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Dika Kalkınma Ajansı’ndan Katkı Verenler
Mehmet Emin Paça- Bülent Atasoy - Fatih Akgül
Bu katalog Dika Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanmıştır.

Sunuş
Kalkınma ajanslarının temel amacı; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirmek,
kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle Cumhurbaşkanı’nca
belirlenen politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak,
bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır. Ajanslar bu amaca yönelik olmak üzere; bölge plan ve
programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak ve bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile
ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamakla görevlidirler.
Ajansımız 2010 yılından başlayarak; sanayi, turizm, kırsal ve kentsel alanda küçük ölçekli altyapı programları ile
özel sektörün desteklenmesine ilişkin KOBİ programlarını etkin bir şekilde yürütmüştür. Ayrıca sanayide verimlilik ve
nitelikli gıda üretimine yönelik tematik programlar ile doğrudan faaliyet desteği kapsamında fizibilite ve örnek-model
uygulamalara ilişkin faaliyetlere mali destek sağlamıştır.
Altyapı programları ile; su, elektrik, yol, aydınlatma, güvenlik ve mesleki eğitim başta olmak üzere sanayi altyapısı,
bina restorasyonu, çeşme ve meydan yapımı, cephe iyileştirme, envanter çalışması, çarşı restorasyonu, tarihi
yerlerin düzenlenmesi gibi pek çok alanda turizm altyapısı, modern sulama, meyvecilik ve organik tarım alanlarında
tarım altyapısı, kent parkları, yaya yolları, cadde-sokak iyileştirme, kültür merkezleri, ışıklandırma, katı atık, su
arıtma, spor kompleksi gibi yatırımlarla kentsel altyapıya yönelik projeler desteklenmiştir. Bu projelerle sanayi
altyapısına yönelik eksikler giderilmiş, turizm alanında bölgenin potansiyelini öne çıkaracak önemli projeler
uygulanmış, organik tarım ve meyvecilik alanında örnek bahçeler tesis edilmiş, modern sulama sistemleri kurulmuş
ve bölgemizin her anlamda kentsel altyapı eksikliklerini gidermeye yönelik projeler uygulanmıştır. Özel sektör
programları ile sektörel gelişmeyi hızlandırmak ve rekabetçi sektörleri güçlendirmek amacıyla KOBİ’lere yönelik
programlarla girişimcileri ve yatırımcılar desteklenmiştir. Ayrıca, Doğrudan Faaliyet Desteği ile; önemli projelerin
fizibiliteleri ve model uygulamalara yönelik yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak stratejik nitelikli ve/
veya aciliyet içeren faaliyetlere yenilikçikçilik ve sürdürülebilirlik temelinde proje ve faaliyetlere destek sağlanmıştır.

Yılmaz ALTINDAĞ
DİKA Genel Sekreteri
Yüksek Mimar

Bu tanıtım kataloğunda Ajans tarafından desteklenerek hayata geçirilmiş ve uygulama aşaması tamamlanmış olan
yüzlerce projeden yalnızca 66 örnek projeye yer verilmiştir. Bu vesileyle Ajans tarafından desteklenen projelere ilişkin
bir perspektif sağlanması hedeflenmiştir.
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İÇİNDEKİLER
Müzepark ve Bahçe Teşhir Alanları Projesi
Tarihi Siirt Evlerini Koruma, Yaşatma ve Restorasyon Projesi
Batman Organize Sanayi Bölgesi’ni Besleyen Enerji Nakil Hattı Yapım İşi Projesi
Cizre Tarihi İçkale Alanı Enerji Hatlarının Yer Altına Alınması ve Çevre Aydınlatması Projesi
Savur Sokaklarımızdaki Kimlik Projesi
Mardin 1. Cadde Yayalaştırma ve Toplu Taşıma Düzenleme Projesi
Dicle Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş Rekabetçi Yapı Güçlendirme Projesi
Bulgur Fabrikası Tam Otomatik Paketleme-Balyalama ve Bant Sistemi Kurulum Projesi
Ürün Çeşitliliğinin Meybuz ve Gazlı İçecek ile Zenginleştirilme Projesi
Mardin Taşını ‘Sanat’ İle Yaşatma Projesi
Nusaybin Kültür-İnanç Parkı Çevresi “Zeynelabidin Sokak” İyileştirme Projesi
Mardin OSB’nin Aydınlatma Sistemleriyle Fiziksel Altyapısının Geliştirilme Projesi
Tillo Kalesinde Cam Seyir Terası Projesi
Cizre İçkale Alanı Sur Dibi Aile Yaşam Parkı Projesi
Güneyce Köyü Kapalı Sistem Sulama Kanalı Projesi
Bereketin Adı Garzan Projesi
Yakacık Köyü Kapalı Sistem Basınçlı Sulama Tesisi Yapımı Projesi
Çamlıtepe Yaşam Parkı Projesi
Herkes İçin Ulaşılabilir Bir Gercüş Projesi
Kurtalan Kent Parkı Projesi
Siirt Belediyesi “Ambalaj Atıkları Geri Kazanım Projesi”
Gül Parkı Projesi
Şırnak Merkez Şehr-i Nuh Rekreasyon ve Mesire Alanı Projesi
Savur Atıksu Arıtma Tesisinin Geliştirilmesi ve Sürgücü Atıksu Arıtma Tesisinin Yapılma Projesi
Dara Antik Kenti Ören Yeri Turizm Altyapı Projesi
TRC3 Bölgesi İlleri Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk İhtiyacının Tespiti ve Ön Fizibilite Çalışma Projesi
Siirt’in Yamaç Paraşütü Altyapısını Güçlendirme Projesi
Bal Analiz Laboratuvarının Alt Yapısının Güçlendirilmesi ve Bal Üreticiler Ağının Sektörel Kapasitesinin Geliştirilme Projesi
Mardin Yenilikçi Gençlik Merkezi Projesi
Dicle Bölgesi, Üreticiden Halka e-ticaret Geliştirme ve Uygulama Modeli Projesi
Siirt Ekolojisinde Bazı Okaliptüs Çeşitlerinin Adaptasyonu ve Fidanlarının Performanslarının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar Projesi
Ceylan Tekstil Çevre Bilinciyle İmalat Süreçlerini Yeniliyor; Gelecek Nesillere Temiz Bir Çevre Bırakıyor Projesi
Enerji Verimliliğinin En Plastik ile Sektörel Evrimi Projesi
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Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi ile Sürdürülebilir Üretim Altyapısının Güçlendirilme Projesi
Organik Aşım Ağrısız Başım Projesi
Zeytin Anavatanında Şahlanıyor Projesi
Meyveciliğin Geliştirilmesi Ortak Mali Destek Programı Projesi
Mir Halı Kapasite Artırımı ve Ürün Çeşitlendirme Projesi
Fernas Kalsit Üretimi ve All Alçı Kalite Artırımı Projesi
Siirt İli ve İlçeleri Mevcut Su Kaynaklarının Potansiyel Güçlerinin Saptanması Çıktıların Yerelde ve Genelde Eş Zamanlı Paylaşım Projesi
Batman İlinde Kurulu Değişik Güneş Enerjisi Modüllerinin Performans Karşılaştırılma Projesi
Siirt Kent Parkı Projesi
Konuk Evi İlave Kısmı Restorasyon Projesi
Mardin Kültür Sanat Merkezi Projesi
Batman Tekstil Kent Alanın Fiziki Koşularının İyileştirilme Projesi
Batman Organize Sanayi Bölgesi 1.2.3. Etaplar Atık Su Arıtma Ünitesi ve 3.Etap Altyapı Eksiklerinin Giderilme Projesi
Midyat Sanayi Sitesi Yol ve Aydınlatma Sistemi Yapımı Projesi
Siirt Canlı Hayvan Borsası Alt Yapı Projesi
Sağlıklı Su Doruk Su Projesi
Yapı Kimyasalları Üretiminde Otomasyon Sistemlerinin Kullanmaya Başlama Projesi
Kover (Akkuş) Tekstil Kapasite Artırımı ve Bütünleşik Yazılım Sistemi Kurulum Projesi
Mardin Merkezde Alt Yapısı Hazırlanan Tarihi Yapının Tefrişatlandırılıp Donatılarak Konaklama Tesisi Haline Ulaştırması ve Hizmete Açılması Projesi
Siirt Yöresi Fıstık ve Bağ Üretiminde Verim ve Kalitenin Artırılması Projesi
Küp Şeker İmalatında Modernizasyon ve Kapasite Artırma Projesi
CNC Torna Freze Projesi ile İş Makinaları İçin Yedek Parça İmalatı Projesi
Kum Leblebisi Üretimi ile Bölgede Fark Yaratılması Projesi
Batman’dan Dünyaya Mermer İhracatı Projesi
Yalıtım Sektöründe Yenilikçi Uygulamalar Projesi
Üretim ve Hizmet Kalitesinin Geliştirilmesi ile Rekabet Gücünün Artırılma Projesi
Modernize EPS Üretim Hattı ve Laboratuvar Kurulması ile Katma Değeri Yüksek Ürün Üretimine Başlanma Projesi
Med Dekorasyon ve Mobilya: Atölyeden Fabrikaya Projesi
Şerifoğlu (Ser-Taş) İhracata Başlama Projesi
Kuruyemiş Üretiminde Kapasite Artış Projesi
Beyaz Grup Mobilya Kurumsallaşma, Teknolojik Modernizasyon ve Markalaşma Projesi
Gofret Üretiminde Otomasyon Sistemine Geçilerek Bölgesel Rekabet Gücünün Artırılması Projesi
Cizre Belediyesi 1.Sınıf Mezbaha Yapımı Projesi
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MÜZEPARK VE BAHÇE TEŞHİR ALANLARI PROJESİ

PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ
Batman

Batman Valiliği İl Özel İdaresi

₺

YATIRIM TUTARI
344.678,07 TL

₺

DESTEK TUTARI
225.935,76 TL

Proje Özeti
Proje ile, sular altında kalacak olan Hasankeyf ve çevresindeki kazılarından elde edilen değerlerin koruma
altına alınması ve turizme kazandırılmasını sağlanırken ülkemizin ilk yaşayan müzesinin (uygulamalı
arkeopark) kurulması amaçlanmıştır. Bölgeye daha fazla yerli ve yabancı turist gelmesine katkı
sağlanmak suretiyle turizm alanındaki yatırımların artırılmasını ve yeni istihdam ve gelir kaynaklarını
oluşturmak amaçlanmıştır.

Proje Sonuçları
Hasankeyf kazıları sonucu bulunan ve büyük tarihi değere sahip mezarlar, evler, oyun taşları Batman Müzesi’nin
bahçesine taşındı, koruma altına alındı ve bakımları yapıldı.
Neolitik dönem ev ve yaşam canlandırmaları yaptırıldı, müze ziyaretçileri için simülasyon gösterisi hazırlatıldı ve eski
dönem insanlarının yaşam şekilleri canlandırıldı.
Engelli, hasta ve yaşlı gruplara yönelik “engelsiz müze” oluşturuldu.
İli ziyarete gelecek olan turistlerin uğrayacağı bir “yaşayan müze” (uygulamalı arkeopark) kuruldu.
Çocuk ziyaretçilerin deneyerek öğrenmelerini sağlayacak oyun alanı kuruldu ve bu alan içinde sembolik kazı alanı oluşturuldu.
Çocuk ziyaretçiler için Hasankeyf kazı alanı bölgesinde bulunan oyun taşlarının büyük modelleri yaptırıldı ve çocukların
kullanımına sunuldu.

TARİHİ SİİRT EVLERİNİ KORUMA, YAŞATMA VE RESTORASYON PROJESİ

PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ
Siirt

Siirt İl Özel İdaresi

₺

YATIRIM TUTARI
389.984,29 TL

₺

DESTEK TUTARI
290.800,71 TL

Proje Özeti
Siirt’te yıkılmaya yüz tutmuş tescilli örnek Cas evlerden biri seçilerek restorasyonunun
yapılmasıyla kültürel mirasa hizmet edebilmesi ve tarih, kültür mirasını koruma bilinci farkındalığının
oluşturulması amaçlanmıştır. Bu çalışma ile birlikte Siirt’in yeniden beyaz kent olarak anılması için
bir adım atılmıştır.

Proje Sonuçları
Tarihi Siirt Cas Evi restore edildi.
Yapıya ait bahçede peyzaj ve çevre düzenle çalışması yapıldı.
Yapının iç ve dış aydınlatması yenilendi, tüm doğramalar aslına uygun yenilendi.
Tarihi bir mekan turizme kazandırıldı
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BATMAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’Nİ BESLEYEN ENERJİ
NAKİL HATTI YAPIM İŞİ PROJESİ

PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ
Batman OSB

Batman Organize Sanayi
Bölge Müdürlüğü

₺

YATIRIM TUTARI
2.329.733,18 TL
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₺

DESTEK TUTARI
636.086,96 TL

Proje Özeti
Batman TEİAŞ Trafo Merkezinden bağımsız ve müstakil bir yer altı enerji nakil hattı çekilerek, Batman
Organize Sanayi Bölgesinde bulunan yatırımcılara ekonomik, kesintisiz ve güvenli enerji iletimini sağlamak
için enerji alt yapı eksikliklerinin giderilmesi amaçlanmıştır.

Proje Sonuçları
Batman Organize Sanayi Bölgesini besleyen 10.500 m’ lik yeraltı enerji nakil hattı kuruldu.
Enerji altyapısından 98 firma yararlandı.
Organize Sanayi Bölgesinde yaşanan elektrik kesintileri ve gerilimde yaşanan dalgalanmaların azalması sağlandı.
Proje ile iletim sisteminden doğrudan enerji alındığı için firmaların enerji maliyetlerinde yaklaşık %15’ lik bir düşüş elde edildi.
Enerji maliyetlerinin azalmasıyla OSB’de üretim yapan firmaların piyasada rekabet etme gücünün artmasına katkı sağlandı.

CİZRE TARİHİ İÇKALE ALANI ENERJİ HATLARININ YER ALTINA ALINMASI
VE ÇEVRE AYDINLATMASI PROJESİ

PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ
Şırnak / Cizre

Cizre Köylere Hizmet
Götürme Birliği

₺

YATIRIM TUTARI
349.031,96 TL
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₺

DESTEK TUTARI
203.792,41 TL

Proje Özeti
Bu proje ile, Cizre tarihi İç kale alanında bulunan; görsel estetiğe engel teşkil eden ve tarihi dokularla
tezat oluşturan elektrik nakil hatlarının yer altına alınmasına ek olarak, yapılan çevre aydınlatılması, Cizre
ilçesindeki mevcut doğal, tarihi ve kültürel varlıkların değerlendirilmesi, korunması ve turizm çeşitliliğinin
artırılmasına olanak sağlayacak şekilde altyapının geliştirilmesi ve çevre düzeni açısından iyileştirilmesine
katkı sağlanması hedeflenmiştir.

Proje Sonuçları
Tarihi dokuya uygun olmayan elektrik direkleri alandan kaldırıldı.
Tarihi dokuya uygun olamayan 2.928 metre hava hattı elektrik telinin sökümünün yanı sıra yeraltına 3.900 metre enerji nakil
hattı imalatı yapıldı.
Tarihi dokuya uygun 53 adet elektrik direğinin montajı ile birlikte tarihi dokuya uygun 82 adet armatür lamba kurulumu ile
alanın aydınlatılması sağlandı.
Dokuya uygun bir Trafo Binası yapılması ve 80.000 m2 tarihi alan ile 8 adet tarihi binanın ışıklandırmalarla aydınlatılması
yapıldı.
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SAVUR SOKAKLARIMIZDAKİ KİMLİK PROJESİ

PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ
Savur / Mardin

Savur Belediyesi

₺

YATIRIM TUTARI
620.724,78 TL

₺

DESTEK TUTARI
455.896,21 TL

Proje Özeti
Bu proje, Savur ilçesinde tarihi değeri bulunan sokağın iyileştirilmesi suretiyle, ilçeye gelen turist sayısını
artırmak ve ilçenin tarihi dokusunun korunması ve kültürel değerinin artırılması kapsamında Abbara
ile Kent Kültür Merkezi Evi arasındaki 49 adet dükkanın yanı sıra sokağın iki yanında bulunan 29 adet
binanın dış cephelerinin iyileştirilmesini kapsamaktadır.

Proje Sonuçları
Savur’un tescillenen eski kent dokusu dâhilinde mevcut nitelikli taş işçiliği olan yapıların özgün kent dokusunun ön plana
çıkartılarak bölgedeki turizm kapasitesinin ve hizmet altyapısının gelişmesine katkı sağlandı.
49 parselde yer alan dükkanların cepheleri (doğramalar ve tabelalar) yenilendi.
Cephelerin iyileştirmesinde bütüncül bir yaklaşım ortaya konularak, sokağın iki yanında bulunan 29 adet binanın dış
cepheleri dokuya uygun boyandı.

MARDİN 1. CADDE YAYALAŞTIRMA VE TOPLUTAŞIMA DÜZENLEME PROJESİ

PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ
Mardin

Mardin Büyükşehir Belediyesi

₺

YATIRIM TUTARI
182.900,00 TL
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₺

DESTEK TUTARI
82.118,64 TL

Proje Özeti
Tarihi Mardin ulaşım sisteminin iyileştirilmesine yönelik öneriler (trafik sirkülasyonu, ulaşım ağı)
düzenlemeleriyle caddenin özel araçların yerine, öncelikle yayalar ve toplu taşıma araçları tarafından
kullanılan bir yol şeklinde yeniden düzenlenerek etkin, güvenli ve huzurlu bir araç, yolcu ve yük ulaşım
ve taşımacılığının sağlanması amacıyla projelendirme çalışmaları yapılmıştır.
Diyarbakır Kapı ve Savur Kapı’da, önerilen ulaşım düzenlemesiyle bütünleşen, kentsel tasarım ve otopark
/ aktarma binaları mimari kavram projelerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Proje Sonuçları
Tarihi kent 1. cadde ve güzergah üzerinde bulunan Cumhuriyet Meydanı’nın turistler ve kent halkı için kullanışlı bir meydan
olarak düzenlenmesine yönelik kentsel tasarım kavram projesi tasarlandı.
Diyarbakır Kapı ve Savur Kapı’da, önerilen ulaşım düzenlemesiyle bütünleşen, kentsel tasarım ve otopark / aktarma binaları
mimari kavram projelerinin geliştirilmesi sağlandı.
Kaldırımlara araç park edilmesinin önlenmesi, trafiğin daha sağlıklı akması sağlandı, yaya güvenliği konusunda mimari
kavram projeleri geliştirildi.
Bu kapsamda yürütülebilecek bir uygulama çalışması ile tarihi kentin turistler ve kent halkı açısından çekici hale getirilmesi ve
turizme katkı sağlanması amaçlandı.

DİCLE BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş REKABETÇİ
YAPI GÜÇLENDİRME PROJESİ
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PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ
Kızıltepe/ Mardin

Dicle Boru Sanayi Ve
Ticaret A.Ş.

₺

YATIRIM TUTARI
744.361,28 TL

₺

DESTEK TUTARI
294.888,18 TL

Proje Özeti
Altyapı sektörüne yönelik çelik boru üretimi yapan firma, ürettiği ürünlerin kalitesini yükseltmek, üretim
miktarını arttırmak ve ihracat imkânlarını geliştirmek amacıyla nitelikli/modern bir kalite kontrol laboratuarı
kurarak işletmenin teknik altyapısını güçlendirmiştir.

Proje Sonuçları
Proje kapsamında temin edilen test cihazları ile modern teknolojiye sahip nitelikli bir kalite kontrol laboratuarı kuruldu.
Kurulan laboratuar için 9 adet yüksek teknolojili kalite-kontrol cihazı alındı.
Üretimde hata payı oranı %3’ten %1’in altına düşürüldü.
İşletme faaliyet gösterdiği sektörde uygulanan iyileştirilmeler sayesinde rekabet gücü ve pazar payını arttırdı.
10 yeni personelin istihdamı sağlandı.

BULGUR FABRİKASI TAM OTOMATİK PAKETLEME-BALYALAMA VE
BANT SİSTEMİ KURULUM PROJESİ

PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ
TL Kızıltepe / Mardin

İpek Bulgur İmalat Sanayi Ve
Ticaret Anonim Şirketi

₺

YATIRIM TUTARI
773.083,55

08

₺

DESTEK TUTARI
321.362,01 TL

Proje Özeti
Desteklenen bu projede, Mardin İli Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren İpek Bulgur İmalat
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne Tam Otomatik Paketleme-Balyalama ve Bant Sistemi Kurularak,
üretim ve hizmet kapasitesinin arttırılması, markalaşma ve kalite sertifikasyonu ile firmanın bölgede
amaçladığı noktaya ulaşmasında katkı sunmayı amaçlanmıştır.

Proje Sonuçları
Proje kapsamında temin edilen 6 yeni makine ile tam otomatik bulgur paketleme ve balyalama hattı kuruldu.
Eğitim verilen 6 yeni personelin istihdamı sağlandı.
Üretim kapasitesi ve ihracat oranında kayda değer bir artış sağlandı.
30 personele hijyen, etkili zaman yönetimi, planlama eğitimi verildi.
Proje süresince firmanın gıda fuarı ve festivale katılımı sağlandı, bu sayede ürünlerin dış pazarlarda tanıtımı yapıldı.

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİN MEYBUZ VE GAZLI İÇECEK İLE
ZENGİNLEŞTİRİLME PROJESİ
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PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ
Merkez / Batman

Günaydın Grup Gıda İnş. Nak. Tur.
Tekstil İth. İhr. San. Tic Ltd Şti

₺

YATIRIM TUTARI
788.406,00 TL

₺

DESTEK TUTARI
383.905,01 TL

Proje Özeti
Proje kapsamında Batman’ın ilk gazlı içecek üretim tesisinin kurulması ve bu vasıtayla istihdamın,
ihracatın, sektörün gelişimine katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Proje Sonuçları
Bölgede ilk kez gazlı içecek üretim tesisi kuruldu.

8 yeni makine-ekipman satın alındı.

Bölgede 2 yeni ürünün üretimi gerçekleştirildi.

15 yeni istihdam imkanı sağlandı.

Yeni ürünlerin ihracatı sağlandı.

Firmanın üretim kapasitesi %80 arttı.
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MARDİN TAŞINI ‘SANAT’ İLE YAŞATMAK PROJESİ

PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ
Midyat / Mardin

Sanattaş İnş. Mad. Petrol Tarım
Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti.

₺

YATIRIM TUTARI
222.102,00 TL

₺

DESTEK TUTARI
105.382,50 TL

Proje Özeti
Proje ile Mardin taşı üretimi yapan firmanın mevcut kapasitenin artırılmasının yanı sıra, kalite
odaklı üretim ve hizmet kapasitesinin, satış potansiyelinin ve pazarlama kapasitesinin geliştirilerek,
markalaşma, istihdam ve rekabet edebilirliğin artırılması yoluyla iç ve dış pazarlarda tanınan, en az %20
oranında ihracat gerçekleştiren bir yapıya kavuşması amaçlanmıştır. Firmanın ihtiyacı olan makineler
temin edilerek, doğal taş ürünleri imalatı sırasında oluşan fire oranı azaltılarak verimlilik sağlanmış ve
üretim kapasitesinde artış sağlanmıştır.

Proje Sonuçları
Doğal taş ürünleri imalatı sırasında oluşan %20 fire oranı azaltıldı, üretim kapasitesi önemli oranda arttı.
Kalite belgeleri ve marka tescili ile işletmenin kurumsal kapasitesi güçlendirilerek rekabet ve pazarlama gücü arttırıldı.
İşletmenin organizasyon yapısı geliştirilerek pazarlama ve ihracat birimi kuruldu.
6 yeni personelin istihdamı sağlandı.

NUSAYBİN KÜLTÜR-İNANÇ PARKI ÇEVRESİ “ZEYNELABİDİN SOKAK”
İYİLEŞTİRME PROJESİ

PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ
Nusaybin / Mardin

Nusaybin Belediyesi

₺

YATIRIM TUTARI
701.816,27 TL
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₺

DESTEK TUTARI
524.862,20 TL

Proje Özeti
Nusaybin’in tarihi dokusunun ön plana çıkarılarak, Mor Yakup Manastırı ve Zeynel Abidin Külliyesi’nin
bir arada bulunduğu “Kültür - İnanç Parkı” ve çevresinin turizm açısından değerinin arttırılarak bir cazibe
merkezi haline getirilmesi amaçlanmıştır.

Proje Sonuçları
Sokak iyileştirme çalışması kapsamında altyapı (elektrik hattı, aydınlatma vb.) ve peyzaj çalışmaları (yol ve tretuar kaplaması,
ağaçlandırma vb.) yapıldı.
Güzergahta yer alan yapılar taş kaplanarak cephe iyileştirmesi yapıldı.
Zeynel Abidin Sokak kültürel ve tarihi değerlerin yaşam bulduğu bir alana dönüştürülmüş oldu.
Gençler ve çocuklar için tarih bilincinin ve tarihi eserleri korumanın önemine ilişkin farkındalık oluşturuldu.

MARDİN OSB’NİN AYDINLATMA SİSTEMLERİYLE FİZİKSEL
ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ
Merkez / Mardin

Mardin Organize Sanayi
Bölgesi Müdürlüğü

₺

YATIRIM TUTARI
1.456.404,43 TL
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₺

DESTEK TUTARI
571.692,44 TL

Proje Özeti
Bu proje, Mardin OSB’de ortak üretim ve ticareti destekleyici fiziksel altyapısının iyileştirilmesi, üretim
ve ticaret performansının artması, faaliyet gösteren işletme personellerinin çalışma koşullarının
iyileştirilmesi ve Mardin OSB’nin kurumsal kapasitesinin artması amacına yönelik elektrik-aydınlatma
altyapısı projesidir.

Proje Sonuçları
Mardin OSB’nin fiziksel altyapısının geliştirilmesiyle üretim yapan firmaların rekabet gücünün ve üretim potansiyelinin
artmasına katkı sağlandı.
OSB’nin elektrik dağıtım hatları ve çevre/yol aydınlatma sistemleri yenilendi.
Proje kapsamında, 21.000 m. OG Havai Hat, 21.800 m. OG Yeraltı Kablo Hattı, 7.400 m. AG havai hat çekildi.
OSB sınırları içerisine 303 adet elektrik hattı direği kuruldu ve 159 adet yeni aydınlatma direği ile aydınlatma sağlandı.
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TİLLO KALESİNDE CAM SEYİR TERASI PROJESİ

PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ
Tillo / Siirt

Tillo Kaymakamlığı

₺

YATIRIM TUTARI
422.380,00 TL

₺

DESTEK TUTARI
272.432,04 TL

Proje Özeti
Proje ile tarihi Kale’tül Üstat mevkiinde, kaya üzerinden çıkıntılı olarak bir cam seyir terası ve turistik
dinlenme alanı tanzim edilmesi amaçlanmıştır. Tillo kalesinin hakim bir noktasına çelik konstrüksiyon
üzerine inşa edilen cam seyir terasının ülkemizde çok az sayıda örneği bulunmaktadır. Vadiden yaklaşık
1.100 m yüksekte bulunan cam terastan Botan vadisinin eşsiz manzarası izlenebilmektedir.

Proje Sonuçları
Proje kapsamında Botan vadisine bakan ve yaklaşık 1.100 m yükseklikte çelik konstrüksiyon üzerine cam seyir terası inşa
edildi.
Türkiye’nin ikinci cam seyir terası Tillo’ ya kazandırıldı.
Tillo Kalesinde yürütülen bu çalışma ile Siirt ili turizmine katkı sunuldu.

CİZRE İÇKALE ALANI SUR DİBİ AİLE YAŞAM PARKI PROJESİ

PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ
Cizre / Şırnak

Cizre Köylere Hizmet
Götürme Birliği

₺

YATIRIM TUTARI
552.440,40 TL
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₺

DESTEK TUTARI
409.608,30 TL

Proje Özeti
Proje ile, Cizre Tarihi İç kale alanında bulunan, sur dibi alanında çevre düzenlenmesinin yapılarak, Cizre
İlçesindeki mevcut doğal, tarihi ve kültürel varlıkların değerlendirilmesi, korunması ve turizm çeşitliliğinin
artırılmasına olanak sağlayacak şekilde altyapının geliştirilmesi ve çevre düzeni açısından iyileştirilmesi
amaçlanmıştır.

Proje Sonuçları
Cizre İç Kale mevkii Sur dibinde 7.200 m2 lik alan yeniden düzenlenerek kent estetiğine katkı sunuldu.
Alanda nitelikli bir peyzaj düzenlemesi yapıldı, aile ve çocuklara yönelik donatılar kuruldu, oyun ve spor alanları oluşturuldu.
Dicle Nehri kıyısında doğal çevre düzenlemesine olumlu katkıda bulundu.
İnsanların şehir hayatının getirdiği stresten uzak huzurlu bir şekilde dinlenebilecekleri ve hoşça vakit geçirebilecekleri bir
rekreasyon alanı oluşturuldu.

GÜNEYCE KÖYÜ KAPALI SİSTEM SULAMA KANALI PROJESİ

PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ
Merkez / Şırnak

Şırnak İl Özel İdaresi
Genel Sekreterliği

₺

YATIRIM TUTARI
802.731,17 TL
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₺

DESTEK TUTARI
325.998,60 TL

Proje Özeti
Şırnak ilinde kırsal alanlarda basınçlı sulama sistemi alt yapısının geliştirilmesi ile beraber; Güneyce
köyünün tarıma elverişli susuz tarım alanlarının kapalı sistem sulama sistemi ile tarıma açılması
sağlanarak, tarım ürünlerindeki tek çeşitliliği ve iklime bağlılığı değiştirecek şekilde, organik tarım
bilincinin oluşturulması ve ürün çeşitliliğini arttırılması konulu projedir.

Proje Sonuçları
7.000 metrelik basınçlı, kapalı sistem sulama sistemi tesis edildi.
1.700 dekar alan sulu tarıma kavuştu.
Proje kapsamında bölgelerinde yaşayan çiftçilerde, başta kapalı sulama sistemi olmak üzere tüm modern tarım teknikleriyle
ilgili bilinç oluşturuldu.
Güneyce Köyünde susuz tarımdan sulu tarıma geçilmesiyle tarım ürünü çeşitliliği arttı, üretimde mevsime bağlılık azaltıldı.
Organik tarım bilinci geliştirilmiş oldu.
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BEREKETİN ADI GARZAN PROJESİ

PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ
Kurtalan /Siirt

Garzan Kozluk Sulama Birliği

₺

YATIRIM TUTARI
720.233,16 TL

₺

DESTEK TUTARI
540.174,87 TL

Proje Özeti
Bu projede, modern bir sulama sistemi ile Gökdoğan Köyü Yunuslar Mezrasında yürütülen tarımda su
kayıplarını ortadan kaldırarak, basınçlı sulama sistemi ile mevcut üretimin kalitesini ve verimini artırmak,
ürün çeşitliliğini artırmak, ikinci ve üçüncü ürün ekimine olanak sağlamak amaçlanmıştır. Ortaya çıkan iş
gücü ihtiyacı sayesinde istihdama katkı sunulmuştur.

Proje Sonuçları
İlçenin Gökdoğan Köyü Yunuslar Mezrasında, 8.936 metre boru hattı, 1.000 metreküp su toplama havuzu ve 35 adet hidrant
yapımı tamamlanarak modern bir basınçlı sulama sitemi kuruldu.
Kurulan modern basınçlı sulama sistemi ile 2.234 dekar arazi kapalı sulama sistemi ile sulanır hale getirilmiş oldu.
Önceki açık sistem sulama kanalıyla yapılan salma sulama yöntemine göre yeni kurulan sistemde su kayıpları %50 azaldı.
Proje alanlarında yapılan üretimlerde, ürünlerin kalitesi ve dekara verim oranları ürün çeşidine göre farklılıklar göstermekle
birlikte ortalama %40 arttı.
Proje alanlarında meyve bahçesi tesisleri kuruldu, bölgede büyük ölçekte elma üretimi başladı.
Çiftçilerin birim alanda gelirleri arttı.

YAKACIK KÖYÜ KAPALI SİSTEM BASINÇLI SULAMA TESİSİ YAPIM PROJESi

PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ
Cizre / Şırnak

Cizre Köylere Hizmet
Götürme Birliği

₺

YATIRIM TUTARI
169.384,96 TL
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₺

DESTEK TUTARI
122.137,47 TL

Proje Özeti
Projenin amacı Cizre İlçesi Yakacık Köyünde basınçlı sulama sistemi altyapısını geliştirmektir. Bu sayede
su kaynaklarının etkili kullanımını sağlayarak ekonomik durumun içsel potansiyel temelinde iyileştirilmesi,
kırsal alanda tarımsal ürünlerin çeşitlendirilmesi ve tarımın etkinleştirilmesine yönelik altyapının
güçlendirilmesi hedeflenmiştir.

Proje Sonuçları
5.000 dekar alan sulu tarıma kavuşturuldu.

Tarımsal verim artarak, tarımsal girdi maliyetleri azaldı.

1.300 metrelik basınçlı kapalı sulama sistemi kuruldu.

İkinci ürünün üretilmeye başlanmasıyla tarımsal üretim
kapasitesi gelişti.

Hububat, Mısır, Pamuk, Sebze ve Yem üretimine başlandı.
Proje kapsamında verilen eğitimlerle Bahçe bitkileri
yetiştiriciliğinde önemli girdi olan sulama suyunun
modern yöntemlerle kullanılmasını konusunda bilinç
geliştirildi.

Üretimde verim ve kalitenin artması, su kayıplarının
azaltılması sağlandı.
Sulanamadığı için üretim yapılamayan alanlar, sulamaya
ile birlikte tarıma kazandırıldı.
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ÇAMLITEPE YAŞAM PARKI PROJESİ

PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ
Merkez / Batman

T.C Batman Belediyesi

₺

YATIRIM TUTARI
2.264.669,63 TL

₺

DESTEK TUTARI
1.583.636.24 TL

Proje Özeti
Proje kapsamında 22 dönüm alan üzerine kent parkı tesis edilerek, bu alan içerisinde çocuk oyun alanları,
spor sahaları, mesire alanı ve yerel zanaatkarların ürettikleri ürünleri sergileyeceği sergi salonu inşaatı
yapılmak suretiyle kentin sosyo-kültürel yaşamına katkı sunulması amaçlanmıştır.

Proje Sonuçları
22.000 m2 alan üzerine kent sakinlerinin zaman geçirebileceği bir kent parkı/dinlenme alanı oluşturuldu.
Kentte kişi başına düşen yeşil alan miktarında artış sağlandı.
İnşa edilen sergi salonu ile kültürel faaliyetlerinin gelişimine katkı sunuldu.
Oluşturulan oyun alanlarında çocukların güvenli bir şekilde vakit geçirmesine olanak sağlandı.
Gençlerin spor faaliyetleri yapabilecekleri alanlar oluşturuldu.
Kadınların güvenle sosyal yaşama adapte olacakları bir sosyal yaşam alanı oluşturuldu.
Sürdürülebilir çevre, afet yönetimi, derelerin bakımı gibi konularda bilgilendirme faaliyetleri yapıldı.
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HERKES İÇİN ULAŞILABİLİR BİR GERCÜŞ PROJESİ

PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ
Gercüş / Batman

Gercüş Belediyesi

₺

YATIRIM TUTARI
1.707.596,96 TL

₺

DESTEK TUTARI
975.762,43 TL

Proje Özeti
Proje ile Gercüş ilçesinin fiziki altyapısının geliştirilerek, kentin yaşanabilirlik düzeylerinin arttırılmasına,
kentsel yaşam koşullarının iyileştirilmesine ve yaşam kalitesinin arttırılmasına katkıda bulunulması
amaçlanmıştır. Dezavantajlı grupların da kamusal alanlardan faydalanmasına katkı sunulmuştur.

Proje Sonuçları
Yapılan cadde düzenlemesi ile, Kazım Koyuncu Bulvarı engelliler, yaşlılar, hamileler, bebek arabalılar, vb. dezavantajlı gruplar
için daha kullanılabilir hale getirildi.
Engelliler ve dezavantajlı gruplar için karşıdan karşıya güvenli geçişler sağlandı.
Düzenleme yapılan alan üzerinde bulunan resmi kurum ve kuruluşlara ulaşılabilirlik sorunları ortadan kaldırıldı.
Tretuar alanı, yenilenen zemin kaplaması ve yerleştirilen donatı elemanları ile yayalar açısından kullanışlı hale getirildi.
Görme engelliler için 3.050 m. uzunluğunda hissedilebilir yürüme yüzeyi uygulaması gerçekleştirildi.
İyileştirilen cadde de 500 adet ağaç dikimi ve 1.470 m. orta refüj düzenlemesi yapıldı.
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KURTALAN KENT PARKI PROJESİ

PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ
Kurtalan / Siirt

Kurtalan Belediye Başkanlığı

₺

YATIRIM TUTARI
1.556.491,21 TL

₺

DESTEK TUTARI
1.166.405,08 TL

Proje Özeti
Vatandaşlara aktif ve pasif rekreasyon alanları oluşturmayı amaçlayan proje kapsamında inşası
gerçekleştirilen alanda basketbol, voleybol ve antreman sahalarından oluşan bir spor alanının yanı sıra
14.860 metrekarelik alanda ağaçlandırma çalışması yapılmış, çocuk oyun alanı, yürüyüş yolu, koşu pisti,
kuru/sulu havuzlar, seyir terası ve bedensel engellilerin kullanımını kolaylaştıracak yapıların bulunacağı
bir kent parkı inşa edilmiştir. Kurtalan’ nın mevcut kentsel yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkı
sunulmuştur.

Proje Sonuçları
33.050 metrekare genişliğinde bir kent parkı yapıldı.
14.860 metrekarelik alanda ağaçlandırma çalışması yapıldı.
Çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, koşu pisti, süs havuzları oluşturuldu.
Aktif ve pasif rekreasyon alanları oluşturuldu.
Kente çeşitli sosyal aktivitelerin gerçekleştirilebileceği alan kazandırıldı.
Engelli, çocuk ve yaşlıların gereksinimleri göz önünde bulundurarak, eğlence, spor ve dinlenme alanları oluşturuldu.

SİİRT BELEDİYESİ “AMBALAJ ATIKLARI GERİ KAZANIM PROJESİ”

PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ
Merkez / Siirt

Siirt Belediyesi

₺

YATIRIM TUTARI
1.993.551,05 TL
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₺

DESTEK TUTARI
1.490.588,30 TL

Proje Özeti
Siirt ilinde yürütülen bu proje kapsamında kurulan tesisle birlikte, ambalaj atıkların kaynağında
ayrıştırılması ve geri dönüşümü sağlanarak kent ve ülke ekonomisine katkı sağlanması amaçlanmıştır.
Proje ile katı atık düzenli depolama tesisinin kullanım ömrünün uzatılmasına katkı sunulmuştur.

Proje Sonuçları
Çevresel altyapının iyileştirilmesine yönelik kente modern bir Ambalaj atıkları ayrıştırma tesisi kazandırıldı.
Yıllık toplanan 20.000 ton ambalaj atığının geri kazanımı sağlanarak kent ve ülke ekonomisine katkı sağlandı.
Çöp toplayıcılığı yapan 600 çocuğun bulaşıcı veya ölümcül hastalıklardan korunmasına katkı sunuldu.
Ayrıştırılan ambalaj atıkların geri kazanımı sağlanarak çevre kirlenmesi minimize edildi, kaynakların korunması sağlandı.
Kentteki katı atık düzenli depolama alanının hacminde %30 oranında bir artış sağlanmış oldu.
Yer üstü ve yeraltı çöp konteynırlarında yangın tehlikesi azaltıldı ve böylelikle kullanım ömürleri arttırılarak daha önce yapılan
onarım maliyeti minimize edildi.

22

GÜL PARKI PROJESİ

PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ
İdil / Şırnak

İdil Belediyesi

₺

YATIRIM TUTARI
1.807.481,47 TL

₺

DESTEK TUTARI
1.346.247,09 TL

Proje Özeti
Projenin konusu, kentsel altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi, iyileştirilmesi, tarihi ve kültürel varlıkların
korunması, turizm çeşitliliğini destekleyecek altyapının geliştirilmesine yönelik olarak İdil de 20.000
metrekarelik alanda yeşil alan, spor sahaları, rekreasyon alanları, dinlenme ve etkinlik alanlarından oluşan
bir kent parkı yapılmasıdır.

Proje Sonuçları
İlçede yaşayan vatandaşların sürekli olarak kullanabileceği 20.000 metrekarelik bir kent parkı oluşturuldu.
Çocukların ve gençlerin kullanabileceği voleybol ve basketbol sahaları yapıldı.
İlçede yaşayan kadınların zaman geçirebileceği ve sosyal hayata katılım sağlayabileceği yaşam alanları oluşturuldu.
Koşu parkurları ve çocuk oyun alanları oluşturuldu.

ŞIRNAK MERKEZ ŞEHR-İ NUH REKREASYON VE MESİRE ALANI PROJESİ

PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ
Merkez / Şırnak

Şırnak İl Özel İdaresi
Genel Sekreterliği

₺

YATIRIM TUTARI
4.814.086,85 TL
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₺

DESTEK TUTARI
1.746.669,22 TL

Proje Özeti
Şırnak merkezde 83 dönümlük bir alanda oluşturulan rekreasyon ve mesire alanı ile, kentsel yaşam
kalitesinin artırılması ve sürdürülebilir yaşam kalitesinin oluşturulması amacı doğrultusunda, halkın
dinlenme, eğlenme ve spor ihtiyaçlarının karşılanması, kent estetiğine katkı sağlanması ve sosyokültürel faaliyetlerin oluşturulmasına imkan verilmesi hedeflenmiştir.
Bu çerçevede kadınların ve dezavantajlı guruplardan fiziksel engellilerin sosyal hayata katılımlarının
sağlanması, yaşanabilirlik düzeyinin arttırılması ve çocuklar ile gençlerin okul saati dışında kalan
zamanlarını geçirebilecekleri bir alan oluşturulmuştur

Proje Sonuçları
Kent sakinlerine yönelik 83 dönümlük bir rekreasyon alanı oluşturuldu.
Kentsel yaşam kalitesi iyileştirilmesine katkı sunuldu.
Şırnak ilinde kişi başına düşen yeşil alan miktarı arttırıldı.
Hedef grupların boş zamanlarını, sosyal aktiviteler ve kültürel etkileşimlerle kaliteli değerlendirmelerine imkan sağlandı,
Dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına yönelik düzenlemeler yapıldı.
Genç nüfusun spor faaliyetlerine olan ilgisi arttırılarak kaliteli zaman geçirebilecekleri bir sağlıklı yaşam ortamı sağlandı.
Alan içerisinde yapay bir gölet inşa edildi ve Çocuklara yönelik oyun alanları oluşturuldu.

SAVUR ATIKSU ARITMA TESİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE
SÜRGÜCÜ ATIKSU ARITMA TESİSİNİN YAPILMASI PROJESİ

PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ
Savur / Mardin

Mardin Su ve Kanalizasyon
İdaresi Genel Müdürlüğü

₺

YATIRIM TUTARI
2.187.487,22 TL
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₺

DESTEK TUTARI
1.639.827,91 TL

Proje Özeti
Proje kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan şartlı nakdi yardım kapsamında 2010 yılında
inşaatı başlatılan ve tamamlanamayan Savur Atık Su Arıtma Tesisi için arıtma tesisinin eksiklerinin
giderilerek atıl durumda bulunan arıtma tesisinin faaliyete geçirilmesi ve nüfusu 3000 olan Sürgücü
beldesinde 6.000 kişilik Bio-Disc Atık Su Arıtma Tesisinin kurulması hedeflenmiştir.

Proje Sonuçları
Savur İlçesinde Atık Su Arıtma Tesisi kazandırıldı.
Sürgücü Beldesine 6.000 kişilik Bio-Disc Atık Su Arıtma Tesisi kuruldu.
Tesisinin enerji ihtiyacını karşılamak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisi panellerinden faydalanıldı.
Sürdürülebilir çevre, atık yönetimi, geri dönüşüm gibi konularda bilgilendirme faaliyetleri yürütüldü.
Çevreye ciddi zararlar veren biyolojik ve kimyasal kalıntıların arıtılması ile çevre kirliliğinin önlenmesi sağlandı.
Çevre kirliliğinin önlenmesi ile beraber bölgede halk sağlığını tehdit eden unsurlar ortadan kısmen kaldırıldı.
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DARA ANTİK KENTİ ÖREN YERİ TURİZM ALTYAPI PROJESİ

PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ
Artuklu / Mardin

Mardin Müze Müdürlüğü

₺

YATIRIM TUTARI
85.000,00 TL

₺

DESTEK TUTARI
84.793,50 TL

Proje Özeti
Dara Antik Kenti nde fiziki koşulların iyileştirilmesi ile alanda ziyaret edilebilecek mekanların artırılması
ve bu kültürel mirasın, turizme kazandırılmasının sağlanması amaçlanmıştır. Dara nekropol alanındaki
Galerili Mezarın fiziki koşulları iyileştirilerek yapı-müze olarak ziyarete açılması sağlanmıştır. Bu projenin,
uzun vadede Dara nın ören yeri olarak tescil edilmesine yönelik çevresel ve fiziki yapısının hazır hale
getirilmesinde tetikleyici bir unsur olması hedeflenmiştir.

Proje Sonuçları
Proje kapsamında nekropol alanı içinde yer alan Galeri Mezar yapısının restorasyon projesine uygun bir biçimde fiziki koşulları
iyileştirildi.
Alan içerisinde yürüyüş yolları, sergi alanları oluşturuldu ve aydınlatma yapıldı
Bu alandaki tarihi mezarlar ve kazılarda elde edilen kalıntıların yapı-müze objesi biçiminde ziyarete açılması sağlandı
Gelen ziyaretçiler için yapının öneminin anlatıldığı bilgi panoları hazırlandı.
Uzman arkeolog, sanat tarihçi ve öğretmenleri tarafından Dara halkına kültürel mirası korumaya yönelik eğitim çalışmaları
yapıldı.

TRC3 BÖLGESİ İLLERİ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK İHTİYACININ
TESPİTİ VE ÖN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI PROJESİ

PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ

Batman Üniversitesi

₺

YATIRIM TUTARI
93.391,00 TL

26

Siirt, Şırnak, Batman, Mardin

₺

DESTEK TUTARI
88.837,95 TL

Proje Özeti
Bu projeyle 2016 yılında IPA-II Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programına başvurusu
planlanan Batman İli Hububat Lisanslı Depoculuk Projesine başvuru öncesinde gerekli olan tüm teknik
süreçlerin tamamlanması amaçlanmıştır. Proje kapsamında Lisanslı Depoculuk pazar analizi, teknik
analiz ve finansal analizini içeren bir ön fizibilite raporu ve bir eylem planı hazırlamıştır.

Proje Sonuçları
Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak illerinde yetişen stratejik tarım ürünleri için Lisanslı Depoculuk ihtiyaç tespit analizi yapıldı.
Elde edilen sonuçlar rapor haline getirilerek Lisanslı Depoculuk ön fizibilite raporu hazırlandı.
Hazırlanan bu rapor ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldı.
Lisanslı depo konusunda üreticiyi ve tüccarı bilinçlendirmek için farkındalık artırıcı faaliyetler yapıldı.
Paydaşların görüş ve önerileri alınarak Lisanslı Depoculuk Eylem Planı hazırlanmış olup Lisanslı Depoculuk Projesi için
altyapı oluşturulmasına katkı sunuldu.

SİİRT’İN YAMAÇ PARAŞÜTÜ ALTYAPISINI GÜÇLENDİRME PROJESİ

PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ
Merkez / Siirt

Siirt’i Geliştirme Ve
Kalkındırma Derneği

₺

YATIRIM TUTARI
80.100,00 TL
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₺

DESTEK TUTARI
64.180,00 TL

Proje Özeti
Proje ile Siirt’te yıllardır amatör spor olarak yapılan yamaç paraşütü faaliyetlerini
bir gelir kaynağına dönüştürmeye dönük eksik altyapıyı tamamlamak ve doğa sporları anlamında turizm
potansiyelini harekete geçirmek amaçlanmıştır.

Proje Sonuçları
Spor Kulübü nün pilot yetiştirmek ve yerli/yabancı ziyaretçileri uçurmak için ihtiyaç duyduğu 4 adet tek kişilik eğitim paraşütü
ile 2 adet çift kişilik tandem paraşüt ihtiyacı karşılandı.
Siirt ilinin ve projenin tanıtımında kullanılmak üzere yamaç paraşütü yapılan noktalarda hem yerden, hem de havadan fotoğraf
ve video çekimleri yapıldı. Proje kapsamında www.botanvadisi.com tanıtım web sitesi kuruldu.
Uçuş noktalarının özelliklerini ve projeyi anlatan Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinde toplam 3000 adet broşür ve 500 adet
poster tanıtım amacı ile hazırlandı.
Botan Vadisi ve Siirt’ te yamaç paraşütü yapmaya uygun 4 alana ait teknik raporlar hazırlandı ve Türk Hava Kurumu’na
sunularak Siirt’ te yamaç paraşütü şampiyonalarının yapılması için gerekli ön hazırlıklar yapılmış oldu.

BAL ANALİZ LABORATUVARININ ALT YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE BAL
ÜRETİCİLER AĞININ SEKTÖREL KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLME PROJESİ

PROJE SAHİBİ
TL Siirt Üniversitesi

₺

YATIRIM TUTARI
98.000,00 TL
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UYGULAMA YERİ
Merkez / Siirt

₺

DESTEK TUTARI
98.000,00

Proje Özeti
Kaliteli üretim yapan üreticinin desteklenmesi ve bölgede üretilen balların katma değer oluşturup, kalite
tayini ile hak ettiği noktaya ulaşması amacıyla üniversite bünyesinde bulunan bal analiz laboratuvarının
alt yapısının güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu projede arı virüs hastalıklarının tespit edilmesi ve
etkin entegre mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi bölgede arı yetiştiriciliğinde hem verimin artmasını
hem de daha kaliteli bal üretilmesi üzerine araştırma yapılmıştır.

Proje Sonuçları
Bal analiz laboratuarı altyapısı güçlendirildi.
Bölgemizin Siirt ve Şırnak illerinde üretilen balların kalite analizlerinin yapılması, bölge için önemli bir coğrafi işaret olan bal ile
ilişkili tüm unsurların iyileştirilmesine katkı sağlandı.
Siirt ve Şırnak illerine ait Pervari, Beytüşşebap ve Balveren yörelerinden uygun sayılı bal numuneleri alınıp her bir numune
için balın kalitesini belirleyen genel analizlerin C4 analizi, nem tayini, elektriksel iletkenlik, pH- serbest asitlik, fruktoz, glukoz,
sakkaroz ve maltoz analizi, kül analizi, HMF, analizleri yapıldı.
Proje sayesinde bölgenin AR-GE kapasitesi arttırılmış olup, ayrıca kalite analizlerinin yapılmasının yanında arılardaki viral
hastalıkların tespit edilmesiyle, gelecekte hastalıkların önüne geçilerek bal üretimine bir kalite standartı getirildi.
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MARDİN YENİLİKÇİ GENÇLİK MERKEZİ PROJESİ

PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ
Artuklu / Mardin

Mardin Gençlik Hizmetleri ve
Spor İl Müdürlüğü

₺

YATIRIM TUTARI
98.500,00 TL

₺

DESTEK TUTARI
53.357,24 TL

Proje Özeti
Mardin’de gençlerin teknoloji ve sosyal yaşamla bütünleşmesi,
üretici yönlerinin gelişmesi ve nitelikli bir eğitim ortamının tesis edilmesi hedeflenmiştir. Gençlerin bilimle
ve teknoloji ile uygulamalı olarak buluşabilmelerini sağlamak ve üretken bir genç nesil yetiştirmek
amaçlanmıştır.

Proje Sonuçları
Proje kapsamında robotik kodlama atölyesi kuruldu.
Meslek lisesi öğrencilerinin robotik kodlama konusunda kendilerini yetiştirebilecekleri fiziksel ortam oluşturuldu.
ARGE ve inovasyon gibi ülkemizin gelişimi için çok önemli olan iki etmen ile gençlerin genç yaşta tanıştırılması sağlandı.
Bölge genç nüfusunun daha nitelikli ve donanımlı hale getirilmesine katkı sunuldu.

DİCLE BÖLGESİ, ÜRETİCİDEN HALKA E-TİCARET GELİŞTİRME
VE UYGULAMA MODELİ PROJESİ

PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ

Mardin Kızıltepe Ve Çevresi
Yardımlaşma Kültür Derneği

₺

YATIRIM TUTARI
70.250,00 TL
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Midyat/Kızıltepe /Ömerli / Mardin

₺

DESTEK TUTARI
60.707,60 TL

Proje Özeti
Mardin yerel üreticisinin ürünlerini pazarlayabileceği bir e-ticaret platformu oluşturulmak suretiyle, bu
platform üzerinden Mardin’ in ticari ve zanaat potansiyeli hakkında tanıtım yapmak, marka değerine
katkı sağlamak amaçlanmıştır. Hedef grup olan yerel üreticilere e-ticaret eğitimi verilmesiyle pazar
kapasitelerini arttırmaları yönünde katkı sağlanması hedeflenmiştir.

Proje Sonuçları
Proje ile birlikte verilen eğitim ve sağlanan imkanlarla Mardin’ nin yerel üreticileri e-ticaret hakkında bilgi sahibi oldu.
Üreticiler ücretsiz bir şekilde sanal mağaza açabilecekleri güvenli bir e-ticaret platformuna kavuştu.
Yerel gündemden ve güvenlik risklerinden uzakta daha düşük maliyetlerle ürünlerini
tüm ülke geneline pazarlayabilme imkanı sağlandı.
Mardin yöresel ürünlerinin marka değerini güçlendirmeye dönük önemli bir katkıda bulunuldu.

SİİRT EKOLOJİSİNDE BAZI OKALİPTÜS ÇEŞİTLERİNİN ADAPTASYONU VE FİDANLARININ
PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR PROJESİ

PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ
Merkez / Siirt

Siirt Üniversitesi

₺

YATIRIM TUTARI
100.000,00 TL
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₺

DESTEK TUTARI
93.874,10 TL

Proje Özeti
Proje ile, Siirt İli iklim koşullarına uygun adaptasyon çalışmalarında kullanılacak olan okaliptüs
tür/çeşitlerine ait tohumların çimlendirilmesi ve fidanların yetiştirilebilmesi için iklimlendirme odası ve
sera oluşturulması hedeflenmiştir.

Proje Sonuçları
Ajansın desteği ile Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde bu ve bundan sonraki bilimsel araştırmalarda kullanılmak
üzere iklimlendirme odası ve sera altyapısı oluşturuldu.
Numunelerin tohumların ekimleri yapıldı ve uygun çimlenme ortamı oluşturuldu.
Siirt koşullarına uygun okaliptüs tür/çeşitlerinin adaptasyonun sağlanması ve tarıma elverişli olmayan alanların okaliptüs
plantasyonları oluşturma imkanları araştırılmaya başlandı.
Nihai hedef olan Siirt’ e özgü okaliptüs türü oluşturulması çalışmalarına katkı sunuldu.
Elde edilecek okaliptüs ile katma değeri oldukça yüksek ürünler elde edilmesinin yolu açıldı.
Birçok sektörde ham madde olarak kullanılabilen okaliptüs bitkisinin yörede yaygınlaştırılması neticesinde özellikle uzun
vadede, başta kerestecilik olmak üzere, kağıt sanayi gibi birçok alanda altyapı çalışmaları için destek sağlandı ve ham madde
ihtiyacını giderme yolunda önemli bir adım atıldı.

CEYLAN TEKSTİL ÇEVRE BİLİNCİYLE İMALAT SÜREÇLERİNİ YENİLİYOR; GELECEK NESİLLERE TEMİZ BİR ÇEVRE BIRAKIYOR PROJESİ

PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ
Merkez / Batman

Mehmet Muzaffer Ceylan Ceylan Tekstil

₺

YATIRIM TUTARI
241.180,00 TL
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₺

DESTEK TUTARI
118.220,00 TL

Proje Özeti
Projede Batman Merkez deki tekstil atölyelerinden olan Ceylan Tekstil’in üretim proseslerinde kullanılan
ekipmanların modifiye edilmesi amacıyla alınacak olan teçhizatlar ve donanımlar ile birlikte enerji
verimliliğinin optimum seviyelere çıkarılması, üretim prosesin daha iyi kontrol edilmesine olanak sağlayan
daha modern proses ekipmanları kullanımı enerjinin verimli kullanımının yanı sıra ürün kalitesinin
artırılmasına ve kalitenin devamlılığının da sağlanması amaçlanmıştır.

Proje Sonuçları
Ekipman modifikasyonu yapılarak var olan ekipmanların verimli üretim prosesi sağlaması yönünde geliştirilmesi ve motor
devirlerinin ayarlanması, reaktör, tank, vb. hacimlerinin optimizasyonu sağlanarak maksimum verimliliğe ulaşılması sağlandı.
Aydınlatma armatürlerinin enerji tasarruflu yeni ledli sistemlere geçişi, kazanlı ütülerin tek bir sistem üzerinden çalışmaya
başlaması ve düz dikiş makinalarına kafadan motorlular ile değiştirilerek elde edilecek enerji tasarrufu sayesinde katma
değerli üretim için yeterli kaynak elde edilmesi sağlandı.
İşletmenin çalışanlarında enerji verimliliği bilinci oluştu.
Eski aydınlatma armatürleri yeni teknoloji LED ile değiştirilerek aydınlatma enerji tüketiminde %50 oranında tasarruf sağlandı.
Yine 25 adet düz dikiş makinası kafadan motorlular ile değişerek makine başına saatte 1200 w/h olan enerji tüketimi 300 w/h
a düşürüldü. Toplam enerji tüketiminde % 20 lik bir tasarruf sağlandı.

ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN EN PLASTİK İLE SEKTÖREL EVRİMİ PROJESİ

PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ
Merkez / Batman

Özoğul İnş. Taah. Trz. San.
Tic Ltd Şti

₺

YATIRIM TUTARI
600.960,00 TL
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₺

DESTEK TUTARI
300.480,00 TL

Proje Özeti
Bu projede, enerji verimliliği uygulamasını hayata geçirmek suretiyle, işletmenin enerji maliyetlerinin
verimlilik artırıcı tedbirlerin uygulanması yoluyla düşürülerek bu sayede işletmenin rekabet edebilirlik
düzeyinin arttırılması ve enerji verimliliği uygulamalarının bölgede yaygınlaştırması amaçlanmıştır.

Proje Sonuçları
İşletmede bulunan verimi düşük 2 adet ekstruder makinesinin enerji verimliliği yüksek olanlar ile değişimi sağlandı. Bu sayede
boru üretim kapasitesinde %50 artış sağlandı.
Yalıtımsız soğutma boruları yalıtımlı hale getirilerek enerji verimliliği sağlandı.
Eski aydınlatma armatürleri yeni teknoloji LED olanlar ile değiştirilerek aydınlatma enerji tüketiminde %50 oranında tasarruf
sağlandı.
İşletmenin çalışanlarında enerji verimliliği bilinci oluştu.
İşletmenin tükettiği toplam enerji miktarında tasarruf sağlandı, üretim maliyetleri azaldı.

ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM
ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLME PROJESİ

PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ
Kızıltepe / Mardin

Marşah Tekstil Gıda San. İnş.Tarım
Petrol Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti.

₺

YATIRIM TUTARI
435.280,00 TL
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₺

DESTEK TUTARI
161.007,00 TL

Proje Özeti
Projede, bulgur üretim süreçlerinde kullanılan buhar kazanı, kondenstoplar ve yalıtım tesisatının
kömürden doğalgaza geçişinin sağlanması, üretim süreçleri arasında manevra kabiliyetini sağlayan
elektrikli motorların enerji verimliliğinin artırılması, elektrik ve yakıt tüketimlerinin çevreye duyarlı bir
şekilde gerçekleşmesi, proje tecrübesinin geliştirilmesi ve KOBİ lere örnek uygulama geliştirilmesi
amaçlanmıştır.

Proje Sonuçları
Aydınlatma elemanları son teknolojiye sahip yüksek enerji verimliliğine sahip ekipmanlar ile değiştirildi. Firmanın üretim
süreçlerinin tamamen çevreye duyarlı bir şekilde ve standartlara uygun gerçekleştirilebilmesine katkı sunuldu.
Üretim ve diğer faaliyet süreçlerinde enerji verimliliğinin farkındalığının artırılması için kurum içi verimlilik eğitimleri verildi.
İşletmede bulunan kömür kazanı potalarının değişimi suretiyle verimliliği arttırıldı. 29 adet kondenstop değiştirildi. Buhar
hatları ve vanaların yalıtımları yapılarak buhar kaçaklarının önüne geçildi.
Kondens tankına izolasyon yapılarak enerji tasarrufu sağlandı.
774,5 kW gücündeki standart verimli elektrik motoru yüksek verimli elektrik motorları ile değiştirildi.
Eski aydınlatma armatürleri yeni teknoloji LED olanlar ile değiştirilerek enerji tüketiminde %50 oranında tasarruf sağlandı.
İşletmedeki PVC pencerelerin onarımı yapılarak binanın ısı yalıtımı iyileştirildi.
İşletmenin tükettiği toplam enerji miktarında tasarruf sağlandı.
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ORGANİK AŞIM AĞRISIZ BAŞIM PROJESİ

PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ
Merkez / Şırnak

Şehri Nuh Arıcılık Tar. Hayv.

Gıda Petrol İth. İhr. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti.

₺

YATIRIM TUTARI
619.330,00 TL

₺

DESTEK TUTARI
308.306,00 TL

Proje Özeti
Proje kapsamında geniş bitki çeşitliliği, coğrafi konumu ve iklimi sayesinde üretilen yüksek kalitedeki
organik balın Ajans desteğiyle üretiminin yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. Bölgede kendi imkanlarıyla
üretim yapan bal üreticilerine profesyonel destek sağlanmasıyla katma değerli ürün elde etme noktasında
kazanımlar elde edilmesi hedeflenmiştir.

Proje Sonuçları
Proje kapsamında 500 adet organik arılı kovan ve organik bal üretimine yönelik 3200 adet boş kovan temin edilip üreticilere
teslim edildi.
Organik bal üretimi ve balın paketlenmesi için gerekli hammadde temini sağlandı.
Firmaya kazandırılan yeni ekipmanlar sayesinde bal üretim kapasitesinde artış sağlandı.
Pazar alanlarının genişletilmesi ve markalaşma anlamında yapılan çalışmalar ile üreticilerin ekonomik düzeyi iyileştirildi.
Proje kapsamında 10 yeni istihdam gerçekleştirildi.
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ZEYTİN ANAVATANINDA ŞAHLANIYOR PROJESİ

PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ
Derik /Mardin

Derik Kalkınma Derneği

₺

YATIRIM TUTARI
400.000,00 TL

₺

DESTEK TUTARI
120.00,00 TL

Proje Özeti
Projenin öncelikli amacı Derik zeytini ve zeytinyağının tanıtımı noktasında bir farkındalık oluşturmaktır.
Bu proje ile tüketicilere daha sağlıklı ve kaliteli ürün sunarak zeytin ve zeytinyağı üretiminde organik
ürün algısını yerleştirerek pazara sunulan ürünlerin daha kaliteli ve istenilen parametrelerde olmasını
sağlayarak Derik zeytinin hak ettiği konuma taşıma noktasında bir başlangıç yapılması hedeflenmiştir.

Proje Sonuçları
Derik ilçesine modern bir zeytinyağı üretim tesisi kazandırıldı.
Derik zeytinin Ülke sathında tanıtımı ve markalaşması yolunda ilk adım atılmış oldu.
Pilot tesis sayesinde organik zeytincilik adına bölgede farkındalık oluşturuldu.
Bölgede geleneksel yöntemler ile çalışan çiftçilere eğitimler verildi.

MEYVECİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ ORTAK MALİ DESTEK PROGRAMI PROJESİ

PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ

Siirt İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü

₺

YATIRIM TUTARI
3.333.333,33 TL
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Beşiri, Gerçüş, Sason, Kozluk
Merkez / Siirt

₺

DESTEK TUTARI
2.343.986,55 TL

Proje Özeti
Programın amacı, kırsal alanda geri kalmış dağlık alt bölgelerde uzun vadede katma değeri yüksek,
rekabetçi bir tarımsal üretim yapısının oluşturulması suretiyle çiftçilerin gelir düzeyinin artırılarak bölge
içi gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkı sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda belirlenen, kırsal dağlık
alanlarda yöreye uygun kapama meyve bahçelerinin tesis edilmesi suretiyle katma değeri görece yüksek
ürünlerin yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.

Proje Sonuçları
Program çerçevesinde 4840 dekar alana 284 kapama meyve bahçesi tesis edildi.
Tesis edilen fıstık, ceviz ve üzüm bahçelerinde 87.048 adet sertifikalı fidan dikildi.
Bahçelere çevre ihata, damla sulama sistemi kuruldu.
Çiftçilere katma değeri görece yüksek ürünlerin yaygınlaştırılması hakkında eğitimler verildi.

MİR HALI KAPASİTE ARTTIRIMI VE ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRME PROJESİ

PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ
Batman

GAP Halı Sanayi Ve
Ticaret Anonim Şirketi

₺

YATIRIM TUTARI
1.183.601,60 TL

₺

DESTEK TUTARI
317.150,19 TL

Proje Özeti
Proje kapsamında işletmede 3 yeni rapiyer sistemli yüz–yüze halı dokuma makinesi hattı kurularak
üretim kapasitesinin arttırılması, halı üretimi yapan firmanın, alınan yeni teknolojik makinelerle, üretim
kapasitesinin ve kalitesinin artırılması ve böylece istihdam, rekabet ve pazar koşullarında artış sağlanması
amaçlanmıştır.

Proje Sonuçları
10 yeni personel istihdamı sağlandı.
Eski makinelerin yerine yeni makineneler alınarak üretim teknolojisi yenilendi
2 yeni ürün çeşidi geliştirildi.
ISO 9001 sistemi kuruldu
Üretim alt yapıları modernize edildi
Yeni halı dokuma makineleri ile işletmenin pazar payı yaklaşık %30 arttı,
Üretim miktarı 200.000 m2 arttı,
Kurumsal kapasite iyileşti ve pazarlama birimi kuruldu,
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FERNAS KALSİT ÜRETİMİ VE ALL ALÇI KALİTE ARTIRIMI PROJESİ

PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ
Batman

Fernas Alçı Sanayi Ve
Ticaret Anonim Şirketi

₺

YATIRIM TUTARI
611.484,30 TL

₺

DESTEK TUTARI
297.763,43 TL

Proje Özeti
Proje ile, Fernas Alçı’nın ana üretim konusu olan muhtelif alçıların, üretiminde kullanılan kalsit maddesinin
firma içinde üretimine giderek üretim maliyetini azaltmak ve ürün kalitesini artırmak, iyileştirilmesi
planlanan ERP sistemi için alınacak Üretim Planlama ve Kontrol eğitimleri ile üretimde verim artışı
gerçekleştirilmesi, firmada yeni istihdam olanakları oluşturulmasına katkı sağlanması hedeflenmiştir.

Proje Sonuçları
Fabrika alanına toplam 18 adet yeni makine ekipmanın alınmasıyla kurulan hatta kalsit üretimine başlandı.
Üretilen kalsitin alçı üretiminde kullanılarak birim maliyetlerde azalma sağlandı.
Otomasyon teknolojisine geçildi.
Yeni üretimi desteklemek için 20 personel (2 mühendis, 3 tekniker, 15 işçi) istihdam edildi.
Proje sonrasında iyileştirilmesi planlanan ERP sistemine yönelik, firmanın ilgili personelinin eğitim alması sağlandı.
Yıllık ciroda %15 oranında artış sağlandı.
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SİİRT İLİ VE İLÇELERİ MEVCUT SU KAYNAKLARININ POTANSİYEL GÜÇLERİNİN
SAPTANMASI ÇIKTILARIN YERELDE VE GENELDE EŞ ZAMANLI PAYLAŞIM PROJESİ

PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ
Siirt

Gıda Tarım ve Hayvancılık
Siirt İl Müdürlüğü

₺

YATIRIM TUTARI
61.116,50 TL
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₺

DESTEK TUTARI
53.637,81 TL

Proje Özeti
Proje uygulanmasıyla Dicle havzası üzerinde yer alan Siirt ili ve ilçelerinin su kaynaklarının tespiti
edilmesi, Siirt’te bulunan su kaynaklarının sulama randımanını maksimize edecek olan basınçlı
sulama teknikleri yönünde analiz edilmesi, Siirt’te sulama yatırımlarına yön verecek veri altyapısının
oluşturulması ve il, ilçe ve köy bazında su kaynaklarının detaylandırılması modern sulama teknikleri
ile hangi bitkilere ne kadar su tüketiminin uygun olacağının belirlenmesi ve uygun sulama programının
saptanması hedeflenmiştir.

Proje Sonuçları
Siirt ve çevresindeki su kaynaklarının tespiti ve bu kaynaklara dair analizler yapıldı.
Yapılan çalışmalar rapor haline getirilerek 100 adet basıldı ve paylaşıldı.
Siirt’te su kaynaklarının projelendirilmesi sonucunda toplam 8000 ha tarım arazisinin suya kavuşması yönünde adım atıldı.
Yaklaşık 40 köy ve 10.000 kişiye dolaylı veya doğrudan fayda sağlandı.

BATMAN İLİNDE KURULU DEĞİŞİK GÜNEŞ ENERJİSİ MODÜLLERİNİN
PERFORMANS KARŞILAŞTIRILMALARI PROJESİ

PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ
Batman

Batman Temiz ve
Yenilenebilir Enerji Derneği

₺

YATIRIM TUTARI
66.332,56 TL
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₺

DESTEK TUTARI
62.359,17 TL

Proje Özeti
Proje kapsamında Batman ili içinde; coğrafi ve iklimsel koşullarına bağlı olarak 2 kW’lık güce sahip
3 farklı güneş enerjisi modülü sistemi ile günlük performans ölçümlerinin yapılması ve elde edilecek
verilerin raporlanması amaçlanmıştır. Sistemden alınacak ölçüm sonuçlarının Batman ilinde güneş
enerjisi üzerine yatırım yapmayı planlayan özel şirketlerin yol kat etmesinde önemli rol oynayacağı
düşünülmüştür.

Proje Sonuçları
Sistemden elde edilecek veriler günlük güneş ışınımına, rüzgâr hızına ve sıcaklık değerlerine bağlı olarak farklı 3 güneş enerjisi
modülü için raporlandı.
Buna göre sistemden alınan anlık akım ve gerilim değerleri bilgisayar ortamında grafiklere aktarılarak elde edilen grafikler
vasıtasıyla her bir farklı modül sistemi için verimlilik hesabı yapıldı.
Proje çıktıları özellikle bölgede güneş enerjisi santrali kurmayı hedefleyen şirketlere yol gösterici oldu
Şirketler haricinde, evlerinde veya elektrik şebekelerinin ulaşamadığı kırsal yerlerde güneş enerjisinden yararlanacak
şahıslara da örnek bir çalışma geliştirildi.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşması anlamında farkındalık oluşturuldu.
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SİİRT KENT PARKI PROJESİ

PROJE SAHİBİ
Siirt Belediyesi

₺

YATIRIM TUTARI
1.167.425,76 TL

UYGULAMA YERİ
Siirt

₺

DESTEK TUTARI
286.800,95 TL

Proje Özeti
Proje ile Siirt merkez de 35 dönüm büyüklüğünde bir alan üzerine, içerisinde spor alanları, kültürel etkinlik
alanları, oyun alanları ve kafeteryaların yer aldığı kent parkının yapılması ve halkın ortak kullanımına açık,
insanların kolay erişebileceği, zamanını geçireceği ve kültürel faaliyetlere katılabileceği, spor yapabileceği
ve dinlenebileceği bir sosyal ve kültürel ortak alan oluşturulması hedeflenmiştir.

Proje Sonuçları
Siirt iline 35 dönüm büyüklüğünde sosyal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirilebileceği bir kent parkı kazandırıldı.
21 dönüm alan yeşillendirildi.
Proje kapsamında 25 adet kamelya-pergola, 77 adet ahşap oturma bankı, 20 adet spor aleti, 7 takım oyun grubu ve 1 adet
fıskiyeli süs havuzu ile spor alanları yapıldı.
Kent parkı alanında 11 adet sosyal mekan(kültür merkezi, sanat atölyeleri, anfi tiyatro vb.) inşa edildi.
Yeşil alanda 1.220 adet bitki/fidan dikildi.
Halı saha ve basketbol sahası inşa edildi.
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KONUK EVİ İLAVE KISMI RESTORASYON PROJESİ

PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ
Mardin

Mardin Valiliği Midyat Kaymakamlığı
Köylere Hizmet Götürme Birliği

₺

YATIRIM TUTARI
497.553,08 TL

₺

DESTEK TUTARI
280.859,35 TL

Proje Özeti
Midyat Kaymakamlığının kullanımında olan ve Konuk Evi ile bağlantısı olan tarihi binanın restore edilerek
sağındaki ve solundaki yapılarla birlikte büyük bir kompleks olarak yapının turizme açılması hedeflenmiştir.

Proje Sonuçları
Tarihi bina dokusuna uygun olarak restore edilerek turizme kazandırıldı.
Konuk Evi genişletilerek ziyaret edilebilir alan artırıldı.
İlçeye gelen turist sayısının artışına katkı sunuldu.
Proje kapsamında yapı içerisinde yer alan 5 eyvan, 7 oda,1 mutfak, 1 depo, bay-bayan WC, 1 hol, şark köşesi, ara geçit, 4
banyo, 2 avlu restore edildi.
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MARDİN KÜLTÜR SANAT MERKEZİ PROJESİ

PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ
Mardin

Mardin İli Kalkındırma ve
Köylere Hizmet Götürme Birliği

₺

YATIRIM TUTARI
466.006,71 TL

₺

DESTEK TUTARI
211.414,62 TL

Proje Özeti
Proje ile Mardin Kentsel Sit Alanı içerisinde bulunan Eski Halk Eğitim Merkezinin restore edilmesi ve
sonrasında, Kültür ve Sanat Merkezi olarak yeniden kullanıma girmesi ile yörenin kültürel değerlerinin
sürdürülebilirliğinin sağlanması ve Mardin ilinin kültürel mirasın kentsel bütünlük içinde korunması,
turizme kazandırılması ve kent merkezinin ekonomik kalkınmasına ivme kazandırılarak bölge
ekonomisine katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Proje Sonuçları
Tescilli ve özel öneme sahip olarak öne çıkan tarihi bina restore edilerek Mardin Halkının kullanımına ve Turizme kazandırıldı.
Eski Halk Eğitim Merkezinin restorasyon sonrası Kültür ve Sanat etkinliklerine hizmet etmesi sağlandı.
Mardin ili kültürel mirasının kentsel bütünlük içinde korunmasına katkı sağlandı.

BATMAN TEKSTİL KENT ALANIN FİZİKİ KOŞULARINN
İYLEŞTİRİLMESİ PROJESİ

PROJE SAHİBİ
Batman İl Özel İdaresi

₺

YATIRIM TUTARI
317.994,37 TL
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UYGULAMA YERİ
Batman

₺

DESTEK TUTARI
234.485,28 TL

Proje Özeti
Proje kapsamında Tekstilkent alanının altyapısının tamamen yenilenmesi ile burada üretim yapmakta
olan tekstil işletmelerinin konforlu bir çalışma olanağına kavuşabilmelerine yönelik çalışmalar yapılmıştır.
Mevcut atıksu, yağmur suyu ve içme suyu şebekeleri ihtiyaca cevap verecek nitelikte planlanmış ve
değiştirilmiş, ayrıca nakliye araçları ve çalışanlar için özellikle kış aylarında gelen yağış nedeniyle sorun
teşkil eden toprak alana beton yol yapılmış ve tretuar alanları inşa edilmiştir.

Proje Sonuçları
Tekstilkent alanında 830 m yağmur suyu
toplama hattı inşa edildi.

1.040 m2 parke taş döşenerek tretuar alanı
oluşturuldu.

790 m atık su şebekesi yenilendi.

1 adet açık otopark inşa edildi.

700 m içme suyu dağıtım hattı yenilendi.

580 m oluk yapıldı.

16.100 m2 beton yol imalatı yapıldı.

1 adet raylı giriş kapısı inşa edildi.

BATMAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ1.2.3. ETAPLAR ATIK SU ARITMA
ÜNİTESİ VE 3.ETAP ALTYAPI EKSİKLERİNİN GİDERİLMESİ PROJESİ

PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ
Batman

Batman OSB Müdürlüğü

₺

YATIRIM TUTARI
625.080,81 TL

₺

DESTEK TUTARI
468.435,60 TL

Proje Özeti
Proje ile TRC3 bölgesi içinde önemli bir yer tutan Batman ilinin, ortak üretim ve ticaret alanı olan OSB’nin
fiziki ve çevresel altyapı eksikliklerini gidererek yatırım ortamının iyileştirilmesi, cazip yatırım alanına
dönüşmesine katkıda bulunulması hedeflenmiştir. Batman OSB 3.Etap altyapı çalışmaları kapsamında
yağmursuyu, içme suyu ve atık su şebekeleri yapılmış, OSB için 5 üniteden oluşan paket arıtma tesisi
kurulmuştur.

Proje Sonuçları
3. Etapta 1.610 m uzunluğunda atıksu toplama hattı inşa edildi.
1.065 m uzunluğunda yağmursuyu toplama hattı inşa edildi.
872 m uzunluğunda içme suyu dağıtım hattı döşendi.
56 firmanın yararlandığı, saatte 20,8 m3 kapasiteli atık su arıtma tesisi kuruldu.
3. Etapta 9 yeni firma faaliyete başladı.
Yaklaşık 300 kişiye istihdam kapısı açılmasına katkı sunuldu.
OSB çevresinde yer alan ekili araziler arıtılmamış atık suyun zararlı etkisinden korundu.
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MİDYAT SANAYİ SİTESİ YOL VE AYDINLATMA SİSTEMİ YAPIMI PROJESİ

PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ
Midyat/Mardin

Midyat S.S. Toplu İşyeri
Yapı Kooperatifi

₺

YATIRIM TUTARI
455.135,43 TL

₺

DESTEK TUTARI
332.146,90 TL

Proje Özeti
Proje Mardin ili Midyat ilçesi Küçük Sanayi Sitesi alan içi yol düzenlemesi ve çevre aydınlatması yapılarak
sanayi sitesi hizmetlerinin kalitesinin arttırılması ve bu hizmetlere erişimin kolaylaşması sağlanmasını,
müşterek sanayi ve ticaret alanlarının fiziki ve teknik altyapılarının geliştirilmesi konuludur.

Proje Sonuçları
11.400 m2 parke taşı döşenmesi ile alan içi yol yapımı gerçekleştirildi.
80 adet aydınlatma direği ile çevre aydınlatması sağlandı.
Aydınlatma elamanları ile güvenlik artırıldı.
Oluşturulan altyapı hizmetleri ile sanayi hizmetlerinde kalite arttı
Sanayi sitesi inşaatları tamamlandı ve esnafa teslim edildi.
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SİİRT CANLI HAYVAN BORSASI ALT YAPI PROJESİ

PROJE SAHİBİ
Siirt Belediyesi

₺

YATIRIM TUTARI
322.544,27 TL

UYGULAMA YERİ
Siirt

₺

DESTEK TUTARI
237.454,06 TL

Proje Özeti
Proje ile Siirt’te yapılması planlanan canlı hayvan borsası alanının altyapı çalışmalarının yürütülmesi, alan
için gerekli enerji nakil hattı, içme suyu hattı ve atık su hattı altyapısının tamamlanması ve beton yol ve
aydınlatma sisteminin yapılması ile alanın üst yapı için hazır hale getirilmesi sağlanmıştır.

Proje Sonuçları
1.750 m enerji nakil hattı yapıldı.

5.420 m2 beton yol yapıldı.

500 m atık su hattı yapıldı.

52 adet aydınlatma direği inşa edildi.

800 m içme suyu dağıtım hattı yapıldı.

Siirt’e kazandırılacak olan canlı hayvan borsasının altyapısı hazır hale getirildi.

Besiciler ile kasap esnafının buluşacağı modern bir tesis kurulmasına katkı sunuldu.
Kentte hayvan satışlarının belli bir merkezden düzenli ve kayıtlı bir şekilde yapılmasına katkı sunuldu.
Hayvancılıkla uğraşan yerel halkın hayvan ticaretini daha rahat bir ortamda yapmalarına olanak sağlayacak bir tesisin inşasına
katkı sunuldu.
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SAĞLIKLI SU DORUK SU PROJESİ

PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ
Silopi / Şırnak

Tellioğlu Petrol İnşaat Nakliyat Turizm
Otomotiv İth. İhr. San. ve tic. Ltd. Şti.

₺

YATIRIM TUTARI
786.700,00 TL

₺

DESTEK TUTARI
306.246,20 TL

Proje Özeti
Proje kapsamında yürütülen faaliyetlerle, firmada bulunmayan 5-10 lt pet şişe su dolum hattının
kurulması ve bölgede ambalajlı su üretim sektöründe faaliyet gösteren tek işletmenin rekabet
edebilirliği ve üretim kapasitesi artırılarak bölgesel sürdürülebilir ekonomik gelişmeye katkıda
bulunulması ve ilçede yeni istihdam olanakları yaratılarak işsizlik ve yoksulluğun azaltılmasına katkı
sunulması hedeflenmiştir.

Proje Sonuçları
İşletmeye 5 ve 10 lt pet şişe su dolum hattı için yeni makine-ekipmanlar alındı.
Yeni üretim hattında 5 ve 10 lt pet şişe su üretimine başlandı.
7 yeni personelin istihdamı sağlandı.
Firmaya ait yeni kurumsal kimlik çalışması yapıldı.
Üretim kapasitesi % 30 arttı.
Firma 2 yeni ürün üretimine başladı.

YAPI KİMYASALLARI ÜRETİMİNDE OTOMOSYON SİSTEMLERİNİN
KULANMAYA BAŞLAMA PROJESİ

PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ
Batman OSB

İmperial Yapı Kimyasalları Madencilik
İth. İhr. Taahhüt Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

₺

YATIRIM TUTARI
560.505,00 TL

₺

DESTEK TUTARI
272.266,47 TL

Proje Özeti
Proje kapsamında, yapı kimyasalları sektöründe faaliyet göstermekte olan firmanın temin edeceği
makineler ile üretim altyapısının güçlendirilmesi yoluyla ileri teknoloji kullanımına geçerek üretim
kapasitesi, verimliliği ve ürün kalitesinin artırılması, insan gücüne dayalı hata oranı yüksek ve hızı
yavaş paketleme sürecinden, tamamen bilgisayar kontrollü otomasyon paketleme, dolum ve streçleme
işlemine geçilmesi ve bu sayede firmanın ürün kalitesi ve karlılık oranının artırılması ile üretimde verdiği
firenin azaltılması amaçlanmıştır.

Proje Sonuçları
Otomasyona bağlı güncel teknoloji ile çalışan paketleme hattı kuruldu.
Eğitim verilen 10 personelin istihdamı gerçekleşti.
Üretim kapasitesi %25 arttı.
Firma Akdeniz Bölgesi’nde yeni bayilikler aldı. Bölgesel ve ulusal rekabet gücü arttı.
Firmanın üretim verimliliği %5 arttı.
Firmanın üretimden hatalı olarak çıkan ürün miktarında %20 azaldı.
Firmanın cirosu ve Pazar payı arttı.
ISO 9001 ve CE belgeleri temin edilerek uluslararası standartlara uyum sağlandı.
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KOVER (AKKUŞ) TEKSTİL KAPASİTE ARTIRIMI VE BÜTÜNLEŞİK YAZILIM
SİSTEMİ KURULUM PROJESİ

PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ
Mardin

Kover Tekstil Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi

₺

YATIRIM TUTARI
640.808,26 TL

₺

DESTEK TUTARI
260.106,36 TL

Proje Özeti
Proje ile Organize Sanayi Bölgesinde mevcut kurulu tekstil işletmesinin yeni üretim bandı için ihtiyaç
duyulan makine ekipman alımı ve bütünleşik yazılım sistemi ile entegrasyonun sağlanması,
hedef sektörlerden tekstil alanında kapasite artırımı ile rekabet edebilirliğinin arttırılması,
istihdam yaratarak bölgede sektörün öncü firmalarından biri olarak markalaşmanın sağlanması
hedeflenmiştir.

Proje Sonuçları
İşgücü niteliklerinin artırılmasına katkıda bulunuldu.
45 kişinin istihdamı sağlandı.
Mevcut üretim kapasitesi yeni makine ve ekipmanlar ile arttırıldı.
Üretim aşamasında güncel teknolojilerin ve üretime bütünleşik yazılım sistemlerinin kullanımı sağlandı.
Firma kalite belgeleri aldı.
Ürün / hizmet kalitesinin ve çeşitliliği arttı.
İhracata dayalı üretim kapasitesi %2 geliştirildi.
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MARDİN MERKEZDE ALT YAPISI HAZIRLANAN TARİHİ YAPININ TEFRİŞATLANDIRILIP
DONATILARAK KONAKLAMA TESİSİ HALİNE ULAŞTIRMASI VE HİZMETE AÇILMA PROJESİ

PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ
Artuklu / Mardin

Lemaks Turizm Organizasyon
San. ve Ti. Ltd. Şti.

₺

YATIRIM TUTARI
1.200.158,88 TL
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₺

DESTEK TUTARI
244.944,04 TL

Proje Özeti
Proje ile, konumu ve mimarisiyle konaklamaya uygun olan tescilli tarihi yapının
turizme kazandırılıp 3 yıldızlı otel standartlarına ulaştırılması ve yapının yaşatılması, sürdürülebilir turizm
standartlarının oluşturulmasına katkı sağlanması, Mardin turizminde rekabet avantajının kazanılması,
yerel işgücüyle, yerel yatırımcıların buluşturulması ve turizm aktörleri arasında iş birliği oluşturulması
amaçlanmıştır.

Proje Sonuçları
30 adet butik odanın tefrişatı, tesisatı ve iklimlendirilmesi yapılarak faaliyete geçirildi.
Resepsiyon ve lobinin tefrişatı yapılarak hizmete açıldı.
Restoran ve kafelere hizmet edecek mutfak için gerekli tesisat yapılarak, araç gereçlerin de alınmasıyla alan faaliyete geçirildi.
100 kişilik açık 100 kişilik kapalı restoranın tefrişatı yapılıp ve malzemeleri alındı ve hizmete açıldı.
50 kişilik açık teras kafe ve 30 kişilik nargile kafenin tefrişatı yapılıp malzemelerinin alınmasıyla hizmete açıldı.
Yapılan yatırımla bölgesel, ulusal ve uluslararası iş birliği ağları kuruldu.
Bölgedeki turizm tedarikçileri ile ağlar kuruldu.

SİİRT YÖRESİ FISTIK VE BAĞ ÜRETİMİNDE VERİM VE
KALİTENİN ARTIRILMA PROJESİ

PROJE SAHİBİ
Siirt Üniversitesi

₺

YATIRIM TUTARI
80.210,00 TL
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UYGULAMA YERİ
Siirt

₺

DESTEK TUTARI
67.676,71 TL

Proje Özeti
Modern tarım uygulamalarının yapılacağı pilot fıstık ve bağ tesisleri kurularak yetiştiricilikte verim ve
kalitenin nasıl artırılacağının çiftçilere gösterilmesi, verim ve kalitenin artması ile bağ ve fıstık sektörlerin de
gelişmesine katkı sunulması hedeflenmiştir.

Proje Sonuçları
Siirt tarım ürünlerinde verim ve kaliteyi artırmak için Siirt Merkez ve ilçelerin de modern bağcılık eğitimleri ve modern fıstıkçılık
eğitimleri gerçekleştirildi.
Üreticiler ile anket çalışması yapıldı ve bu anketler sonucunda mevcut üretim tekniğine ilişkin verilere ulaşıldı.
Rakımı yüksek dağlık ve engebeli arazileri değerlendirmek amacıyla üniversite kampus alanında sulu modern, pilot bağ ve
fıstık bahçesi tesis edildi.

KÜP ŞEKER İMALATINDA MODERNİZASYON VE
KAPASİTE ARTIRMA PROJESİ
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PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ
Mardin

Gözkeser Gıda İmalatı Tekstil Nakliyat
Sanayi Ticaret Limited Şirketi

₺

YATIRIM TUTARI
400.000,00 TL

₺

DESTEK TUTARI
199.368,64 TL

Proje Özeti
Proje ile TRC3 Bölgesinde yer alan işletmenin ileri teknoloji kullanımına geçerek, üretim faaliyetlerini
geliştirmesine, üretim süreci, üretim tesisi ve ürün kalitesinde ulusal ve uluslararası standartlara uyum
sağlamasına, bu sayede bölgenin ihtiyaçlarına cevap verebilir hale gelmesine, istihdamın artırılmasına
ve bölgedeki işsizliğin azaltılmasına, bölgede sanayinin geliştirilmesine, bölgenin rekabet gücünün
artırılmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Proje Sonuçları
Proje Kapsamında küp şeker üretim ve paketleme hattı için 4 yeni makine-ekipman alındı,
İşletmenin üretim kapasitesi artırıldı,
10 kişiye istihdam sağlandı,
İstihdam edilen kişilere işbaşı eğitimleri verildi,
Bölgede 2 yeni ürünün üretimine başlandı.
Irak pazarına ihracat için gerekli altyapı oluşturuldu.

CNC TORNA FREZE PROJESİ İLE İŞ MAKİNALARI İÇİN
YEDEK PARÇA İMALATI PROJESİ

PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ
Batman

Balaban Makina Teçhizat İnşaat
Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

₺

YATIRIM TUTARI
762.700,00 TL
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₺

DESTEK TUTARI
381.295,00 TL

Proje Özeti
Projenin uygulaması ile, Batman’da planlanan iş makinaları yedek parça üretimi yatırımı kapsamında sağlanacak
otomasyon sistemi ile enerji tasarruf oranının arttırılması, üretimde hızlanma ve düşük maliyetin yakalanması,
hammadde, enerji ve işçilik kayıplarının azaltılması, verimliliğin artırılması, yeni istihdam ve otomasyon sistemi
ile katma değer yaratacak yeni ürünlerin üretilmeye başlaması, servis ağının geliştirilmesi, 15 yıldır devam eden
yetkili bayilik ve 6 markada yetkili bölge servis hizmeti işinde ağır iş makinaları onarımında kullanılan ürünleri
istenilen şekil ve ölçülerde üretilebilmesi ve firmanın tanıtım faaliyetlerinin artırılması sayesinde ise rekabetçi
koşullara ayak uydurularak satışların artırılması sağlanmıştır.

Proje Sonuçları
Ağır iş makinaları yedek parça üretimi yatırımı için 9 yeni makine alındı,
Eğitim verilen 25 personelin istihdamı sağlandı,
10 adet yedek parça üretimi gerçekleşti,
Bölgede ilk kez ağır iş makinaları yedek parça üretim tesisi kurulmuş oldu,
Üretim kapasitesi ve verimlilik artırıldı.
Müşteri sayısı ve ciroda önemli oranda artış elde edildi.

KUM LEBLEBİSİ ÜRETİMİ İLE BÖLGEDE FARK YARATILMASI PROJESİ

PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ
Mardin

Olgun Kuruyemiş Şekerleme
Helvacılık San. ve Tic. Ltd. Şti.

₺

YATIRIM TUTARI
238.192,50 TL

₺

DESTEK TUTARI
118.712,50 TL

Proje Özeti
Proje kapsamında makine-ekipman alınmasıyla birlikte üretim kapasitesinin artırılması sağlanmış, artan
üretim kapasitesine bağlı olarak yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda konumunu sağlamlaştıracak olan firmanın
ihracata başlaması, istihdamını arttırması, kuruyemiş satış pazarını genişletmesi
sağlanmış ve bu yolla bölge ticaretinin gelişimine katkı sunulmuştur.

Proje Sonuçları
18 adet makine-ekipman alındı,
Firma tarafından bölgede yeni bir ürün üretilmeye başlandı,
Üretim kapasitesi ve satış gelirleri arttı.
4 yeni personel istihdamı sağlandı,
Irak pazarında ihracata başlanmasının önü açıldı.
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BATMAN’DAN DÜNYAYA MERMER İHRACATI PROJESİ

PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ
Batman

Batman Desen Mermer İnş. Tekstil Nakliye
Gıda Madenleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

₺

YATIRIM TUTARI
850.890,00 TL

₺

DESTEK TUTARI
412.732,00 TL

Proje Özeti
Proje ile, firmanın fiziki kapasitesinin ve teknoloji kullanımın artırılmasıyla üretimin geliştirilmesi
ve ulusal marka haline gelmesi, teknik kapasitesinin nitelik ve nicelik olarak arttırılması, yönetim
kapasitesinin geliştirilmesi, pazarlama ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi ile pazar payının
arttırılması doğrultusunda firmanın rekabet gücünün geliştirilmesine katkı sunulmuştur.

Proje Sonuçları
Mermer üretimine yönelik 5 adet ileri teknoloji makine-ekipman satın alındı,
23 kişiye istihdam sağlandı,
Firmanın üretim kapasitesi önemli oranda arttı,
Markalaşmaya katkı sunuldu.
Pazar ağı genişledi.
Firmanın ihracat kapasitesi arttı.

YALITIM SEKTÖRÜNDE YENİLİKÇİ UYGULAMALAR PROJESİ

PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ
Batman

Sifa İnşaat Yalıtım İmalat Taah.
San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti.

₺

YATIRIM TUTARI
782.878,72 TL

₺

DESTEK TUTARI
373.095,07 TL

Proje Özeti
Proje kapsamında yalıtım malzemesi üreten işletmenin bölgenin en kapsamlı yapı kimyasalları üretim
sistemi ile güçlendirilmesi, entegre üretim yapan tam otomasyon sisteminin kurulması, ürünlerin ve üretim
süreçlerinin geliştirilmesi, yeni ürünlerin geliştirilmesi ve üretimde verimliliğin arttırılması, ve mevcut
üretim kapasitesinin arttırılması, markalaşma ve uluslararası pazarlara açılım hazırlıkların tamamlanması,
üretim kapasitesinin artışı ile istihdamın arttırılması ve kurumsallaşmanın tamamlanmasına yönelik bilgi
ve yönetim sistemlerinin kurulumunun gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.

Proje Sonuçları
Yapı kimyasalları üretim hattı kuruldu.
38 adet makine-ekipman satın alındı,
1 Kimyager olmak üzere 15 yeni personel istihdam edildi,
1 adet ar-ge laboratuvarı kuruldu,
10 yeni ürün geliştirildi,
Firmanın üretim kapasitesi ve ihracatı arttı.
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ÜRETİM VE HİZMET KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ İLE
REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROJESİ

PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ
Mardin

Derizbin Tekstil Tarım Hayvancılık
İnş. Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti.

₺

YATIRIM TUTARI
773.720,00 TL
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₺

DESTEK TUTARI
364.291,86 TL

Proje Özeti
Projede, makine ekipman modernizasyonu ile üretim aşamasında güncel teknolojilerin ve otomasyon sistemlerinin
kullanımını artırmak, alınacak makineler ile üretim süreçlerini hızlandırmak ve bu sayede kapasite kullanım
oranını artırmak, üretimde kalite kontrolü sağlamak, artan kapasite kullanım oranını karşılamak amacıyla personel
istihdamını artırmak, ürün çeşitlendirmesi yapıp, yurt dışı pazar araştırması, ihracat ve stratejik yönetim danışmanlık
hizmeti alarak başta Irak olmak üzere orta doğu ülkelerine ihracata başlamak, marka bilinirliğimizi artırmak için
marka tescil belgesi almak ve kurumsal kapasiteyi uluslararası standartlara yükseltmek hedeflenmiştir.

Proje Sonuçları
70 yeni personel istihdam edildi,

Firmanın kalite kontrol kapasitesi arttı,

102 adet makine-ekipman satın alındı,

Firma bünyesinde 3 yeni ünite kuruldu.

1 adet kalite belgesi alındı,

1 yeni ürün üretilmeye başlandı.

40 personele işbaşı eğitim verildi,

Firma ihracat yapabilir hale geldi.

Markalaşma çalışmaları başladı ve 1 adet web sitesi kuruldu,

MODERNİZE EPS ÜRETİM HATTI VE LABORATUVAR KURULMASI
İLE KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜN ÜRETİMİNE BAŞLANMA PROJESİ

PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ
Midyat/Mardin

Ahmetler Akaryakıt

İnş. Gıda Nak. Turizm San. ve Ltd. Şti.

₺

YATIRIM TUTARI
645.609,92 TL

₺

DESTEK TUTARI
304.359,45 TL

Proje Özeti
Proje ile modernize edilen makine parkuru sayesinde kapasite kullanım oranının %50 arttırılması,
kurulacak laboratuvar ile birlikte ürünlerin kalite kontrolünü sağlayıp, üretim kalitesinin arttırılması,
ilde ilk defa üretilecek katma değeri yüksek karbon esaslı EPS üretimine başlanması, istihdam
kapasitesinin artırılması güçlendirmek, Irak’a olan satış rakamlarının arttırılarak yurt dışı pazar payının
yükseltilmesi ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesi hedeflenmiştir.

Proje Sonuçları
7 adet yeni makine-ekipman satın alındı,

16 kişinin istihdamı sağlandı,

1 yeni ürün üretilmeye başlandı.

İstihdam edilen personele eğitim verildi,

Kurumsal kimlik çalışması başladı, web sitesi kuruldu,

Firma Irak’a ihracata başladı.
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MED DEKORASYON VE MOBİLYA: ATÖLYEDEN FABRİKAYA PROJESİ

PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ
Mardin OSB

Med Dekorasyon
(Fuat Karahan)

₺

YATIRIM TUTARI
597.601,56 TL

₺

DESTEK TUTARI
281.252,21 TL

Proje Özeti
Proje ile 1993’ten bu yana mobilya sektöründe çalışmakta olan atölyenin makine-ekipman tedariği ve
danışmanlık hizmetleri alımı yoluyla üretim kapasitesinin yükseltilmesi, işletmenin atölyeden fabrikaya
dönüşmesi ve pazarın % 80’ini elinde bulunduran ulusal markalar ve görece büyük kentlerde imalatı
yaparak bölgeye ürün satan firmalar karşısında rekabet gücünün yükseltilmesi amaçlanmıştır.

Proje Sonuçları
11 yeni personel istihdam edildi,
11 yeni makine-ekipman alındı,
Firmanın pazar payı %15 arttı,
4 yeni ürün üretilmeye başlandı,
Firmanın üretim kapasitesi %25 oranında arttı,
Makinelerde otomasyonu sağlayan mobilya tasarım ve üretim yazılımı temin edilerek kullanılmaya başlandı.
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ŞERİFOĞLU (SER-TAŞ) İHRACATA BAŞLAMA PROJESİ

PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ
Cizre / Şırnak

Şerifoğlu(Ser-Taş) Nakliyat

İnşaat Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

₺

YATIRIM TUTARI
657.306,90 TL

₺

DESTEK TUTARI
327.128,45 TL

Proje Özeti
Proje kapsamında, kilit parke taşı taahhüt işleri yapan firma kurulacak tesis ile kilit parke taşı, bordür,
yağmur oluğu üretimi yapması sağlanmış, kurulan yüksek kapasiteli işletme sayesinde işsizlik oranının
çok yüksek olduğu ilçede yeni istihdam oluşturulmuş, oluşturulan istihdama sürekli eğitimler vererek bu
alanda kalifiye eleman yetişmesi sağlanmıştır. Yapılan yatırım ile firma bölgedeki ürün/ hizmet kalitesinin
ve çeşitliliğinin artmasına katkı sağlamış ve kurumsal kapasitesini geliştirerek etkin bir markalaşma,
pazarlama ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmiştir.

Proje Sonuçları
25 adet makine-ekipman satın alındı,

Firma için web sitesi oluşturuldu,

3 yeni ürün için üretim hattı kuruldu.

Firmanın ihracat yapabilir duruma geldi,

Eğitim verilen 13 personelin istihdamı gerçekleşti,

İşletme çevre mevzuatına uyumlu hale getirildi,
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KURUYEMİŞ ÜRETİMİNDE KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ

PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ
Mardin OSB

Bisenler Kuruyemiş

Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

₺

₺

YATIRIM TUTARI
474.670,00 TL

DESTEK TUTARI
237.335,00 TL

Proje Özeti
Proje ile, ürün kalitesinin ve çeşitliliğinin artırılması, yeni alınacak makinelerle yeni ürünler imal etme
imkanına kavuşacak firmaya müşterilere daha kaliteli ürünler sunma olanağı sağlanması, ihracatın
artırılması, üretim aşamasında güncel teknolojilerin ve otomasyon sistemlerinin yaygınlaştırılması ve
istihdamın ve iş gücü niteliklerinin artırılması amaçlanmıştır.

Proje Sonuçları
19 adet makine-ekipman satın alındı,

Firmanın pazar payı %50 arttı,

Firmanın üretim kapasitesi ve teknolojisi yükseldi,

Eğitim verilen 12 personelin istihdamı sağlandı,

4 yeni ürünün üretimine başlandı.

İşletme çevre mevzuatına uyumlu hale getirildi,

BEYAZ GRUP MOBİLYA KURUMSALLAŞMA, TEKNOLOJİK MODERNİZASYON
VE MARKALAŞMA PROJESİ

PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ
Batman

Beyaz Grup Mobilya İnş. Mob. Petrol
Otomotiv Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

₺

YATIRIM TUTARI
416.475,00 TL

₺

DESTEK TUTARI
202.004,15 TL

Proje Özeti
Projenin uygulanmasıyla, firmanın fiziki altyapısının 11 yeni makine ile modernize edilmesi, üretim
kapasitesinin arttırılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesiyle kalite ve fiyat odaklı seri üretime geçilmesi,
yeni bayilikler verilmesi, bölgedeki pazar payında artış, beşeri ve teknik kapasitesinin geliştirilmesi,
yönetim süreçlerine uluslararası kalite yönetim sistemlerinin entegre edilmesi ve nihayetinde firmanın
rekabet gücünün geliştirilmesi sağlanmıştır.

Proje Sonuçları
Proje kapsamında 11 adet makine-ekipman alındı,
22 personele eğitim verildi, proje kapsamında 10 yeni personel istihdamı sağlandı,
Firma satışlara yönelik web sitesi kurdu,
Marka patent başvurusu yapıldı,
Firmanın üretim kapasitesinde %60 oranında artış sağlandı,
Firmanın pazar payı %40 oranında arttı,
3 adet kalite güvence belgesi alındı,
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GOFRET ÜRETİMİNDE OTOMASYON SİSTEMİNE GEÇİLEREK BÖLGESEL
REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMA PROJESİ

PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ
Siirt

Özbaylar Gıda Nakliye
Sanayi ve Tic .Ltd. Şti

₺

YATIRIM TUTARI
545.300,00 TL

₺

DESTEK TUTARI
239.243,50 TL

Proje Özeti
Proje ile, gofret üretiminde ulusal bir marka olma yolunda ilerleyen firmanın tüm üretim sistemindeki
makineleri modernize ederek, tam otomasyona geçilmesi, güncel teknoloji makine ve ekipmanlar
sayesinde üretim kalitesinin iyileştirilmesi, bölgenin gıda üretim ve ihracat kapasitesine katkı sunulması ve
işletmenin rekabet gücünü arttırması sağlanmıştır.

Proje Sonuçları
9 adet makine-ekipman satın alınarak tam otomasyona sahip üretim hattı kuruldu,
Firmanın üretim kapasitesi %15 oranında arttı,
Firmanın enerji tüketimi %30 oranında azaldı,
Firmanın pazar payı %15 oranında arttı,
Proje kapsamında 2 yeni personel istihdam edildi,
12 personele 20 saat eğitim verildi.
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CİZRE BELEDİYESİ 1.SINIF MEZBAHA YAPIMI PROJESİ

PROJE SAHİBİ

UYGULAMA YERİ
Cizre/Şırnak

Cizre Belediyesi

₺

YATIRIM TUTARI
2.634.854,27 TL

₺

DESTEK TUTARI
460.459,56 TL

Proje Özeti
Proje ile Cizre ilçesine 2.430 m2 kapalı alana sahip, 50 büyükbaş, 100 küçükbaş hayvan kesimi
kapasitesine sahip 1. Sınıf bir mezbaha inşa edilerek, yasal şartlara uygun hayvan kesimi yapılması, bu
yolla belediyenin kanun ve yönetmeliklerden doğan denetleme yetkisini kullanarak hizmet kapasitesini
artırması, halkın sağlıklı et tüketimini sağlanması, kaçak ve halk sağlığına uygun olmayan koşullarda et
kesiminin önlenmesi, ilçede hayvancılığın güçlenmesine katkı sunulması hedeflenmiştir.

Proje Sonuçları
11.610 m2 lik alan üzerinde, 2.430 m2 kapalı alana sahip, 50
büyükbaş, 100 küçükbaş hayvan kesimi kapasitesine sahip
1. Sınıf bir mezbaha inşa edildi.
10 kişiye istihdam imkânı sağlandı
5 çalışana 10 saatlik eğitimi verildi.

1.000 adet bilgilendirme materyali basıldı ve dağıtıldı.
Paket atık arıtma sistemi kuruldu.
30 araçlık otopark alanı yapıldı.
Alanda çevre düzenlemesi ve peyzaj yapıldı.
Kaçak kesim oranı ilçede azaltıldı.

“

Değişim Hep
Birlikte Mümkün

“

