılmasına 
yönelik araştırma ve çalışmaların yapılması

•	 Kültür balıkçılığının ve arıcılığın geliştirilmesine yönelik 
araştırmaların yapılması ve eylem planlarının hazırlanması

•	 Organik tarım, iyi tarım uygulamaları ve örtü altı üretimin 
geliştirilmesine yönelik araştırma ve çalışmaların yapılması

•	 Bölgede hayvan hastalıkları araştırma merkezi kurulmasına 
yönelik fizibilite çalışmasının yapılması

Kırsal kalkınmanın ve sosyal kalkınmanın geliştirilmesine 
yönelik çalışmalar

•	 Dezavantajlı grupların sosyal hayata ve ekonomiye 
kazandırılmasına yönelik analiz ve araştırılmaların yapılması

•	 Sosyal doku, demografik ve sosyo-ekonomik analiz ve haritalama 
çalışmalarının yapılması

•	 Çevre ve enerji teknolojilerinin geliştirilmesi ve enerji verimliliğine 
yönelik araştırmaların yapılması ve eylem planlarının hazırlanması


