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ÖNSÖZ

Dünyanın bir çok ülkesinde kalkınmanın 
merkezden değil, yerelden başarılabilece-
ğinin timsali olmuş kalkınma ajansları, ül-
kemizde Avrupa Birliği’ne uyum süreci 
doğrultusunda 2006 yılından itibaren ku-
rulmaya başlanmıştır. Kalkınma Ajansları, 
temel olarak faaliyet gösterdikleri bölge-
lerde bölge paydaşlarının katılımının sağ-
lanmasıyla hem diğer bölgeler ile hem de 
bölge içindeki kalkınmışlık farklarının a-
zaltılması ve yerel dinamiklerine çeşitli 
enstrümanlarla ivme kazandırarak ulusal 
kalkınmaya katkılarının artırılması alanla-
rında çalışmalarda bulunmaktadırlar. De-
taylı analizlerle şekillenen ve bölgenin ge-
leceğini kurgulayan bölge planları ve bu 
bölge planlarının ışığında belirlenen mali 
ve teknik destek programları sonucunda 
desteklenen projeler, bölgenin bilinirliğini 
artıran yatırım destek ve tanıtım faaliyetle-
ri yukarıda sözünü ettiğim Kalkınma A-
janslarının kuruluş amaçlarına yönelik 
gerçekleştirilen çalışmalardır.

Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van illerinden mü-
teşekkil TRB2 Düzey 2 bölgesinde, “Yer altı 
ve yer üstü zenginlikleri ile beşeri serma-
yesini katılımcı bir anlayışla harekete geçi-
rerek, 2023 yılında sosyal ve ekonomik re-
fahını ülke ortalamasının üzerine çıkarmış 
ve bu refahtan her bireyin adil bir şekilde 
faydalandığı, doğayla barışık bir bölge ol-
mak” vizyonuyla faaliyet gösteren Doğu A-
nadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), 2009 yılın-
da ilk mali destek programı için proje teklif 
çağrısına çıkmıştır. 2010 yılı için de biri be-
lirli sektörlerde KOBİ’lere, diğeri de bü-
yükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik 
iki mali destek programı, Ajans personeli-
nin hummalı tanıtım ve bilgilendirme çalış-

malarıyla potansiyel yararlanıcılara duyu-
rulmuştur. Bu programlar kapsamında 
desteklenen projelerle, toplamda yaklaşık 
30.000.000 TL tutarında bir yatırım gerçek-
leştirilmiş ve bu yatırımlarda 400 kişiye is-
tihdam sağlanmıştır. Ayrıca, Model Büyük-
baş Hayvancılık İşletmelerinin Yaygınlaştı-
rılması Mali Destek Programı özelinde 
hayvansal üretim verimliliğini artıracak 
1.113 baş Simental ve Montofon ırkı canlı 
sığır satın alınıp barınakların fiziki altyapı-
ları geliştirilmiştir.

Bu çalışma ile ilgili mali destek program-
larına dair daha kapsamlı bilgilere ulaşabi-
lir, bölgemizde hangi alanlarda katma de-

ğer yaratan projelerin desteklendiğini gö-
rebilirsiniz. Uzun ve yorucu süreçlerden 
sonra tamamlanmış bu projelerin bölge-
mize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni 
ediyor, başta bu programların tasarımın-
dan bu kataloğun hazırlanmasında titizlik-
le çalışmış Ajans personeline, hayallerini 
gerçeğe dönüştürmeyi planlı bir şekilde 
başarmış destek yararlanıcılarımıza ve il-
gili tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi su-
nuyorum.

Hakkâri Valisi
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

Yönetim Kurulu Başkanı

Yakup CANBOLAT
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SUNUŞ

Kalkınma, sınırları belli bir çerçeve-
de, iktisadi kaynakların etkin ve ve-
rimli kullanımı, iktisadi olmayan be-
lirleyicilerin gerektiği şekilde belirle-
nip harekete geçirilmesi sonucu ya-
şam kalitesindeki artışı ifade etmek-
tedir. Bu etkenlerin mekan özelinde 
idrak edilebilmesi ve kaynakların 
doğru alanlara yönlendirilmesi hayati 
bir önem taşımaktadır. 1930’lu yıllar-
dan itibaren dünyanın bir çok yerinde 
farklı kurumsal yapılarda faaliyet 
gösteren Kalkınma Ajansları, ülke-
mizde de bu ihtiyaca karşılık vermek 
için 2006 yılından itibaren kurulmaya 
başlanmıştır. 

Yerel-bölgesel potansiyelleri, dina-
mikleri ve özgünlükleri ortaya çıkart-
makta, iş birliği ve katılımcılık esasla-
rıyla karar alma, strateji belirleme ve 
planlama süreçlerini organize eden 
Ajanslar, aynı zamanda rekabetçi, ka-
tılımcı, esnek ve aksiyona dayalı bir 
modelle bu kaynakları harekete ge-
çirme; bölgesinde yaratıcılık ve yeni-
likçilik kapasitelerini bölgesel mer-
kezli kalkınmayı hızlandırmaya yön-
lendirecek şekilde bölgeler arası re-
kabet gücünü artırma ve bu yolla ulu-
sal kalkınmanın temel dinamiklerin-
den biri olma hedefi ile çalışma yaşa-
mında yer alır. Bu bağlamda, kendine 
has bir mevzuat çerçevesinde görev 
tanımı belirlenmiş; faaliyet çerçevesi 

ise mekansal anlamda ekonomik bir 
değer yaratabilecek beşeri ve doğal 
kaynakları sürece dahil ederek sos-
yo-ekonomik pozitif ivme oluşturma-
ya odaklanmış kuruluşlardır. Doğu A-
nadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) bun-
lardan biridir.

Okumakta olduğunuz bu doküman, 
2010 yılında DAKA tarafından uygu-
lanmış olan KOBİ ve Model Büyükbaş 
Hayvancılık İşletmeleri Mali Destek 
Programlarının tüm süreçlerine ve 

başarıyla nihayete erdirilmiş projele-
re ışık tutmaktadır. Bölgemize can ve-
ren bu projelerdeki emeklerinden ve 
özverilerinden ötürü Kalkınma Ba-
kanlığı yetkilileri, DAKA Yönetim Ku-
rulu üyeleri, Kalkınma Kurulu üyeleri, 
Ajans personeli ve diğer değerli tüm 
paydaşlarımıza teşekkürlerimi suna-
rım.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
Genel Sekreteri

Dr. Emin Yaşar DEMİRCİ
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2010 KOBİ Mali Destek Programı 11 Ekim 2010 tarihinde başvuru rehberinin Ajans ve DPT internet sitelerinde ilan 
edilmesiyle açıklanmıştır. 

Tanıtımda kullanılacak basılı materyalin tasarım çalışmaları tamamlandıktan sonra, broşür, cam afişi, billboard, 
led ekran, valilik ve kaymakamlık internet siteleri, yerel haber siteleri ve gazeteler gibi araçlar kullanılarak proje 
teklif çağrısından en geniş sayıda kitlenin haberdar olması sağlanmıştır. 

Ayrıca, bölgedeki OSB, İŞGEM, ESOB, KSS, ticaret ve sanayi odaları, valilikler ve tüm kaymakamlıklara bilgilen-
dirme toplantılarının duyurusu kurumsal yazı ile bildirilmiştir. 

2010 KOBİ Mali Destek Programı bilgilendirme toplantıları toplam 3 uzman personel ve 2 destek personeliyle dört 
il merkezi ve tüm ilçeler (toplam 22 ilçe) gerçekleştirilmiştir. Bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla bölgede top-
lam 2760 potansiyel destek yararlanıcısına ulaşılmıştır.

Rutin bilgilendirme faaliyetlerinin yanı sıra, 12-18 Ekim 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilen İpek Yolu Fua-
rı’nda açılan DAKA standında 250 adet KOBİ başvuru rehberi dağıtılmış, standı ziyaret edenlere bilgi verilmiştir. 

2010 KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI AÇILIŞ VE BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI
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Bitlis 745
Muş 763
Hakkâri 351
Van 900
Bölge Toplam 2760

Yer
Bilgilendirme

Toplantıları Katılımcı
Sayısı



Ayrıca, teklif çağrısı ilan tarihinden itibaren yaklaşık 500 potansiyel destek faydalanıcısına telefonla ya da birebir 
görüşmelerle bilgi verilmiştir. 
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Proje hazırlama eğitimlerine ilişkin duyurular yerel basın ve Ajans internet 
sitesi ile diğer yerel internet siteleri yoluyla yapılmış; ayrıca, ilgili kurumla-
ra yazışma yoluyla da bilgi verilmiştir. Eğitim başvuruları Ajans internet si-
tesi vasıtasıyla alınmış ve eğitim verilecek merkezler başvuru yoğunluğu ve 
mekânsal uzaklıklar dikkate alınarak belirlenmiştir. Eğitim faaliyetleri dört 
il merkezi ve Tatvan, Ahlat, Malazgirt, Bulanık, Varto, Yüksekova, Şemdinli 
ve Erciş olmak üzere sekiz ilçede gerçekleştirilmiştir. 

Van merkezde 4 gün, diğer eğitim merkezlerinde ise 2’şer gün olmak üzere 
potansiyel destek faydalanıcılarına toplam 26 gün proje hazırlama eğitimi 
verilmiştir. Eğitim programında KOBİ programlarına ait başvuru rehberi ay-
rıntılı olarak açıklanmış, proje döngüsü yönetimine dair temel bilgiler akta-
rılmış ve uygulamalı örneklerle başvuru formu, mantıksal çerçeve, bütçe ve 
iş planı hazırlama konuları ele alınmıştır. Eğitimlerde üç uzman personel 
görev almış, Ajans uzmanlarının yanı sıra Doğu Anadolu Kalkınma Birliği’n-
den altı uzmandan hizmet alımı yoluyla destek alınmıştır. Eğitimlerden Böl-
ge genelinde toplam 223 kişi faydalanmıştır. 

PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMLERİ
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Proje hazırlamada belli bir noktaya gelmiş olan paydaşlara, projeleriyle il-
gili danışmanlık hizmeti vermek üzere dört il merkezinde teknik yardım 
masaları oluşturulmuştur. Teknik yardım masaları hizmeti Bitlis’te Yatırım 
Destek Ofisi Koordinatörü, Muş’ta iki, Hakkâri’de ve Van’da ise bir Program 
Yönetim Birimi uzmanı aracılığıyla yürütülmüştür.

Teknik yardım masası faaliyetine ilişkin duyurular yerel gazeteler ve haber 
siteleri yoluyla yapılmıştır. Ayrıca, ticaret ve sanayi odaları ile tarım il ve ilçe 
müdürlüklerine de gerekli bilgilendirme yapılarak paydaşların bu masalara 
yönlendirilmesi sağlanmıştır. Bölge genelinde toplam 83 potansiyel destek 
yararlanıcısı teknik yardım hizmeti almıştır. 

TEKNİK YARDIM MASALARI 

   
 

 

Bitlis  40
Hakkâri 56
Muş 50
Van 77
Toplam 223

PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMLERİ
KATILIMCI SAYISI

İL KOBİ KATILIMCI

Bitlis 10
Hakkâri 14
Muş 39
Van 20
Toplam 83

TEKNİK DESTEKTEN
FAYDALANANLARIN SAYISI



2010 KOBİ Mali Destek Programının son başvuru tarihi olan 3 Ocak 2011 17:00 itibariyle toplam 245 proje teklifi başvurusu 
alınmıştır. Başvuruların alınmasında Program Yönetim Birimi uzmanları görev almıştır. 

KOBİ Mali Destek Programı kapsamında alınan 245 proje, aynı gün açılarak arşivlenmiş ve ön inceleme sürecine hazır hale 
getirilmiştir. Model Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Yaygınlaştırılması Mali Destek Programının başvuru alımı süreci 
devam etmekteyken, KOBİ programı kapsamında alınan projelerin idari kontrol ve uygunluk kontrolü süreci başlatılmıştır.

DYK ve Proje Faaliyet Yönetmeliği ile Başvuru Rehberinde belirlenen usuller çerçevesinde gerçekleştirilen ön inceleme so-
nucunda, 2010 KOBİ Mali Destek Programı kapsamında sunulan 245 projenin;

• 203’ü kabul edilmiş,
• 34’ü reddedilmiş,
• 19’unda eksik evrak tespit edilmiştir.

Kabul edilen başvurular değerlendirme sürecine dâhil edilirken eksik evrakı tespit edilen başvurulara eksik evrak bildirimi 
gönderilmiştir. Red kararı verilen başvuruların tekrar gözden geçirilmesi için PYB Başkanının başkanlığında tüm gruplar 
bir araya gelmiş ve reddedilen dosyalar bir kez daha incelenmiştir. Yapılan bu incelemenin ardından her grup reddettiği 
dosyaları hakkında Genel Sekreter’e detaylı bilgilendirme yapmıştır.
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PROJE TEKLİFLERİNİN ALINMASI VE ÖN İNCELEME SÜRECİ

2009 KOBİ Mali Destek Programı için oluşturulan bağımsız değerlendirici havuzunda yer alan ve yapılan performans değer-
lendirmesine göre başarılı bulunan bağımsız değerlendiriciler 2010 KOBİ Mali Destek Programı’nda da görev almak üzere 
davet edilmiş; ayrıca Ajans internet sitesinden ilana çıkılmıştır. Destek Yönetim Kılavuzunda belirtilen usuller çerçevesinde 
Genel Sekreter tarafından seçim komisyonu oluşturulmuş ve yapılan değerlendirme sonucunda toplam 40 bağımsız değer-
lendirici 2010 KOBİ Mali destek programı kapsamında görevlendirilmiştir. Bu süreçte Bağımsız Değerlendiricilerin bölge 
dışından olmasına dikkat edilmiştir.

Destek programının değerlendirme sürecinde görev alması kesinleşen bağımsız değerlendiriciler, Ajans tarafından düzen-
lenen bir eğitim programına tabi tutulmuştur. 

Sunulan proje tekliflerinde eksik olan evrakların mevzuatta belirlenen tamamlanma süresinin sona ermesinden sonra ya-
pılan değerlendirme neticesinde 2010 KOBİ Mali Destek Programı kapsamında 220 adet proje teklifi teknik ve mali değer-
lendirmeye alınmıştır. KOBİ Mali Destek Programı kapsamında sunulan ve ön inceleme kriterlerini sağlayan 220 proje tek-
lifi için toplam 525 adet değerlendirme yapılmıştır. KOBİ Mali Destek Programında gerçekleştirilen değerlendirmelerin 
%38,63’ü için 3. Bağımsız Değerlendirici hakemliğine ihtiyaç duyulmuştur. 

TEKNİK VE MALİ DEĞERLENDİRME



Kalkınma Ajansları ilgili Mevzuatı çerçevesinde 2010 KOBİ Mali Destek Programının amacına ulaşmasını sağlamak üzere; 
Halkbankası Genel Müdürlüğü Proje ve Tahsis Dairesi, Halkbankası Genel Müdürlüğü Proje Finansmanı Dairesi ve Kalkınma 
Bankası Genel Müdürlüğü Proje Uygulama Departmanı’ndan kıdemli uzmanlar ile Marmara Üniversitesi Makine Mühendisli-
ği Bölümü ve Gazi Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden öğretim üyelerinden oluşan 5 kişilik 
Değerlendirme Komitesi çalışmalarını 7-12 Mart 2011 tarihleri arasında tamamlamıştır.

2010 KOBİ
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DEĞERLENDİRME KOMİTESİNİN BELİRLENMESİ

Değerlendirme Komitesi çalışmalarının daha verimli bir biçimde yürütülebilmesi için Ajans uzmanları Bağımsız Değerlendi-
rici performansını ölçmeye yönelik bir çalışma yürütmüşlerdir. Buna göre BD’lerin verdikleri puanların ortalaması aynı pro-
je grubuna diğer BD’lerin verdikleri puanların ortalaması ile kıyaslanmış olup -7;+7 aralığına göre bir eşik belirlenmiştir. Bu 
çerçevede; sistematik olarak yüksek, düşük ve ortalama puan veren BD’ler belirlenmiştir. 60’ın üstünde puan alan projele-
rin yer aldığı 10’ar puanlık aralıklarda yüksek ya da düşük puan veren BD’lerin değerlendirmeleri, 60 puanın altında kalan 
projelerin düşük puan verme eğiliminde olan BD’lerce yapılan değerlendirmeleri ile tüm projelerin 1., 2. ve 3. bağımsız de-
ğerlendiriciden aldıkları puanlar ile nihai puanları karşılaştırılarak haksız bir biçimde yüksek / düşük nihai puan alan proje-
ler belirlenmiştir. 

Değerlendirme Komitesi, yapılan bu çalışma neticesinde 121 adet proje teklifine ait bağımsız değerlendirici raporunu ince-
lenmiş; 29 adet proje için yeniden değerlendirme yapılması Komite üyeleri tarafından gerekli bulunmuştur. 

Değerlendirme Komitesi çalışmalarının tamamlanmasını müteakiben asil listede yer alan projelerin tümü ile yedek listede 
yer alan ve asil listede yer alması muhtemel olan toplam 75 projenin ön izlemesi 28.03.2011 tarihinde başlamış 01.04.2011 
tarihinde tamamlanmıştır. Ön izleme ziyareti yapılan tüm projeler için Ön İzleme Raporu hazırlanmıştır. 

ÖN İZLEME SÜRECİ

DEĞERLENDİRME KOMİTESİ ÇALIŞMALARI
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2010 KOBİ Mali Destek Programı kapsamında sunulan 245 proje teklifinin, 53’ü asil listede, 36’sı yedek listede 
yer almış; 156’sı ise 65 puanın altında kalıp desteklenmeye uygun görülmemiştir.

2010 KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM YÖNETİM SÜRECİ SONUÇLARI

BÜTÇE REVİZYONLARI SÜRECİ

L  AS L YEDEK BA ARISIZ 

245 PROJE 

12 8 29 
8 3 25 

12 8 39 
21 17 63 
53 36 156 

Bitlis
Hakkâri
Muş
Van
Toplam

YÖNETİM KURULU ONAY SÜRECİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

Ön izleme ve bütçe revizyonu sonucu Genel Sekreterlikçe hazırlanan rapor onaylanmak üzere Yönetim Kurulu’na sunul-
muştur. 3 Mayıs 2011 tarihinde toplanan Yönetim Kurulu 2010 KOBİ Mali Destek Programı kapsamında desteklenecek 53 a-
sil, 36 yedek ve 156 başarısız projenin yer aldığı listeyi onaylamıştır. Sonuçlar Ajans internet sitesinden ilan edilmiştir.

Bağımsız Değerlendiriciler ve Değerlendirme Komitesinin önerileri ile ön izleme raporlarındaki tespitler doğrultusunda a-
sil ve yedek listedeki tüm projelerin bütçeleri yeniden incelenmiştir. Bu çalışma kapsamında öncelikle insan kaynakları, se-
yahatler, proje ofis giderleri ile inşaat ve idari giderler kalemlerinde tüm projelerde standart bir revizyon uygulanmıştır. 
Makine ve ekipmanlar kaleminde ise sunulan proforma faturalarındaki iletişim bilgileri ile piyasa şartlarına uygun fiyatlar 
tespit edilerek bütçelerde revizyonlar gerçekleştirilmiştir. Yapılan revizyonlar sonucunda 4.510.750,72TL’lik kaynak tasar-
rufu sağlanmış olup; bütçe revizyonu öncesinde yedek listede yer alan 13 proje asil listeye geçmiş ve desteklenebilir duru-
ma gelmiştir. 

2010 KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI
YÖNETİM KURULU ONAYI SONUCU PROJELERİN

İLLERE GÖRE DAĞILIMI

GENEL
TOPLAM
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2010 KOBİ Mali Destek Programı 
kapsamında asil ve yedek liste-
lerde yer alan projeler ile başarı-
sız bulunan projelerin il dağılım 
grafiği yandaki gibidir:

2010 KOBİ Mali Destek Programı 
kapsamında aktarılacak toplam 
11.100.000 TL kaynağın %39'u 
Van'dan, %22'si Muş'tan, %26'sı 
Bitlis'ten, %13'ü ise Hakkâri'den 
sunulan projelere tahsis edil-
miştir. 

4.323.718,71 TL 

2.428.802,40 TL

2.947.562,29 TL 

1.399.916,60 TL

Destek Toplamı

Van

Muş  

Bitlis

Hakkâri

0

10

20

30

40

50

60

70

Van Muş Bitlis Hakkâri

Asil

Yedek
Başarısız
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2010 KOBİ Mali Destek Programı 
projelerinin uygulanması netice-
sinde TRB2 Bölgesi genelinde top-
lam 639 kişiye yeni istihdam sağ-
lanması öngörülmüştür. Yaratıla-
cak ek istihdamın illere dağılımı 
ise yandaki gibidir: 

15%

30%

14%

İstihdam

Van

Muş

Bitlis

Hakkâri

264 Kişi

41 %

89 Kişi

96 Kişi

190 Kişi



uygulama
süreci

03.05.2011 -  14.11.2013
(izleme ve değerlendirme birimi)

2010 kobi mali destek programı
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Bu programın amacı, bölgenin rekabet gücünü arttır-
mak, ekonomik kalkınmasında ivme yaratmak, bölgedeki 
girişimciliği yaygınlaştırmak ve bölgedeki istihdamı ar-
tırmak amacıyla küçük ve orta ölçekli işletmelerin faali-
yetlerini desteklemektir.

Programın özel amaçları: 
1) Bölgesel yatırım olanaklarını ortaya çıkaracak faali-
yetlerde bulunmak

2) İşletmelerin yatırım, modernizasyon ve kapasite artı-
rım faaliyetlerini desteklemek

3) Turizme yönelik altyapı geliştirmek

4) Turizm sektöründe yer alan işletmelerin hizmet kali-
tesinin uluslararası standartlara uygunluğunu sağlamak 
olarak belirlenmiştir.

Bu mali destek programının öncelikleri şunlardır:
Öncelik 1: Yapı malzemeleri, gıda sanayii ve emek yoğun 
alanlarda üretim yapan işletmelerin kapasitesinin artı-
rılması (Üretim araç ve gereçlerinin yenilenmesi, bilgi 
teknolojileri kullanımının artırılması, pazarlama kabili-
yetlerinin geliştirilmesi)

1. PROGRAMIN AMAÇLARI VE ÖNCELİKLERİ
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Öncelik 2: Turizm işletmelerinin uluslararası hizmet 
standartlarına uyumlarının sağlanması (Turizm sektö-
ründe faaliyet gösteren mevcut işletmelerin hizmet kali-
tesinin artırılması ve altyapılarının geliştirilmesi, turizm 
ürünlerin çeşitlendirilmesi, alternatif turizm potansiyeli-
nin değerlendirilmesi)

Öncelik 3: İhracata dayalı üretim gerçekleştiren işletme-
lerin üretim ve pazarlama kapasitesinin artırılması :

(İhracata yönelik imalat sektöründe faaliyet gösteren 
mevcut işletmelerin modernizasyonu, bilgi teknolojileri 
kullanımının artırılması, pazarlama kabiliyetlerinin ge-
liştirilmesi)
          
Öncelik 4: Bölgede üretimi mevcut olmayan ürünlerin 
bölgede üretilmesi ve girişimciliğin yaygınlaştırılması :

(Bölgede üretimi olmayan kırtasiye ürünleri, elektrik e-
lektronik malzeme, bilgisayar sarf malzemeleri, iletişim 
ekipmanları, kağıt ambalaj ve mukavva ürünleri, fabri-
kasyon metal ürün, bilgisayar ve bilgisayar çevre birimle-
ri, elektrikli teçhizat, kablo imalatı gibi alanların destek-
lenmesi)
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Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen 
toplam kaynak tutarı 11.100.000 TL’dir. Doğu Anadolu Kalkınma Ajan-
sı tarafından bu program için kullandırılan toplam kaynak tutarı 
8.469.992,10 TL’dir. 

Desteklerin Tutarı 
Bu program çerçevesinde verilen destekler aşağıda belirtilen asgari 
ve azami tutarlar arasında belirlenmiştir:

• Asgari tutar: 50.000 TL
• Azami tutar: 500.000 TL

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 50’sinden fazla ol-
mamıştır.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 2010 KOBİ Mali Destek 
Programı kapsamında yapılan teknik ve mali değerlendirme sonra-
sında;

53 proje başarılı olmuş ve destek almaya hak kazanmıştır. Bu proje 
sahiplerine hem telefon, hem e-posta hem de iadeli taahhütlü posta 
yoluyla sözleşmeye davet tebligatları yapılmıştır. Mevzuata uygun o-
larak kendilerine verilen yasal süre sonunda 45 proje sahibi sözleşme 
imzalamış, 8 proje sahibi ise sözleşme imzalamaktan vazgeçmiştir.

Bunun üzerine yedeklere tebligat süreci başlatılmış ve 2 aylık süre 
sonunda sözleşmesi imzalanan toplam proje sayısı 51’e ulaşmış ve 
program başında ilan edilen 11.100.000,00 TL’lik kaynağın tümü söz-
leşmeye bağlanarak projelere tahsis edilmiştir. Sözleşmeleri imzala-
nan projelerin toplam bütçesi 22.270.529,54 TL’dir.

Uygulama döneminde, 51 destek yararlanıcısının 11’inin sözleşmeleri 
çeşitli nedenlerle feshedilmiştir.

Kalan 40 destek yararlanıcısı,  uygulama sürecini başarıyla tamamla-
mıştır. Bu destek yararlanıcılarının il bazında dağılımları; 6’sı Bitlis, 
5’i Hakkâri, 11’i Muş  ve 18’i  Van şeklinde olmuştur.

2. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI TARAFINDAN SAĞLANAN MALİ KAYNAK 
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Bu 40 projenin hayata geçmesi ile TRB2 Bölgesi’ne; 8.469.992,10 TL’si Ajans hibesi, 10.140.523,40 TL’si proje sa-
hiplerinin eş finansmanı olmak üzere toplam 18.610.515,50 TL’lik yatırım yapılmıştır.

Program bütçesi olan 11.100.000,00 TL’nin tümü sözleşmeye bağlanmış, fakat çeşitli sebeplerler sözleşmesi fes-
hedilen projeler ve uygun olmayan maliyetler nedeniyle 2.630.007,90 TL kaynak artmıştır.

40 projenin hayata geçmesiyle birlikte toplam 408 kişi ilk defa istihdam edilmiştir. Bu 408 kişinin illere göre dağı-
lımı ise Bitlis’te 62 kişi, Hakkâri’de 75 kişi, Muş’ta 76 kişi, Van’da 195 kişi şeklindedir. 

Başarılıyla tamamlanan projelerin sektörel dağılımı aşağıdaki gibidir. 

GERÇEKLEŞEN İSTİHDAM

Elektrikli Teçhizat İmalatı 1
Tarım Makinaları Üretimi 4
Plastik Ürünleri İmalatı 7
Oteller ve Benzeri Konaklama Yerleri 5
Kimyasalların ve Kimyasal Ürünlerın İmalatı 2
Tekstil 1
Plastik ve Kavucuk Ürünleri İmalatı 2
Mobilya İmalatı 6
Ana Metal Sanayii İmalatı 1
Alternatif Turizm 1
Madencilik ve Taş Ocakçılığı 1
Endüstriyel Gıda İmalatı 2
Süt Ürünleri İmalatı 1
Bina Dışı Yapıların İnşaatı 1
İnşaat Malzemesi İmalatı ve Toprak Ürünleri 3
Diğer 2
TOPLAM 40
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BAŞARIYLA TAMAMLANAN 40 PROJE

1 Bitlis / Tatvan Emin Ticaret

2 Bitlis / Tatvan Metin Demirel-Aktif Elektrik

3 Van / Edremit Aksoylar Turizm İşletmeciliği San.Ve Tic.A.Ş

4 Bitlis / Ahlat Ahlat Bayındır Turizm Otelcilik İnş. Ve Tic. Ltd. Şti.

5 Muş / Merkez Tahsin Rençber

6 Van / Merkez İsa Akar Taşımacılık Akaryakıt İnş.Gıda İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti

7 Muş / Merkez Boymer Mermer İnş.Gıda Madencilik İth.İhr.Ltd.Şti

8 Van/ Merkez Duranlar Sağlık  Eğitim Ve Spor Tarım Sanayi Tic.Ltd.Şti

9 Bitlis / Tatvan Mostar Turizm İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

10 Hakkâri / Merkez Şenler Turizm Ve İnşaat Anonim Şti.

11 Van / Erciş Muradoğlu Gıda İnş.Enerji Tek.İml.İth.İhr.San ve Ltd.Şti

12 Muş / Merkez Zümrüt Enerji Elektrik Üretimi Sağlık Ve Gıda San.Dış.Tic.A.Ş

13 Van / Merkez Özeraylar Nakliyat Ve Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd.Şti

14 Hakkâri / Yüksekova  Emin Tuğba Yapı İnş. Ltd. Şti.

15 Van / Erciş Erciş Parke İnş.Tic.Ltd.Şti.

16 Van / Merkez  As-Pa Gıda Sanayi ve Pazarlama Limited Şirketi

17 Muş / Malazgirt Sağlam Zirai Aletleri Ltd.Şti.

18 Van/ Merkez Akser Yapı Kimyasalları Üretim Paz.İnş.İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti.

19 Muş / Malazgirt Hanay Cihanlar Makina



2010 KOBİ
MALİ DESTEK PROGRAMI

24

20 Muş / Malazgirt Ataksan Tarım Makineleri Zirai Aletler Nakliyat Gıda Petrol Ürünleri İhr.İth.Ltd.Şti

21 Van / Merkez Dumanlar Ltd. Şti.

22 Bitlis / Tatvan Mehmet Arif Gürgen

23 Muş / Merkez Mistaş Gıda İnş.Tur.Oto San. ve Dış Tic.Aş.

24 Muş / Merkez Maş Madencilik Ltd.Şti.

25 Hakkâri / Yüksekova Göktaş Kardeşler İth.İhr.Gıda San. ve Ltd.Şti

26 Van / Merkez Gülerbay İml.İnş.San.Tic.A.Ş

27 Hakkâri / Yüksekova Can-San İnş.Tarım Hayvancılık San.Tic Ve Paz. Ltd.Şti

28 Muş / Merkez Çetinler İnş.Doğ.Nak.San.Ve Dış Tic.Ltd.Şti

29 Muş / Merkez Muş Plastik Tekstil İnş.Gıda Sanayi Ve Tic.Ltd.Şti

30 Van / Merkez Bosaş Yapı İnşaat Turizm San.Ve Tic.Ltd Şti

31 Van / Merkez Can Elektrik İnş. Müh. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

32 Bitlis / Tatvan Sevinç Elektrik İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

33 Hakkâri / Yüksekova Alk Giyim Ve Dış Tic.Ltd.Şti

34 Van / Merkez 3F Mobilya Dekorasyon ve Orman Ürünleri Turizm İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti.

35 Muş / Bulanık Zeki Özavcılar Makine Sanayi Petrol Tic.Ltd.Şti

36 Van / Merkez Buzkan Yapı Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti.

37 Van / Merkez Göl Turizm Tic.San. A.Ş.

38 Van / Merkez İl-Sa Beton San.Tic.Ltd.Şti.

39 Van / Merkez Nihat Durak-Akın Rekor

40 Van / Merkez İzfa İnş. Yapı Elemanları Sanayi



kalkınmanın
lokomotifi
kobiler



Projenin Amacı: Firmanın ahşap doğrama ve ahşap mobilya 
imalatı ve satışı alanında Van’da 28 yıldan daha fazla bir zaman-
dan bu yana ticari faaliyetleri devam etmektedir. Proje kapsa-
mında yürütülen bu ticari faaliyetlerin devamlılığının sağlan-
ması, eskimiş ve düşük kapasiteli makinelerin yerine yeni ma-
kine ve ekipmanlar alınarak işletme kapasitesini ve kârlılığının 
artırılması, piyasada talebi olan bütün mobilya ürünlerini üre-
tebilecek şekilde ürün çeşitliliğinin genişletilmesi hedeflen-
miştir. Proje dahilinde alınan yeni ekipmanlarla imalatta kulla-

nılan makine sayısı artmış, iş hacmi yükselmiş, mobilya ürün 
çeşitlendirmesi sağlanmış ve işletme piyasa koşullarında mey-
dana gelen değişimlere hızlı uyum sağlayan esnek bir üretim 
yapısına sahip olmuştur. Ahşap mobilya ürünleri içinde yer a-
lan, ahşap kapı, banyo ve mutfak mobilyası ve diğer tüm ahşap 
mobilya çeşitlerinin üretiminin yanı sıra piyasanın ihtiyaç duy-
duğu ahşap panel ebatlama ve kenar bantlama hizmeti firma 
tarafından sunulmakta olup tüm ürünlerin katma değeri ve bu 
alanda yapılan ticari faaliyetlerin verimliliği arttırılmıştır.

Proje Çıktıları:  
• Firmanın üretim kapasitesi 2 katına çıkarken, birim maliyetler % 30 oranında düşmüştür.
• Müşteri sayısında %50 artış meydana gelmiştir.
• İstihdam, 4 kişi artarak 8’e yükselmiştir.

BÖLGESEL AHŞAP MOBİLYA SEKTÖRÜNDE YENİ YATIRIMLAR VE KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLER PROJESİ

2010 KOBİ
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PROJE SAHİBİ
İLİ / İLÇESİ

PROJE BÜTÇESİ
DESTEK MİKTARI

3F MOBİLYA DEKORASYON ORMAN ÜRÜNLERİ TURİZM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
Van / Tuşba
505.199,00 TL
252.599,50 TL
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Projenin Amacı: Proje çerçevesinde; Bitlis’in sahip olduğu tari-
hi, kültürel ve doğal kaynaklarının tanıtılması, yöreye yerli ve 
yabancı turist çekmek ve Bitlis’te turizm faaliyetleri ile katma 
değer yaratarak, turizm alanında yeni istihdam alanlarının olu-

şumuna öncülük etmek ana amaç olarak belirlenmiştir. Bunun 
yanında Ahlat Selçuklu Oteli’nin kurulu fiziki ve beşeri alt yapı-
sının güçlendirilerek Bitlis ve Ahlat’ın turizm alt yapı potansiye-
linin güçlendirilmesi hedeflenmiştir.

Proje Çıktıları:  
• Mevcut yazlık restoranın alt yapısı geliştirilmiştir.
• Mevcut kışlık restoranın alt yapısı geliştirilmiştir.
• Mevcut toplantı salonunun alt yapısı geliştirilmiştir
• Odaların ve kafeteryanın fiziki şartları iyileştirilmiştir.
• 10 personelin ilk defa istihdamı gerçekleşmiştir.
• Yaz ve kış sezonları otel doluluk ortalaması %80 olmuştur.
• Personele 20 gün mesleki eğitim verilmiştir.
• 1.000 adet ürün tanıtım kataloğu, 1000 adet afiş basılmıştır.
• 2 adet proje görünürlük tabelası asılmıştır.

SELÇUKLU OTELİ KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ 
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PROJE SAHİBİ
İLİ / İLÇESİ

PROJE BÜTÇESİ
DESTEK MİKTARI

AHLAT BAYINDIR TURİZM OTELCİLİK İNŞ. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Bitlis / Ahlat
534.384,13 TL
267.192,07 TL
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Projenin Amacı: 2007 yılından beri yapı kimyaları sektöründe 
faaliyet göstermekte olan firma, inşaat sektöründe yapı kimya-
larına olan talebin artmasını dikkate alarak, bu sektörün ihtiyaç 
duyduğu yapı kimyaları ürünlerini üretmektedir. İşletme bölge-
deki ve İran’a ihraç edilen yapı kimyasallarının önemli bir bölü-
münü karşılamaktadır. Desteklenen proje ile firma, yapı kimya-
ları üretim kapasitesini % 400 arttırmış olup 4 ton/saat üretim 

kapasitesini 16 ton/saate çıkarmıştır. Bu üretim artışına para-
lel olarak işletme istihdam sayısı artmıştır. Projenin uygulan-
masıyla ürün maliyetlerinde % 25 seviyesinde azalma olmuş-
tur. Proje uygulanmadan önce, 3 farklı ürün ile üretim yapan 
firma projenin hayata geçmesiyle 15 farklı ürün üretebilmekte-
dir. Ayrıca İran’a ihracat yapan firma ihracat hacmini % 30 art-
tırmıştır.

Proje Çıktıları:  
• 8 yeni personel istihdam edilmiştir.
• Ürün maliyetlerinde % 25 seviyesinde azalma olmuştur. 
• Üretim kapasitesinde % 400 artış sağlanmıştır.
• 2 adet proje görünürlük tabelası asılmıştır.
• 12 yeni makine ekipman ile birlikte yapı kimyasalları ürünleri üreten modern bir tesis oluşturulmuştur.

YAPI KİMYASALLARI ÜRETİMİNDE KAPASİTENİN ARTIRILMASI VE
İHRACAT POTANSİYELİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ
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PROJE SAHİBİ
İLİ / İLÇESİ

PROJE BÜTÇESİ
DESTEK MİKTARI

AKSER YAPI KİMYASALLARI ÜRETİM PAZ. İNŞ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Van / Tuşba
449.550,00 TL
224.775,00 TL
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Projenin Amacı: Projede, Doğu Anadolu Bölgesi’nin turizm 
merkezi haline getirilmesi; bölgenin mevcut turizm potansiye-
linin değerlendirilmesi ve daha fazla turist çekebilmek amacı 
ile alternatif göl turizmi, kayak turizmi, sağlık turizmi, kültür ve 
inanç turizmi olanaklarından yararlanarak Doğu Anadolu Böl-
gesi’nin turizm altyapısının ve ekonomisinin gelişimine katkıda 

bulunması hedeflenmiştir. Ayrıca, tesisin müşteri ihtiyaç ve ge-
reksinimlerine daha uygun hale getirilmesi, odalarının moder-
nize edilerek yenilenmesi, balık restoranın yapılması, su spor-
ları merkezi ve deniz araçlarının alınması, dalgıçlık okulunun 
kurulması, bölgedeki KOBİ’lere proje üretimi ve yönetimi konu-
sunda örnek olunması projenin özel amaçlarıdır.

Proje Çıktıları:  
• İşletmenin kârlılık oranı %10 artmıştır.
• Otelin doluluk oranı % 30 artmıştır.
• Bölgeye 3 farklı hizmet kazandırılmıştır.
• 10 personel ilk defa istihdam edilmiştir.

VAN GÖLÜ SUYUNUN SAĞLIK AMAÇLI KULLANILMASI VE KAPASİTE ARTIRILMASI PROJESİ
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PROJE SAHİBİ
İLİ / İLÇESİ

PROJE BÜTÇESİ
DESTEK MİKTARI

AKSOYLAR TURİZM İŞLETMECİLİĞİ SAN.VE TİC.A.Ş.
Van / Edremit
672.600,00 TL
336.300,00 TL
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Projenin Amacı: Firma, tekstil sektörüne 2010 yılında faaliyet 
göstermeye başlamıştır. Yüksekova ilçesinde bulunan ve mül-
kiyeti ilçe özel idare kurumuna ait bina kiralanarak, toplam 
1.050 m2 kapalı alanda tekstil ürünleri üretimine başlamak için 
gerekli düzenlemeler yapılarak hazır hale getirildi. Proje ile 
bölgede tekstil sektörünün yaygınlaştırılmasının sağlanması ve 
pazarlama kabiliyetlerinin artırılması, tesisin üretim ve pazar-
lama altyapısının geliştirilmesi, iş kalitesinin ve rekabet gücü-

nün arttırılması amaçlanmıştır. Kurulan tesiste bilinen marka-
ların üretimleri gerçekleştirilmekte olup markalaşma ve pa-
zarlama konusunda yeni çalışmalar yapılması planlanmıştır. 
Projenin desteklenmesi ile mevcut tesisinin üretim kalitesi ve 
kapasitesi ile rekabet gücü artmış; bu sayede daha fazla istih-
dam sağlanıp, yörede girişimciler için bir model olunması he-
deflenmiştir.

ALK GİYİM HALKI GİYDİRİYOR

2010 KOBİ
MALİ DESTEK PROGRAMI
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PROJE SAHİBİ
İLİ / İLÇESİ

PROJE BÜTÇESİ
DESTEK MİKTARI

ALK GİYİM VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Hakkâri / Yüksekova
520.750,00 TL
260.375,00 TL

Proje Çıktıları:  
• 40 personel ilk defa istihdam edilerek, toplam istihdam sayısı 60’a ulaşmıştır.
• Üretim kapasitesi %30’dan %35’e çıkmıştır. 
• Defolu ürün oranı yarı yarıya azalmıştır. 
• Müşteri sayısı %50 oranında artmıştır.
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Projenin Amacı: Modern yönetim ve pazarlama altyapısına sahip 
bir üretim tesisi kurarak bölgede son yıllarda ivme kazanan inşa-
at sektörünün önemli bir ısı ve izolasyon malzemesi olan EPS ü-
retiminin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. EPS sektörde yük-
sek ısı yalıtımı sağladığı, yüksek basınç mukavemeti bulunduğu, 
boyutsal stabil olduğu için tercih edilmektedir. Isıtma ve soğutma 

uygulamalarında enerji giderleri azaltılarak tasarruf sağlanmak-
tadır. Bu bölgede tüketilen mantolama, EPS, XPS gibi malzemele-
rin büyük kısmı (% 90’dan fazla) bölge dışından temin edilmektey-
di. Kurulan üretim hattı ile nakliye giderleri ortadan kaldırılarak 
piyasaya daha uygun fiyatlarla ürün sunulmuştur.

Proje Çıktıları: 
• 1.250 m2 kapalı alanda günlük 1.150 m3 üretim kapasiteli bir EPS Mantolama malzemesi üretim tesisi kurulmuştur.
• 6 personel ilk defa istihdam edilmiştir.
• Firmaya ait yeni bir internet sitesi kurulmuştur.

EPS ÜRETİMİ PROJESİ

2010 KOBİ
MALİ DESTEK PROGRAMI
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PROJE SAHİBİ
İLİ / İLÇESİ

PROJE BÜTÇESİ
DESTEK MİKTARI

AS-PA GIDA SANAYİ VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ
Van / Tuşba
534.425,37 TL
267.212,69 TL
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Projenin Amacı: Tarım makineleri (çayır biçme, ot toplama tır-
mığı, ahtapot tırmık ve tali ot toplama makinesi) imalatı yapan 
işletme, Ajans desteğiyle alınan yeni ekipmanlarla bu makina-
ların seri imalatını yaparak bölgedeki talebi karşılamayı amaç-
lamıştır. Daha önce üretilen tarım makinelerinin önemli parça-
ları büyük oranda dışarıya bağımlı olarak üretilmekteydi. Bu da 

hem maddi kayıplara hem de zaman kayıplarına neden olmak-
taydı. Yeni makinelerinin alınması sonucunda zaman, fayda ve 
maliyet etkinliği sağlanmıştır. İşletme, piyasa koşullarında ola-
bilecek değişimlere hızla ayak uydurabilen bir ticari yapıya ka-
vuşmuştur. Yıllık üretim kapasitesini 1.400 adete çıkartmıştır.

ANADOLU'YA AÇILAN KAPIDAN GENÇLERE İSTİHDAM KAPISI PROJESİ

2010 KOBİ
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PROJE SAHİBİ
İLİ / İLÇESİ

PROJE BÜTÇESİ
DESTEK MİKTARI

ATAKSAN TARIM MAKİNELERİ ZİRAİ ALETLER NAK.GIDA PETROL ÜRN.İMALAT İHR.LTD. ŞTİ.
Muş / Malazgirt
142.050,00 TL
71.025,00 TL

Proje Çıktıları: 
• Projenin hayata geçmesiyle çalışan 4 kişiye ek olarak 7 kişi daha istihdam edilmiştir.
• Üretim kapasitesi %50 oranında artmıştır.
• Proje kapsamında 2 adet eksantrik pres, 1 adet gaz altı kaynak makinesi, 
   1 adet hava kompresörü ve 2 adet şanzımanlı matkap satın alınmıştır.
• İşletme kârlılığı %20 artmıştır.
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Projenin Amacı: İnşaat ve yapı dekorasyon, ambalaj ve reklam 
sektörleri ülke ekonomisinin önemli sektörlerindendir. Proje 
kapsamında kurulan tesis ile yapı ve inşaat sektöründe; ısı-ses 
yalıtımı ve dekorasyon amaçlı kullanılan strafor asmolen ile 
ambalaj sektöründe ürün koruma ambalajları, tek kullanımlık 
tabldot ve yemek tabak ve kaseleri, reklam sektöründe fuar 

standları, üç boyutlu eşya figürleri gibi ürünlerin üretimi için ö-
nemli bir girdi sağlanmıştır. EPS ürünlerin kalitesinde yeni tek-
noloji ve yatırımlar ile iyileşme sağlanmış, kalite hatalarından 
kaynaklanan müşteri kayıpları azalmış ve pazar ağı genişlemiş-
tir.

Proje Çıktıları: 
• 16 yeni makine ve ekipman satın alınarak 1.500 m2 kapalı alana sahip EPS üretim tesisi kurulmuştur.
• 20 personel ilk defa istihdam edilmiştir.
• 12 yeni ürün üretilmiştir.

ŞUBE YATIRIMLARI KAPSAMINDA TERMOPLASTİK(EPS) ÜRÜN ÜRETİM TESİSİ KURULUM PROJESİ

2010 KOBİ
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PROJE SAHİBİ
İLİ / İLÇESİ

PROJE BÜTÇESİ
DESTEK MİKTARI

BOSAŞ YAPI İNŞAAT TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Van / Tuşba
554.325,00 TL
277.162,50 TL
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Projenin Amacı: Proje kapsamında gerçekleştirilen kapasite 
artırımıyla mevcut pazarın daha da büyütülerek işletmenin bü-
yümesi ve buna paralel olarak Muş ilinin ekonomisine de katkı-
da bulunulması hedeflenmiştir. Bölgemizde hammadde re-
zervlerinin olması ve bunu işleyebilecek kapasiteye ulaşılması 
işletmenin rekabet edebilirliği açısından önem taşımaktadır. 
Proje kapsamında alınan makine ekipmanlar ile bölge halkına 
daha ucuz ve daha kaliteli ürün sunulması amaçlanmıştır. Proje 

ile işletmenin kapasite artırımıyla beraber mevcut pazar payı-
nın artırılmış ve ihracat için de gerekli çalışmalar yapılmıştır. 
Zaman zaman talepleri karşılamakta güçlük yaşayan firma ta-
lepleri karşılayabilir hale gelmiştir. Artan kalite ve ürün çeşitli-
liği ile beraber müşteri memnuniyeti de artmıştır. İşletme ka-
pasite artırımına bağlı olarak yeni istihdam olanağı da sağla-
mıştır. Personel sayısı, 8 kişinin ilk defa istihdam edilmesi ile 
28 kişiden 36 kişiye çıkmıştır. 

Proje Çıktıları: 
• Üretim kapasitesi %100 artmıştır.
• Çalışan sayısı 8 kişi artırılarak 28 kişiden 36 kişiye çıkarılmıştır.
• 11 adet yeni makinenin alınmasıyla makına sayısı 20’ye çıkmıştır.
• Firmanın ürün çeşidine 2 çeşit daha eklenerek 4 ürüne çıkarılmıştır.

MUŞ MERMERCİLİĞİNİ GELİŞTİRME PROJESİ (MUŞMER)

2010 KOBİ
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PROJE SAHİBİ
İLİ / İLÇESİ

PROJE BÜTÇESİ
DESTEK MİKTARI

BOYMER MERMER İNŞAAT GIDA MADENCİLİK TEMİZLİK İTHALAT VE İHRACAT LTD.ŞTİ.
Muş / Merkez
859.300,00 TL
429.650,00 TL
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Projenin Amacı: Bu proje ile geleneksel mobilya üretim sistem-
lerinin, ekipmanların daha rasyonel kullanımı ile daha çok ma-
kineleşme, standartlaşma ve otomasyona kavuşmasıyla ahşap 
mobilya üretiminde endüstrileşmenin sağlanması amaçlan-
mıştır. Mobilya imalatı alanında üretim ortamları daha verimli 
kullanılmış ve modernizasyon desteğine kavuşturmuş, imalat 

grubu içinde daha önceden yer almayan, bahçe, büro mobilya-
ları imalatı, PVC Kapı pencere imalatı, her türden kapakların 
(hazır kapak) CNC Freze desteği ile kaplanması, bambu parke-
lerin işlenip piyasaya sürülmesi gibi imalatlar yapılarak ürün 
çeşitliği arttırılmıştır.

Proje Çıktıları: 
• Yıllık hizmet sağlanan müşteri sayısı 2 kat artarak 1.000’e ulaşmıştır.
• Firmanın personel istihdamı 20 kişi artarak 37’ye yükselmiştir.
• Projenin tamamlanması ile üretim hacmi 2 katına çıkmıştır. 
• Birim üretim için gerekli olan süre kısalmıştır. 
• Firmanın ciro ve kârlılığı artmıştır.

GELENEKSEL MOBİLYA ÜRETİM SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ İLE AHŞAP MOBİLYA ÜRETİMİNDE
ENDÜSTRİLEŞMENİN SAĞLANMASI PROJESİ

2010 KOBİ
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PROJE SAHİBİ
İLİ / İLÇESİ

PROJE BÜTÇESİ
DESTEK MİKTARI

BUZKAN YAPI MALZEMELERİ SAN. TİC.LTD. ŞTİ.
Van / Tuşba
657.710,75 TL 
328.855,38 TL
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Projenin Amacı: Yeni makine ve ekipman alımı yoluyla kapasi-
teyi artırmak ve ürün yelpazesini genişletmek amaçlanmıştır. 
Proje ile civardaki plastik atıklar toplanarak gerekli işlemler-
den geçirilmekte ve granül haline getirilerek elektrik borusu 
imalatı yapılmaktadır. Yatırım kapsamında piyasa talepleri ve 

ilgili standartlar göz önüne alınarak 4 farklı boyutta elektrik bo-
rusunun üretimine başlanmıştır. İşletme kârlılığını arttırarak 
daha yeni yatırımlara girişimde bulunmuştur. İşsizlik sorunun 
yüksek olduğu bölgede 7 kişiye iş olanağı sunulmuştur.

Proje Çıktıları: 
• İşletmenin üretim hacminin artması sonucu pazar ağı genişlemiştir.
• Üretim miktarı yıllık 3.250.000 metreye ulaşmıştır. 
• Üretim maliyeti yaklaşık %15 azalmıştır.

ELEKTRİK BORUSU ÜRETİMİ VE ÜRETİMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ PROJESİ

2010 KOBİ
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PROJE SAHİBİ
İLİ / İLÇESİ

PROJE BÜTÇESİ
DESTEK MİKTARI

CAN ELEKTRİK İNŞ. MÜH. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Van / Tuşba
170.850,00 TL
85.425,00 TL
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Projenin Amacı: İnşaat sektörü girdilerinde perakende alanın-
da faaliyet gösteren firma, sektörde ihtiyaç duyulan parke taşı, 
bordur taşı ve oluk taşı üretim tesisini Ajans desteğiyle kurmayı 
amaçlamıştır. Bölgenin inşaat sektöründe en çok ihtiyaç duyu-

lan ürünlerini üreten firma sektörde öncü olmayı amaçlamıştır. 
Bu amaçla pazar payını genişleten firma mali açıdan güçlenmiş 
ve yeni istihdam alanları oluşturmuştur. Bu iyileşmeler firma-
nın tecrübesi ile bütünleşmiş ve firmanın gücüne güç katmıştır. 

CAN-SAN PARKE TAŞI, BORDUR TAŞI, VE OLUK TAŞI ÜRETİM TESİSİ PROJESİ

2010 KOBİ
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PROJE SAHİBİ
İLİ / İLÇESİ

PROJE BÜTÇESİ
DESTEK MİKTARI

CAN-SAN İNŞAAT TARIM HAYVANCILIK SANAYİ TİCARET VE PAZARLAMA LİMİTET ŞİRKETİ 
Hakkâri / Yüksekova
277.560,00 TL
138.780,00 TL

Proje Çıktıları: 
• Bir baskıda 20 adet kilitli beton parke üretimi kapasiteli beton parke üretim tesisi ve yardımcı ekipmanları satın alınarak kurulmuştur.
• Proje ile reklam ve tanıtım faaliyetleri sonucunda 1 adet tabela, 2 adet pankart 1.000 broşür ve 500 afiş basılmıştır.
• İstihdam, 8’den 18’e yükselmiştir.
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Projenin Amacı: İşletme ahşap doğrama, mobilya ve kapı imala-
tı sektöründe faaliyet göstermekte olup proje kapsamında PVC 
hazır kapak ve her türlü ahşap PVC kaplama ürünlerinin üreti-
mi için gerekli makine ekipman satın alınması amaçlanmıştır. 
Mobilya sistemleri içinde yer alan ahşap kapı, amerikan panel 
kapı, PVC kaplama, dış kapı, banyo ve mutfak mobilyası üretil-
meye başlanmış, ihtiyaç duyan tüm ürünlerin katma değeri ve 
bu alanda yapılan ticari faaliyetlerin verimliliği artmıştır. Ürün 

çeşitlendirmenin sağlanması ile yeni pazar alanları ve yeni 
müşterilere ulaşılmıştır. Müşterilere sınırsız desen seçeneği 
sunan işletme mobilya ürünleri ile birlikte PVC kapı ve hazır ka-
pak pazarındaki yüksek büyüme hızı ile ortaya çıkan ekonomik 
fırsatları değerlendirmiştir.İmalat günlük ortalama 100 m²’den 
ortalama 200 m²’ye çıkmıştır. Proje kapsamında 6 personel ilk 
defa istihdam edilmiştir.

MOBİLYA İMALATINDA İŞLETME MODERNİZASYONU VE TEKNOLOJİK YENİLİKÇİLİK PROJESİ

2010 KOBİ
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PROJE SAHİBİ
İLİ / İLÇESİ

PROJE BÜTÇESİ
DESTEK MİKTARI

ÇETİNLER İNŞ.DOĞ.NAK.SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
Muş / Merkez
278.000,00 TL
139.000,00 TL

Proje Çıktıları: 
• Yapılan yatırım sayesinde %100 kapasite artışı sağlanmıştır.
• Proje kapsamında 2 yeni makine alınmıştır.
• 6 personel ilk defa istihdam edilmiştir.
• Üretim maliyetleri %25 azaltılmıştır. 
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Projenin Amacı: Membran kapakların üretimini sağlamak, çelik 
kapı ve pvc pencere üretim kapasitesinin arttırılması gibi faali-
yetleri yeni teknolojilerle bütünleştirmek, teknolojik yenilikçi-
lik yoluyla kapasiteyi arttırmak, istihdam sağlamak ve hazır ka-
pak hizmetlerinin bölgesel alanda rekabet edebilecek şekilde 

dönüşümlerini sağlamak amaçlanmıştır. Firma, Karşıyaka Ma-
rangozlar Sitesi’nde üretimini artırarak mobilya sektöründe 
günden güne artan talebi karşılayabilecek bir aktör haline gel-
miştir.

MOBİLYA SEKTÖRÜNDE TEKNOLOJİK YENİLİKÇİLİK: MEMBRAN KAPAK VE ÜRÜN PORTFÖYÜNÜN
GENİŞLETİLMESİ REKABET VE İHRACAT GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROJESİ

2010 KOBİ
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PROJE SAHİBİ
İLİ / İLÇESİ

PROJE BÜTÇESİ
DESTEK MİKTARI

DUMANLAR DEMİR VE KERESTE DOĞRAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Van / İpekyolu
323.409,60 TL
161.704,80 TL

Proje Çıktıları: 
• Yıllık üretim kapasitesinde %100 seviyesinde artış yaşanmıştır. 
• Birim maliyetler %20 oranında düşürülmüştür.
• 10 personel ilk defa istihdam edilmiştir.
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Projenin Amacı: İşletmeye EPS tabak üretimi için gerekli olan 
makine ve ekipmanları alarak bölgemizde üretimi olmayan EPS 
tabak üretimi için altyapıyı oluşturarak işletme gelirlerinin ve 
kâr payının arttırılması amaçlanmıştır. Bölgede ambalaj sektö-
ründe de imalat kısıtlıdır ve ürün tedariği bölge dışından sağ-
lanmaktadır. Tüketici bu yüzden talep ettiği ürünü istediği kali-
te ve fiyatta bulmakta sıkıntı yaşamaktadır. Bölgemizde de yo-
ğun olarak kullanılan EPS köpük ürünleri, çevreye zararının ol-

maması, albeniye sahip olması, geri dönüşüme uygun olması ve 
çok uygun maliyetlerle üretilebilmesi nedeni ile diğer ambalaj-
lama materyallerine göre daha çok tercih edilmektedir. Fakat 
bölgemizde EPS ürünleri üreten herhangi bir firmanın olma-
ması, kullanılan EPS ürünlerinin bölge dışından temin edilmesi 
ürünün havalı bir ürün olmasından dolayı nakliye maliyetlerinin 
yüksek oluşu nedeniyle firmanın bu projenin uygulanması neti-
cesinde rekabet edebilirliğini artırmıştır.

Proje Çıktıları: 
• Van Organize Sanayi Bölgesi’nde 1.200 m2 kapalı alana sahip üretim tesisi kurulmuştur.
• Yıllık 68.500.000 adet üretim kapasitesine erişilmiştir.
• 15 personel ilk defa istihdam edilmiştir.

DURANLAR KÖPÜK TABAK ÜRETİMİ PROJESİ

2010 KOBİ
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PROJE SAHİBİ
İLİ / İLÇESİ

PROJE BÜTÇESİ
DESTEK MİKTARI

DURANLAR SAĞLIK EĞİTİM VE SPOR TARIM SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
Van / Tuşba
925.295,00 TL
462.647,50 TL
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Projenin Amacı: Proje ile inşaat sektörünün hızla geliştiği böl-
gemizde yeni bir tesis kurarak PVC seri üretiminin gerçekleşti-
rilmesi ve firmanın kurumsal kapasitesinin ve proje bilincinin 
ilerletilerek sürdürülebilir büyümenin sağlanması amaçlan-

mıştır. Firma seri üretime geçerek daha hızlı ve kaliteli bir üre-
tim sistemi geliştirmiş ve böylece pazar ve müşteri bulma po-
tansiyelini artırmıştır. Seri üretime geçilirken buna bağlı olarak 
üretim kapasitesi %100 artmıştır.

Proje Çıktıları:
• PVC üretimi için gerekli makineler satın alınarak, işletmenin verimli hale gelmesi sağlanmıştır.
• İstihdam, 18’den 30’a çıkarılmıştır.
• Üretim kapasitesi %100 artmıştır.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE PVC ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PROJESİ
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PROJE SAHİBİ
İLİ / İLÇESİ

PROJE BÜTÇESİ
DESTEK MİKTARI

EMİN TİCARET
Bitlis / Tatvan
256.950,00 TL
128.475,00 TL
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Projenin Amacı: Ağırlıklı olarak mobilya üretimi ve PVC doğra-
ma alanlarında faaliyet gösteren firma bölgede üretimi olma-
yan PVC lambri üretimine geçmeyi hedeflemiştir. PVC lambri ü-
retim hattı tesisi kurularak, ihracata dayalı ürünlerin bölgede 
üretilmesi amaçlanmıştır. PVC doğrama atölyelerinin imalatla-
rı sonrasında oluşan PVC atıkları kurulan tesiste işlenerek geri 

dönüştürülmekte ve PVC lambri üretimi gerçekleştirilmekte-
dir. Yüksekova iç talebin yanı sıra İran ve Irak pazarına yakınlığı 
ile ciddi potansiyel taşımaktadır. Firma PVC lambri üretimini 
artırarak iç talebin dışında ihracata yönelmek için gerekli adım-
ları atacaktır.

Proje Çıktıları:
• 2.000 gün/metretül kapasiteli PVC lambri üretim tesisi kurulmuştur. 
• 2 personel ilk defa istihdam edilmiştir.
• İşletme gelirleri artmıştır. 

PVC LAMBRİ ÜRETİM HATTI PROJESİ

2010 KOBİ
MALİ DESTEK PROGRAMI

58

PROJE SAHİBİ
İLİ / İLÇESİ

PROJE BÜTÇESİ
DESTEK MİKTARI

EMİN TUĞBA YAPI İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Hakkâri / Yüksekova
309.050,00 TL
154.525,00 TL



2010 YILI
MALİ DESTEK PROGRAMLARI
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Projenin Amacı: Proje kapsamında yapılan makine modernizas-
yonu ile parke üretim kapasitesinin artırılması amaçlanmıştır. 
Projenin uygulanması ile firmanın daha önce üretemediği, an-
cak piyasada talebin yüksek olduğu 10’luk beton parke taşları 
üretilmeye başlanmıştır. Alınan makine ile fire ve ıskarta oranı 
oldukça düşük seviyelere çekilmiştir. Dozajlamada %25 tasar-
ruf sağlanmıştır. Firelerdeki azalma ve çimento kullanımındaki 

tasarrufla beraber birim üretim maliyetlerinde %20 iyileşme 
sağlanmıştır. Makine baskısının artırılmasıyla beraber, ürünle-
rin yüzey düzgünlüğünün ve mukavemet özelliklerinin iyileşti-
rilmesi sağlanmıştır. Sektörde kalite ve maliyet eksenli reka-
bet avantajı sağlanmıştır. Kapasite ve üretim maliyetlerindeki 
kazanımlarla, firma cirosunu %100, kârlılığının %20 oranında 
artırmıştır.

Proje Çıktıları:
• Proje kapsamında 1 adet full otomatik beton parke makine ve ekipmanı satın alınarak kurulmuş ve üretime başlanmıştır.
• Firmanın internet sayfası kurulmuş, yeni ürünleri ve fiyatları tanıtan ürün katalogları bastırılmıştır.
• Firma; proje sonucunda üretim kapasitesini pazar payını, cirosunu ve kârlılığını artırmıştır.
• Üretimdeki fire ve ıskarta oranı %8’den %2’ye düşmüş, birim üretim maliyeti %20 azalmıştır.
• Üretim kapasitesi %150, cirosu %100, kârlılığı %20 artmıştır.
• 9 personel ilk defa istihdam edilmiştir.

BETON PARKE MAKİNE MODERNİZASYONU PROJESİ

2010 KOBİ
MALİ DESTEK PROGRAMI

60

PROJE SAHİBİ
İLİ / İLÇESİ

PROJE BÜTÇESİ
DESTEK MİKTARI

ERCİŞ PARKE İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.
Van / Erciş 
272.900,00 TL
136.450,00 TL



2010 YILI
MALİ DESTEK PROGRAMLARI

61



Projenin Amacı: Proje kapsamında Yüksekova’da çivi üretim 
fabrikasının kurulması, bölgede başka çivi üreticisi olmadığın-
dan tüm bölgeye hitap edecek bir tesisin sektöre kazandırılma-
sı amaçlamaktadır. Çivi tedariğinin bölge dışından sağlanması, 
nakliye maliyetleri ve üreticilerin bu bölgeye yüksek fiyatlı ürün 

vermesi nedeni ile görece daha maliyetli bir tüketim söz konu-
suydu. Kurulan tesiste aynı üretim kalitesinde daha uygun fi-
yatlı mal tedariği sağlanmaktadır. Ayrıca İran ve Irak pazarları-
na da ürün göndermeyi planlayan destek yararlanıcısı proje 
kapsamında 12 personel istihdam etmiştir.

Proje  Çıktıları:  
• 1.250 m2 kapalı alana sahip 5 ton/gün kapasiteye sahip çivi üretim tesisi kurulmuştur.
• Bölgede 5 farklı ebatta çivi üretimine başlanmıştır.
• 12 personel ilk defa istihdam edilmiştir.

HAKKåRİ-YÜKSEKOVA«DA ÇİVİ ÜRETİMİ VE İHRACATI

2010 KOBİ
MALİ DESTEK PROGRAMI

62

PROJE SAHİBİ
İLİ / İLÇESİ

PROJE BÜTÇESİ
DESTEK MİKTARI

GÖKTAŞ KARDEŞLER İTHALAT, İHRACAT, GIDA SANAYİ VE LİMİTED ŞİRKETİ
Hakkâri / Yüksekova
519.800,00 TL
259.900,00 TL



2010 YILI
MALİ DESTEK PROGRAMLARI
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Projenin Amacı: Proje ile Van Akdamar Oteli’nin fiziki ve beşeri 
kapasitesinin geliştirilmesi ile, bölgenin turizm alanında geliş-
mesi, işletmemizin uluslararası hizmet standartlarına uyum 
sağlaması ve vasıflı insan kaynağı istihdamına katkıda bulunul-
ması amaçlanmıştır. Proje kapsamında otelde Türk hamamı, 

sauna, buhar banyosu, şok duşlar, dinlenme salonu, fitness sa-
lonu,  vitamin bar, yaz/kış bahçesi  ve pastane gibi ek hizmet a-
lanları oluşturulmuş, otel odaları restore edilerek klimalandı-
rılmıştır. Ayrıca, mevcut personele müşteri hizmetleri ve ileti-
şim becerileri konusunda eğitim verilmiştir.

Proje  Çıktıları:  
• İstihdam, 20 kişi artarak 44 olmuştur.
• Otelin hizmet çeşitliliği artmıştır.
• Ciroda %10 artış sağlanmıştır.

AKDAMAR OTELİ FİZİKİ VE BEŞERİ KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ

2010 KOBİ
MALİ DESTEK PROGRAMI

64

PROJE SAHİBİ
İLİ / İLÇESİ

PROJE BÜTÇESİ
DESTEK MİKTARI

GÖL TURİZM TİC. SAN. A.Ş.
Van / İpekyolu
193.458,72 TL
96.729,36 TL



2010 YILI
MALİ DESTEK PROGRAMLARI
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Projenin Amacı:  Proje kapsamında kapasite artırımı ve kalite ü-
retim standartlarının yükseltilmesi hedeflenmiştir. Tesis bün-
yesinde laboratuvar kurularak, ürünlerde standardizasyon 
sağlanmış ve bunun neticesinde TSE belgesi alınmıştır. Proje-
nin gerçekleşmesi ile satın alınan makine/ekipmanlarla bera-

ber üretim hacmi artırılmıştır. Proje uygulanması ile günlük or-
talama 5 ton olan üretim 15 tona kadar yükselmiştir. Projenin 
hayata geçmesi ile yeni istihdam sayısı 10’dan 20’ye yükselmiş-
tir.

Proje  Çıktıları:  
• Üretim kapasitesinin artması sonucu işletme yurt içi pazar payını artırırken ihracata yönelmiştir.
• İstihdam edilen personele 100 saatlik eğitim verilmiştir.
• Firmayı tanıtan internet sayfası kurulmuştur.
• Üretim kapasitesi 3 kat artmıştır.

VAN GÖLÜ`NÜN RENKLERİYLE DÜNYAYA AÇILIYORUZ

2010 KOBİ
MALİ DESTEK PROGRAMI

66

PROJE SAHİBİ
İLİ / İLÇESİ

PROJE BÜTÇESİ
DESTEK MİKTARI

GÜLERBAY İML. İNŞ. SAN. TİC. A.Ş.
Van / Tuşba
472.522,00 TL 
236.261,24 TL



2010 YILI
MALİ DESTEK PROGRAMLARI
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Projenin Amacı: Proje kapsamında mobilya üretim kapasitesi-
nin güçlendirilmesi ve artırılması, aynı zamanda pazarlama o-
lanaklarının iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Büyüyen bir firma 
olmasına rağmen, kötü ve eski makinelerle çalışılmasından 
kaynaklanan düşük kalitesi ve zamanında müşteriye teslim edi-

lemeyen siparişler sorun olmaktaydı. Projenin uygulanmasıyla  
alınan modern makine ekipmanlarla üretim kapasitesi %50 ar-
tırılmış, işçilik hataları asgari düzeylere indirilmiştir. Tatvan’da 
mobilya sektöründe üretici firma sayısının sınırlı olması firma 
adına önemli bir avantaj sağlamaktadır. 

Proje Çıktıları: 
• Fuar ve etkinliklere katılım sonucunda firmanın bilinirliği artmıştır.
• Birim maliyetlerde %20 oranında düşüş sağlanmıştır.
• İstihdam, 10 kişi artarak 21 kişiye ulaşmıştır.
• 14 yeni makine ekipman satın almıştır. 

MOBİLYA SERİ ÜRETİM PROJESİ

2010 KOBİ
MALİ DESTEK PROGRAMI

68

PROJE SAHİBİ
İLİ / İLÇESİ

PROJE BÜTÇESİ
DESTEK MİKTARI

GÜRGENLER ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT ELEKTRİK NAKLİYE SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.
Bitlis / Tatvan
690.152,40 TL
345.076,20 TL



2010 YILI
MALİ DESTEK PROGRAMLARI
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Projenin Amacı: Proje kapsamında alınan ekipmanlarla patenti 
destek yararlanıcısına ait olan ve piyasada talep gören tırmık a-
paratı, traktör ön kepçesi üretiminin gerçekleştirilmesi hedef-
lenmektedir. Ayrıca, biçer-döverlerin ve çayır biçme makinesi-
nin yedek parçası olan bıçak imalatı ve çayır biçme makinesinin 

zıpkası gibi diğer tarım makineleri ve yedek parça üretimine de 
başlanmıştır. Yeni makine ekipmanların alınmasıyla daha dü-
şük maliyetli üretim, verim arttışı ve zamandan tasarrufu sağ-
lanmıştır. 

Proje Çıktıları:
• Yıllık ortalama 100 adet olan tarımsal makine imalatı artarak ortalama 400 adet olmuştur.
• İstihdam edilmek üzere alınacak olan elemanlara 60 saatlik bir eğitim verilmiştir.
• 4 personel ilk defa istihdam edilmiştir.
• 4 yeni makine satın alınmıştır. 
• Ürün çeşitliliği artmıştır.

PATENTLİ OT TOPLAMA TIRMIĞI İLE DİĞER TARIM MAKİNELERİ İMALATINDA KAPASİTE ARTIRMA VE
ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ PROJESİ

2010 KOBİ
MALİ DESTEK PROGRAMI

70

PROJE SAHİBİ
İLİ / İLÇESİ

PROJE BÜTÇESİ
DESTEK MİKTARI

HANAY CİHANLAR MAKİNA -ERKAN HANAY
Muş / Malazgirt
192.300,00 TL
96.150,00 TL



2010 YILI
MALİ DESTEK PROGRAMLARI
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Projenin Amacı: Firma gerek kapasite artırmak gerekse bölge-
de üretimi bulunmayan İki katlı/dubleks ve üç katlı/tripleks vil-
la tipi konutların prefabrik üretimlerini başlatmak; yapı ve alt-
yapı projeleri için gereken ürünlerin imalatlarında modernizas-
yonu, boyutları ve kapasiteyi arttırmak, yeni prefabrik ürünleri 
devreye alarak, şirketin rekabet gücünü yükseltmek amacıyla 
2010 KOBİ Mali Destek Programı’na başvurmuştur.   Proje kap-
samında satın alınan makine/ekipmanlarla üretim miktarında 
ve çeşitliliğinde ciddi bir artış yaşanmıştır. 2011 yılında Van ilin-
de meydana gelen deprem projenin önemini arttırarak, prefab-

rik yapılara olan talebin artmasına neden olmuştur. Proje önce-
sinde sadece büyük fabrika, depo, köprü kirişi gibi prefabrik ya-
pı elemanlarını üreten firma proje sonrasında İki katlı/dubleks 
ve üç katlı/tripleks villa tipi konutların prefabrik üretimlerini 
gerçekleştirebilir duruma gelmiştir. Ayrıca alt yapı elemanları 
üretimini de yapan firma alınan makine ekipmanlarla ürün 
portföyünü genişleterek altyapıda kullanılan menfez üretimin-
de bölgede söz sahibi olmuştur. Proje öncesinde işçi sayısı 49 
iken proje sonrasında tesiste 75 çalışan bulunmaktadır.

PREFABRİK YAPI VE ALTYAPIYLA KALKINMA PROJESİ

2010 KOBİ
MALİ DESTEK PROGRAMI

72

PROJE SAHİBİ
İLİ / İLÇESİ

PROJE BÜTÇESİ
DESTEK MİKTARI

İL-SA BETON SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Van / Tuşba
950.909,30 TL
475.454,65 TL

Proje  Çıktıları:  
• 26 personel ilk defa istihdam edilerek eğitim verilmiştir.
• Üretim kapasitesinde %25 artış sağlanmıştır.
• 2 yeni ürün grubu üretilmeye başlanmıştır.



2010 YILI
MALİ DESTEK PROGRAMLARI
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Projenin Amacı:  İşletmenin strafor yapı malzemesi kesim ve 
kaplama kapasitesinin artırımı suretiyle modernizasyonun sağ-
lanması ve üretimde artış amaçlanmıştır. İç cephelerde karton-
piyer, sütun kaplama gibi hafif kaplama malzemeleri dış cephe-
lerde ise söve, denizlik ve mantolama (ısı yalıtımı) ürünleri üre-
tilmektedir. İşletmedeki eski makineler müşteri taleplerini 

karşılamada yetersiz kalmaktaydı. Proje kapsamında alınan 
makineler ile seri üretime geçilmiştir. Strafor malzemesi ve 
kaplama işleri, bölgede gelişme eğilimindeki inşaat sektörü 
için önemli bir alan olarak öne çıkmaktadır. Bu sektöre inşaat 
işlerine bağlı olarak önümüzdeki dönemlerde yoğun talep ola-
cağı düşünülmektedir.

Proje Çıktıları:  
• 6 personel ilk defa istihdam edilerek personel sayısı 60’a yükselmiştir.
• Strafor kesim ve kaplama kapasitesi %100 artmıştır
• Ürün çeşitliliği ve firmanın kârlılığı artmıştır.
• Müşteri sayısı 2 katına yükselmiştir.

STRAFOR YAPI MALZEMESİ KESİM VE KAPLAMA KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI

2010 KOBİ
MALİ DESTEK PROGRAMI

74

PROJE SAHİBİ
İLİ / İLÇESİ

PROJE BÜTÇESİ
DESTEK MİKTARI

İSA AKAR TAŞIMACILIK AKARYAKIT İNŞAAT GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
Van / Tuşba
116.580,00 TL
58.290,00 TL



2010 YILI
MALİ DESTEK PROGRAMLARI
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Projenin Amacı: 30 yıl önce Van merkezde karo üretimiyle inşa-
at sektörüne giren firma, hali hazırda suni mermer, karo mer-
mer, karo taşı ve prekast basamak ürünleri üretimiyle faaliyet-
lerine devam etmektedir. Van ili, ilçeleri, civar bölge illeri ve sı-
nır ülkelerine satış yapan firma kapasite artırımı ve pazar payı-
nı arttırma amacıyla Ajansa başvurmuş ve proje desteklenmeye 

hak kazanmıştır. Kurulan yeni makineler ile kilitli parke taşı 
imalatını 12.000 m2/gün’den 20.000 m2/gün’e çıkararak üretim 
kapasitesinde ciddi bir artış gerçekleştirmiştir. Kapasite artışı 
ile yakalanan ölçek ekonomisi ürün maliyetlerinin düşmesini 
sağlamıştır.

Proje Çıktıları: 
• Üretim kapasitesinde %67 oranında artış sağlanmıştır.
• 10 personel ilk defa istihdam edilmiştir.
• Pazar payında %20 artış sağlanmıştır.
• Üretim kalitesi iyileştirilmiştir.

TECRÜBEMİZLE TÜRKİYE`DE KALİTEMİZLE SINIR ÜLKELERİNDEYİZ

2010 KOBİ
MALİ DESTEK PROGRAMI

76

PROJE SAHİBİ
İLİ / İLÇESİ

PROJE BÜTÇESİ
DESTEK MİKTARI

İZFA İNŞ. YAPI ELEMANLARI SANAYİ
Van / Tuşba
582.800,00 TL
256.135,21 TL



2010 YILI
MALİ DESTEK PROGRAMLARI
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Projenin Amacı: Projede, gelişmekte olan inşaat sektörünün 
artan talebini karşılamak için işletmeye yeni makine alımı, per-
sonel istihdamıyla işletmeyi modernize etmek ve üretim kapa-
sitesinin artırılması amaçlanmıştır. Proje uygulanmadan önce 
işletme, eski makinelerden kaynaklanan verimsizlik nedeniyle 

artan talebi karşılayamaz duruma gelmiş ve bu yüzden makine 
ekipmanın modernizasyonu elzem hale gelmiştir. Proje kapsa-
mında alınan makineler ile işletme kapasitesi artmış, ürün ka-
litesi iyileştirilmiş ve piyasa talepleri karşılanabilir duruma 
gelmiştir. 

Proje Sonuçları:
• Ahşap kapı üretim kapasitesi 2 katına çıkmış ve ahşap mobilya üretim kapasitesi  %100‘e yükselmiştir.
• İşletme, teknolojisini tamamen yenilerken makine sayısını 26’ya yükseltmiştir.
• 4 personel ilk defa istihdam edilerek personel sayısı 9’a yükselmiştir.

AR-GE İLE MODERN ÜRETİM PROJESİ

2010 KOBİ
MALİ DESTEK PROGRAMI

78

PROJE SAHİBİ
İLİ / İLÇESİ

PROJE BÜTÇESİ
DESTEK MİKTARI

MAŞ MADENCİLİK İNŞ. TEM.GIDA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
Muş / Merkez
101.715,80 TL
50.857,90 TL



2010 YILI
MALİ DESTEK PROGRAMLARI
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Projenin Amacı: Projede teknolojik yeniliklerden faydalanarak 
rekabet gücü yüksek tarımsal ürün işleme, depolama ve paket-
leme makineleri üretimi yapmaktır. Bölgedeki diğer tarımsal 
ürün makinelerini imal eden firmalar henüz istenilen standart-
larda üretim gerçekleştirememektedir. Bu bağlamda projede, 
talep edilen kalitenin sağlanabilmesi, işletmenin kapasitesinin 
artırılması ve yüksek standartlarda üretim yapılabilmesi he-

deflenmiştir. Destek yararlanıcısı kapasitesini artırarak bu ü-
rünlerin hijyenik şartlarda işleme tabi tutulmasını sağlayacak 
makineleri imal etmeye başlamıştır. Bölgede tarım ürünleri iş-
leyen firmaların uluslararası standartlara sahip makine ihti-
yaçları tespit edilerek bu makinelerin imal edebileceği düzeye 
gelinmiştir.

Proje Çıktıları:
• Yararlanıcı tarımsal ürün işleme paketleme makineleri üretiminde bölgede söz sahibi firmalar arasına girmiştir.
• 6 personel ilk defa istihdam edilerek, gerekli eğitimler verilmiştir.
• Firmanın pazar payı artmış, cirosu yükselmiştir.

TARIMSAL ÜRÜN İŞLEME, DEPOLAMA, PAKETLEME MAKİNELERİ İMALATI KAPASİTE ARTIRIMI PROJESİ

2010 KOBİ
MALİ DESTEK PROGRAMI
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PROJE SAHİBİ
İLİ / İLÇESİ

PROJE BÜTÇESİ
DESTEK MİKTARI

METİN DEMİREL-AKTİF ELEKTRİK
Bitlis / Tatvan
393.681,20 TL
196.840,60 TL



2010 YILI
MALİ DESTEK PROGRAMLARI
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Projenin Amacı: İşletme, yeni makine alımı ve yeni personel is-
tihdamıyla mevcut üretim kapasitesini artırmak ve bölgede ü-
retilmeyen ürünleri imal ederek ürün gamını genişletmek, 
müşteri portföyünü genişletmek ve bu sayede pazardan elde 
ettiği payı artırmayı amaçlamıştır. Ana üretim faaliyeti kuru 

pasta ve bukle üretimi olan işletme, uygulanan bu proje ile ürün 
çeşidine gofret ve kek mamullerini de eklemiştir. Yeni ürünler 
gıda toptancıları, marketler, bakkallar, pastaneler ve otobüs 
firmalarına ulaştırılmaktadır.

Proje Çıktıları:
• Mamul çeşidi 2 katına çıkmış, kuru pasta ve bukle üretimine gofret ve kek üretimi  de eklenmiştir.
• 17 adet yeni makine ekipman alınarak üretim bandı kurulmuştur.
• İşletmenin üretim kapasitesinde artış sağlanmıştır.
• 24 personel ilk defa istihdam edilmiştir.

DAHA ÇOK ÇEŞİT, DAHA ÇOK GELİR PROJESİ

2010 KOBİ
MALİ DESTEK PROGRAMI

82

PROJE SAHİBİ
İLİ / İLÇESİ

PROJE BÜTÇESİ
DESTEK MİKTARI

MİSTAŞ GIDA İNŞ. TUR. OTO. SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.
Muş / Merkez
969.720,00 TL
484.860,00 TL
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Projenin Amacı: Daha fazla sayıda turist çekebilmek amacıyla 
alternatif göl turizmi, kayak turizmi, kültür ve inanç turizmi ola-
naklarından yararlanılarak işletmenin hizmet çeşitliliğinin sağ-
lanması ve müşteri memnuniyetinin ön planda tutulması proje-
nin temel amacını teşkil etmiştir. Otel alt yapısını oluşturmak 
üzere uygulanan proje ile otelin ihtiyaç duyduğu mobilya, maki-

ne ekipman ve dekorasyon malzemeleri satın alınmıştır. Tesi-
sin altyapı eksiklikleri giderilerek otel modern bir yapıya ka-
vuşturulmuştur. Otelin kongre, düğün gibi organizasyonlara ev 
sahipliği yapabilecek bir tesis haline gelmesi için gerekli mobil-
ya, makine ve teçhizat satın alınmıştır. 

Proje Çıktıları: 
• Proje dahilinde 3’ü kadın 15 kişi ilk defa istihdam edilerek gerekli eğitimler verilmiştir.
• İşletmeyi tanıtıcı internet sitesi kurulmuştur.
• 2 adet metal tanıtım levhası hazırlanmıştır.
• 85 yatak kapasiteli otel hizmete girmiştir.
• 1.000 adet katalog bastırılmıştır.
• 2.500 adet broşür basılmıştır.
• 2.000 adet afiş hazırlanmıştır.

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ, ALT YAPI OLUŞTURMA VE MODERN OTELCİLİK PROJESİ

2010 KOBİ
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84

PROJE SAHİBİ
İLİ / İLÇESİ

PROJE BÜTÇESİ
DESTEK MİKTARI

MOSTAR TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Bitlis / Tatvan
603.319,90 TL
301.659,95 TL
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Projenin Amacı: İşletme, 1998 yılında kurulmuş olup kurulduğu 
günden itibaren plastik sanayi ürünlerine yönelik olarak muhtelif 
boylarda plastik fıçı, ibrik, çanta, bidon ve sanayi tipi musluklu bi-
don imalatı ve satımı ile uğraşarak faaliyet göstermiştir. Proje kap-
samında, kapasite artırımı ve teknolojik yenilenme hedeflenmiştir.   
Proje uygulandıktan sonra yıllık 250 tonluk üretim 500 tona çıkmış-
tır. Sonuç olarak pazar payı arttırılmış ve işletme bölgede söz sahi-

bi olmaya başlamıştır. Üretim kapasitesi artınca fabrikada çalışan 
sayısında da artış yaşanmış; 12 olan çalışan sayısı 17’ye çıkmıştır. 
Yeni ürün çeşitleri Bitlis başta olmak üzere çevre illere ve Adana, 
Kayseri gibi daha uzak yerlere gönderilmiştir. İlk ihracatını aracı 
bir firma ile Suriye’ye yapan işletme, alınan yeni belgelerle birlikte 
Avrupa Birliği standartlarını yakalamayı amaçlamaktadır.

Proje Çıktıları:
• Proje kapsamında üretimi 2 katına çıkaran makinalar satın alınmıştır.
• 5 personel ilk defa istihdam edilmiştir.
• 4 yeni ürün üretilmeye başlanmıştır.

DUYUN BİZİ: MUŞ OLARAK PLASTİK SEKTÖRÜN DE DE VARIZ PROJESİ

2010 KOBİ
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PROJE SAHİBİ
İLİ / İLÇESİ

PROJE BÜTÇESİ
DESTEK MİKTARI

MUŞ PLASTİK TEKSTİL İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Muş / Merkez
399.800,00 TL
199.900,00 TL
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Projenin Amacı: 2008 yılında kurulan işletme yüksek basınçlı hid-
rolik rakor üretimi, bağlantı elemanları imalatı yapmaktadır. 
Hidrolik rakor üretimi niteliği gereği çok hassas bir üretimdir 
ve parçanın ölçülerinde en küçük hata payı dahi tolere edileme-
mektedir. Bu nedenlerle üretimin çok hassas olan CNC torna-

larla yapılması önem taşımaktadır. Proje kapsamında, CNC tez-
gahların alımı ile üretimde en yeni teknoloji kullanılmaya baş-
lanılmış, işletmenin teknoloji düzeyi yükseltilmiştir. İşletmenin 
üretim kapasitesinin arttırılması ile İran’a olan ihracatında da 
artış olmuştur. 

Proje Çıktıları: 
• Son teknoloji 4 adet tam otomatik makine, 2 adet yarı otomatik makine satın alınmıştır.
• 5 personel ilk defa istihdam edilmiştir.
• Üretim kapasitesi % 50 artmıştır.
• Yeni ürün sayısı % 50 artmıştır.
• Müşteri sayısı % 50 artmıştır.

AKIN RAKOR KAPASİTE ARTIRIMI PROJESİ

2010 KOBİ
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PROJE SAHİBİ
İLİ / İLÇESİ

PROJE BÜTÇESİ
DESTEK MİKTARI

NİHAT DURAK - AKIN RAKOR
Van / Tuşba
572.310,00 TL
286.155,00 TL
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Projenin Amacı: 11 yıldır oto lastik alanında devam eden yetkili 
bayilik ve oto lastik tamir bakım servisi işinde faaliyet gösteren 
firma, modern soğuk lastik tesisi kurarak kapasite artırımı ve 
ticari ürün çeşitlendirmesi ile rekabet gücünün arttırılmasını a-
maçlamıştır. Sürdürülebilir bir programın parçası olmak sure-

tiyle, araç sayısındaki artışa paralel olarak bölgede atıl durum-
da bulunan kullanılmış ya da kullanım dışı kalmış lastiklerin 
değerlendirilerek yeniden kullanılabilir hale getirildiği, riski 
düşük ve kârlı bir yatırım alanına yönelerek Van ilinde modern 
soğuk lastik kaplama tesisi kurulmuştur.

Proje Çıktıları: 
• Yeni lastiğe göre %50 daha ucuza mal edilen soğuk lastik kaplama teknolojisi müşteri memnuniyetini artırmıştır.
• Yıllık 3000 adet üretim kapasiteli tesisi kurulmuştur.
• 9 personel ilk defa istihdam edilmiştir.

MODERN SOĞUK LASTİK KAPLAMA TESİSİ PROJESİ

2010 KOBİ
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PROJE SAHİBİ
İLİ / İLÇESİ

PROJE BÜTÇESİ
DESTEK MİKTARI

ÖZERAYLAR NAKLİYAT VE PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ
Van / Edremit
248.848,33 TL
124.424,17 TL
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Projenin Amacı: Yıllardır kullanılmakta olan normal ot toplama 
tırmığı, traktörün arkasına takılarak kullanılmakta ve daha faz-
la insan gücü gerektirmekteydi. Proje sahibi kendi buluşu olan 
faydalı model belgesine sahip pistonlu ot toplama tırmığına o-

lan talebin her geçen gün artması nedeniyle seri üretime geçe-
rek kapasite artırımını amaçlamıştır. Proje kapsamında yapılan 
yatırım ile bu ürün geliştirilmiş ve üretim kapasitesini artırıl-
mıştır.

FAYDALI MODEL PATENTLİ PİSTONLU OTOMATİK OT TOPLAMA TIRMIĞI VE 
ZİRAİ MAKİNELERİ ÜRETİMİNDE KAPASİTE VE ÜRÜN ÇEŞİDİ ARTIRMA PROJESİ

2010 KOBİ
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PROJE SAHİBİ
İLİ / İLÇESİ

PROJE BÜTÇESİ
DESTEK MİKTARI

SAĞLAM ZİRAİ ALETLER İTHALAT İHRACAT LTD. ŞTİ.
Muş / Malazgirt
193.050,00 TL
96.525,00 TL

Proje Çıktıları: 
• Ürün çeşidi olarak şişe bıçak, zıpkanın yanında; patos ve römork imalatına da başlanılmıştır.
• Proje kapsamında 4 yeni makine satın alınmıştır.
• 4 personel ilk defa istihdam edilmiştir.
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Projenin Amacı: Bitlis ilinde sulama alanı dışında kalan tarla-
larda sulu tarıma geçiş çalışmaları gün geçtikçe artmaktadır, 
bu yüzden sondajlara olan talep oldukça yoğundur. Proje uygu-
lanmadan önce ilde dalgıç pompaların indirilmesi ve çıkartıl-
masında yaşanan güçlüklerle beraber dalgıç pompaların tamiri 
yok denecek kadar azdı. Projenin hayata geçirilmesi ve gerekli 

makine ekipmanların alınmasıyla dalgıç pompanın kuyudan çı-
karılması, tamiri, sarım işi ve yerine konulması işlerinin bölge-
de gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Dalgıç pompa onarımına 
ait belirtilen tüm işlemler 1 gün gibi kısa bir sürede gerçekleş-
tirilebilmekte olup çiftçilerin zaman kaybına bağlı ürün zararla-
rı asgari düzeye indirilmiştir. 

DALGIÇ POMPA SARIMI YATIRIM PROJESİ

2010 KOBİ
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PROJE SAHİBİ
İLİ / İLÇESİ

PROJE BÜTÇESİ
DESTEK MİKTARI

SEVİNÇ ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
Bitlis / Tatvan
235.474,38 TL
117.737,19 TL

Proje Çıktıları: 
• İşletme çeşitli motor bobinaj sarımının yanında dalgıç pompa sarımı dalgıç indirme, çıkarma ve tamiratı yapar hale gelmiştir.
• 23 adet yeni makine ve ekipman satın alınmıştır.
• 10 personel ilk defa istihdam edilmiştir.
• İşletmenin kârlılığı %30 artmıştır.
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Projenin Amacı: Proje kapsamında, 1993 yılından bu yana Hak-
kâri’de kalınabilecek 3 yıldızlı tek otel olma özelliğini koruyan 
konaklama tesisinin, hizmet kalitesi arttırılarak alternatif tu-
rizm faaliyetlerini tecrübe etmek ve doğal güzellikleri görmek 
üzere gelen ziyaretçiler ile, bunun dışında farklı amaçlarla (ti-

cari- toplantı-ziyaret) gelen ziyaretçilerin yararlandığı, beşeri 
ve fiziki alanda standardı yakalamış bir konaklama tesisine dö-
nüştürülmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, orta vadede turizm belgeli 
turistik otel işletmeciliğini daha da iyileştirmek, projenin özel 
hedeflerinden biridir. 

Proje Çıktıları:
• 3 yıldızlı turizm belgeli turistik otel işletmesi Hakkâri’ye kazandırılmıştır.
• 10 personel ilk defa istihdam edilerek, 60 saatlik eğitim verilmiştir.

ŞENLER OTELİ HİZMET KALİTESİNİ BEŞERİ VE FİZİKİ KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRİYOR PROJESİ

2010 KOBİ
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PROJE SAHİBİ
İLİ / İLÇESİ

PROJE BÜTÇESİ
DESTEK MİKTARI

ŞENLER TURİZM VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ
Hakkâri / Merkez
662.223,20 TL
331.111,60 TL
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Projenin Amacı: Proje kapsamında mevcut üretim tesisine ek 
ünitelerin yapılması ve satın alınan makineler ile işletmenin 
kapasitesinin artırılması amaçlanmıştır. Projenin uygulanma-
sıyla firma başta yörenin kaşar peyniri olmak üzere farklı ürün-
ler ihraç edilebilecek kapasiteye ulaşmış ve ülkedeki süt işle-

me tesisleri ile rekabet edebilecek düzeye gelmiştir. Sözleş-
meli üretim modeli kullanılarak çiftçilerin ürettiği süt taze bir 
şekilde girdi olarak kullanılmakta ve böylece tarımsal üretime 
katkı sağlanmaktadır.

Proje Çıktıları: 
• Yöresel Muş Kaşarı ve diğer ürünleri üretebilecek makine ekipman satın alınmıştır.
• 6 personel ilk defa istihdam edilerek, 9 kişi eğitilmiştir.
• Süt işleme binasına ek ünite yapılmıştır.
• 3 adet tanıtım levhası yapılmıştır.

BEYAZ VE HİJYENİK SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNE MERHABA
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PROJE SAHİBİ
İLİ / İLÇESİ

PROJE BÜTÇESİ
DESTEK MİKTARI

TAHSİN RENÇBER
Muş / Merkez
806.800,00 TL
403.400,00 TL
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Projenin Amacı: Firma proje kapsamında traktör yedek parçası 
ve tarım alet ve makinelerinin üretimini gerçekleştirmeyi a-
maçlamaktadır. Tarım alet ve makinelerinin yedek parçalarının 
önemli kısmının bölge dışında üretilmesi zaman, maliyet ve ka-
lite açısından işletmeleri olumsuz etkilemekteydi. Projenin uy-

gulanmasıyla alınan makine teçhizat sayesinde gerekli tüm 
parçalar işletme bünyesinde üretilebilir hale gelmiştir. Ayrıca, 
işletme dinamik ve rekabetçi bir yapıya kavuşmuş üretim kapa-
sitesinde kayda değer bir artış olmuştur.

Proje Çıktıları:
• 4 eksenli CNC dik işleme merkezi ve ekipmanları satın alınmıştır.
• Üretim kapasitesinde %24 artış sağlanmıştır.
• İşletme kârlılığı %10 oranında artmıştır.
• 2 personel ilk defa istihdam edilmiştir.

1968`DEN SEKTÖREL KÜMELENMEYE DOĞRU USTA HÜNERİ PROJESİ
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PROJE SAHİBİ
İLİ / İLÇESİ

PROJE BÜTÇESİ
DESTEK MİKTARI

ZEKİ ÖZAVCILAR MAKİNE SANAYİ PETROL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Muş / Bulanık
432.050,00 TL
216.025,00 TL
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Projenin Amacı: Proje kapsamında otelin iç yapısının yenilene-
rek günümüz standartlarına ayak uydurması, hem yerli hem de 
yabancı turistlere rahat bir ortamda daha kaliteli bir hizmet su-
nulması hedeflenmiştir. Pazarlama stratejileri sayesinde otelin 
tanınırlığı arttırılmıştır, ziyaretlerdeki canlılığın artması saye-

sinde iş hacmi genişletilmiştir. 4’ü suit olmak üzere mevcut 66 
odada, 150 kişilik lokantada, 200 kişilik açık terasta ve 90 kişilik 
çok amaçlı salonda yenileme çalışmaları yapılmış ve mini bar, 
LCD televizyon gibi müşteri memnuniyetini artıran teçhizat sa-
tın alınmıştır.

Proje Çıktıları: 
• 6 personel ilk defa istihdam edilmiştir.
• Yıllık konaklama oranı %15 artmıştır.

HİZMET KALİTESİNİN ZÜMRÜT GİBİ OLMASI
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PROJE SAHİBİ
İLİ / İLÇESİ

PROJE BÜTÇESİ
DESTEK MİKTARI

ZÜMRÜT ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SAĞLIK VE GIDA SANAYİ DIŞ TİCARET A.Ş.
Muş / Merkez
210.314,00 TL
105.157,00 TL
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www.daka.org.tr


