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Antakya / HATAY
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Yenişehir Mah. 74.002 Sok. No:3
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MALİ DESTEK PROGRAMLARI GENEL BİLGİLENDİRME
İzleme ve Değerlendirme Birimi, Ajansımız tarafından uygulanmakta olan Mali Destekler, Teknik Destekler ve Doğrudan Faaliyet Desteği ve
Güdümlü Proje Desteği kapsamında desteklenen projelerin İzleme ve Değerlendirme faaliyetlerini yürütmekle sorumludur. Bu kapsamda ilgili
programlarda başarılı olmuş projelere ilişkin;
• Ön İzleme,
• Bildirim Mektuplarının Düzenlenmesi ve Faydalanıcılara İletilmesi,
• İlgili Kurum ve Kuruluşlarla Sözleşme İmzalanması,
• Uygulama ve Satın Alma Eğitimlerinin Düzenlenmesi,
• Düzenli İzleme Faaliyetleri,
• Anlık İzleme Faaliyetleri,
• İhale Süreçlerinin Takibi,
• Ödeme İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi,
• Projelere İlişkin Raporlamaların Takibi ve Onaylanması gibi faaliyetleri yürütmektedir.

2014 Yılı Proje Teklif Çağrıları
Ajansımız 2014 yılı proje teklif çağrıları kapsamında; Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik (TR63-14-YENİ), Bölgeiçi Gelişmişlik
Farklarının Azaltılması - 1 (TR63-14-BİG), Bölgeiçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması - 2 (TR63-14-BİG2) Mali Destek Programları olmak üzere 3
adet programa çıkmıştır. Ajansımızın çağrıya çıktığı bu programlar kapsamında toplam 88 adet proje destek almaya hak kazanmıştır.
2014 yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı kapsamında 59 adet proje başarılı bulunmasına rağmen; 15
tanesinin uygulama aşamasında çeşitli sebeplerle sözleşmesi imzalanmamış veya fesih olmuş, 44 tanesi ise başarıyla tamamlanmıştır.
2014 Bölgeiçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programları kapsamında ise destek almaya hak kazanan proje yararlanıcılarından 9
tanesi ile sözleşme imzalanmamış, 3 tanesi ise sözleşmesini feshetmiştir. 17 adet proje ise başarıyla tamamlanmıştır. Tamamlanan projelerin
sözleşme bütçesi ve Ajans Destek miktarları Tablo 1’de belirtilmiştir.
Tablo 1- 2014 Yılı Mali Destek Programları Proje Bütçe Bilgileri
Program Adı

Tamamlanan Proje Sayısı

Toplam Sözleşme Bütçesi

Toplam Sözleşme Destek Tutarı

TR63-14-BİG

5

1.590.618 TL

782.461 TL

TR63-14-BİG2

12

5.573.630 TL

2.786.815 TL

TR63-14-YENİ

44

28.471.589 TL

13.530.612 TL

Genel Toplam

61

35.635.837 TL

17.099.888 TL

2014 Yılı Mali Destek Programları kapsamında uygulanan üç bileşene toplam 24.417.145 TL kaynak tahsis edilmiş olup, söz konusu 88 proje için
İzleme ve Değerlendirme faaliyeti gerçekleştirilmiştir.
İzleme ve Değerlendirme Birimi tarafından raporları sunulan 2014 yılı Mali Destek Programlarındaki başarıyla tamamlanmış projelerle ilgili ödeme
işlemleri gerçekleştirilmiş ve anlık, düzenli izleme ziyaretleri ile birlikte proje sonrası izleme ziyaretleri de yapılmıştır.
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Aşağıdaki grafikte, 2014 yılı Mali Destek Programları kapsamında desteklenen projelerin illere göre bütçe dağılımlarına yer verilmiştir.
2014 Yılı Mali Destek Programı İllere Göre Bütçe Dağılımları

HATAY

KAHRAMANMARAŞ

OSMANİYE

Toplam Sözleşme
Bütçesİ

19.878.388 TL

20.825.666 TL

10.089.062 TL

Toplam Sözleşme
Destek Mİktarı

9.836.737 TL

9.765.607 TL

4.814.801 TL

2015 Yılı Proje Teklif Çağrıları
Ajansımız 2015 Yılı Mali Destek Programları kapsamında; Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı (TR63-15TZKAMU), Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (TR63-15-TZKOBİ) olmak üzere 2 adet programa çıkmıştır. Ajansımızın çağrıya çıktığı bu
programlar kapsamında toplam 32 adet proje destek almaya hak kazanmıştır.
2015 Yılı Mali Destek Programları kapsamında; Hatay ilinden 18, Kahramanmaraş ilinden 9 ve Osmaniye ilinden de 5 adet olmak üzere,TR63
Bölgesinde toplam 32 başvuru başarılı bulunmuş olup destek almaya hak kazanmıştır. Başarılı olan 32 projeden sözleşme eş finansman
yetersizliği nedeniyle 1 tanesiyle sözleşme imzalanmamıştır. 2 proje ise çeşitli sebeplerden dolayı feshedilmiştir. Bu durumda toplam 29 proje
başarıyla tamamlanmıştır. Tamamlanan projelerin toplam sözleşme bütçesi 18.224.476 TL olup Ajans sözleşme destek tutarı ise 11.147.960
TL’dir.
Bu Mali Destek Programı kapsamında, İzleme ve Değerlendirme Birimi başarılı projelere anlık ve düzenli izleme ziyaretleri gerçekleştirmiş, ara ve
nihai raporlarla birlikte projelerin ödemelerini yapmış, projelerinin tamamlanmasından sonra ise Ajansımız uzmanlarının katılımı ile proje sonrası
izleme ziyaretleri düzenlemiştir.
2015 Yılı Mali Destek Programları İllere göre Bütçe Dağılımı

HATAY

KAHRAMANMARAŞ

OSMANİYE

Toplam Sözleşme
Bütçesİ

12.332.491,32 TL

7.377.650,26 TL

4.024.242,80 TL

Toplam Sözleşme
Destek Mİktarı

7.113.359,55 TL

3.980.998,57 TL

2.248.492,38 TL
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2016 Yılı Proje Teklif Çağrıları
Ajansımız 2016 Yılı Mali Destek Programları kapsamında; Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı-3 (TR6316-YENİ-3), İthalat Bağımlılığının Azaltılması ve İhracatın Geliştirilmesi Mali Destek Programı (TR63-16-İHRAC), Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının
Azaltılması Mali Destek Programı-3 (TR63-16-BİG-3) Mali Destek Programları olmak üzere 3 adet programa çıkmıştır. Ajansımızın çağrıya çıktığı
bu programlar kapsamında toplamda 60 adet proje destek almaya hak kazanmıştır.
2016 Yılı Mali Destek Programları kapsamında; Hatay ilinden 29, Kahramanmaraş ilinden 20, ve Osmaniye ilinden de 11 adet olmak üzere, TR63
Bölgesinde toplam 60 başvuru başarılı bulunmuş olup destek almaya hak kazanmıştır. Başarılı olan 60 projeden sözleşme evrak eksikliği ve
eşfinansman yetersizliği nedenleriyle 11 tanesiyle sözleşme imzalanmamıştır. 10 proje ise çeşitli sebeplerden dolayı feshedilmiştir. Bu durumda
toplam 34 proje başarıyla tamamlanmıştır, 5 proje ise devam etmektedir. Tamamlanan ve devam eden projelerin toplam sözleşme bütçesi
19.239.061 TL olup Ajans sözleşme destek tutarı ise 10.379.715 TL’dir.
Bu Mali Destek Programı kapsamında, İzleme ve Değerlendirme Birimi başarılı projelere anlık ve düzenli izleme ziyaretleri gerçekleştirmiş, ara ve
nihai raporlarla birlikte projelerin ödemelerini yapmış, projelerinin tamamlanmasından sonra ise Ajansımız uzmanlarının katılımı ile proje sonrası
izleme ziyaretleri düzenlemiştir.
2016 Yılı Mali Destek Programları İllere göre Bütçe Dağılımı

HATAY

KAHRAMANMARAŞ

OSMANİYE

Toplam Sözleşme
Bütçesİ

10.003.789 TL

3.836.717 TL

5.398.555 TL

Toplam Sözleşme
Destek TUTARI

5.168.442 TL

2.264.179 TL

2.947.094 TL
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PROJE UYGULAMA SÜRECİ
Değerlendirme süreci sonucunda; Hatay ilinden 82, Kahramanmaraş ilinden 62 ve Osmaniye ilinden 36 olmak üzere toplamda TR63 bölgesinden
180 proje başarılı bulunmuş olup ve bu projeler için 53.225.302,63 TL’lik kaynak sağlamayı Ajansımız hedeflemiştir. Ancak Hatay ilinden 10,
Kahramanmaraş ilinden 11 ve Osmaniye ilinden 9 olmak üzere toplam 30 başvuru sahibi sözleşme imzalamamıştır. 21 proje ise proje uygulama
süreci içerisinde fesh edilmiştir.
Sözleşmelerin imzalanmasından sonra Haziran 2014, Temmuz 2015 ve Eylül 2016 tarihlerinde Hatay’daki DOĞAKA’nın seminer salonunda,
Osmaniye’de YDO’ da ile Kahramanmaraş’ta TSO’nun seminer salonunda proje uygulama usul ve esasları, satın alma kuralları, destek tutarının
muhasebeleştirilmesi ve hesap kaydına ilişkin bilgilendirme ve eğitim toplantıları gerçekleştirilmiştir. Hatay ilimizden 94, Kahramanmaraş
ilimizden 62 ve Osmaniye ilimizden 37 yararlanıcı olmak üzere toplam 193 kişi eğitim toplantılarına katılmıştır. Eğitimlerin tamamlanmasından
sonra yararlanıcılar proje uygulama faaliyetlerine başlamışlardır.
Proje Uygulama Usul ve Esasları Eğitimleri Katılımcı Sayıları
Yıllar

Hatay

Kahramanmaraş

Osmaniye

Toplam

2014

21

26

12

59

2015

35

21

11

67

2016

38

15

14

67

Toplam

94

62

37

193

Eğitimler tamamlandıktan sonra tüm projelere ilk izleme ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Bu ziyaretler esnasında, gerçekleştirilecek tüm proje
faaliyetleri ve satın alma işlemleri değerlendirilerek, proje faaliyet ve satın almaların tarihleri belirlenmiş ve bunların gerçekleştirilmesi aşamasında
nelere dikkat edilmesi gerektiği yararlanıcılara hatırlatılmıştır. Aynı zamanda projelerin risk durumları belirlenmiştir. İlk izleme ziyaretlerinin
tamamlanmasını müteakip, proje risk durumlarına göre ön ödeme olarak yararlanıcılara proje kapsamında ki ilk ödemeleri gerçekleştirilmiştir.
Ajansımız İzleme ve Değerlendirme Birimi uzmanları proje uygulama döneminde projelere destek faaliyetleri ile izleme faaliyetlerini birlikte
yürütmüşlerdir. Bu süreçte proje faaliyetlerinin planlanan takvime uygun olarak ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için yararlanıcılarla yüz yüze
görüşmeler, telefon ve elektronik posta ile destek verilirken bir taraftan da kamu fonu niteliğindeki mali desteklerin en etkin şekilde kullanılması
için izleme ve denetleme çalışmaları yürütülmüştür. Bu kapsamda yararlanıcıların düzenledikleri ihalelere gözlemci olarak katılım sağlanırken
faaliyetlerinde gecikme riski oluşan projeler için de anlık izleme ziyaretleri düzenlenerek önleyici tedbirler alınması sağlanmış ve uygulamaya
konulmuştur. Ayrıca tüm projelere önceden belirlenen takvime uygun olarak planlı izleme ziyaretleri gerçekleştirilerek faaliyetlerin ve proje
harcamalarının gerçekleşme durumları yerinde incelenmiş ve ara ödeme talep eden yararlanıcılara proje kapsamında ikinci mali destek
ödemeleri yapılmıştır.
2014-2016 Yılı Mali Destek Programları kapsamında sözleşme imzalanan 129 projenin 124’ü Mart 2018 itibariyle başarı ile tamamlandı. 5 adet
proje devam etmektedir. 21 proje ise yararlanıcıların talepleri üzerine Yönetim Kurulu kararıyla feshedildi. Proje faaliyetlerinin tamamlanmasının
ardından proje sahipleri projeleri ile ilgili nihai raporlar düzenleyerek ajansa sunmuştur. Ajans uzmanları tarafından projelere nihai izleme
ziyaretleri düzenlenmiş ve yararlanıcıların proje kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetleri ve alımları yerinde görerek nihai raporlarla birlikte mali
ve teknik uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır. Bu inceleme sonrasında proje sahiplerine proje kapsamındaki nihai ödemeler yapılarak projeler
tamamlanmıştır.
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Sıra

1

İl

Hatay

İlçe

Altınözü

Referans Numarası

Başvuru Sahibi

Proje Adı

Sözleşme
Bütçesi

Sözleşme
Destek Miktarı

Destek
Oranı

TR63-14-BİG-0003

Hasan Çoban
-Çobanoğulları Unlu
Mamülleri

TR63 Bölgesinde ‘’Bölge
İçi Gelişmişlik Farkının
Azaltılmasında’’ Pay Sahibi
Oluyoruz

280.000,00 TL

140.000,00 TL %50,00

421.000,00 TL

197.652,58 TL %46,95

2

Hatay

Hassa

TR63-14-BİG-0004

Çolakoğulları Gıda Mobilya
Prina Atığından Prina Yağı
İnşaat Harfiyat Temizlik
ve Prinadaki Çekirdeğin
Taşımacılık Sanayi Ticaret
Üretimi
Limited Şirketi

3

Hatay

Kumlu

TR63-14-BİG-0006

Vahdet Anılar - Vartel
Ticaret

Dekoratif Panel Çit Projesi

362.762,67 TL

181.381,33 TL %50,00

4

Hatay

Hassa

TR63-14-BİG-0007

Gümüş Süt Ürünleri
(Hasan Küçük)

İlkler Şehri’nden Eşsiz
Lezzetler Projesi

131.025,00 TL

65.512,50 TL

5

Hatay

Kumlu

TR63-14-BİG-0011

Ferpet Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi

Sürdürülebilir Bir Çevre İçin
395.830,00 TL
İlk Adım Projesi

197.915,00 TL %50,00

6

Kahramanmaraş Ekinözü

TR63-14-BİG-2-0001

Oktay Ceyhan

Ekinözü Aşağı İçmeler
Sultan Otelleri Turizm ve
Yenileme Projesi

155.100,00 TL

77.550,00 TL

Kuser Tarım İşletmesi
Zeytin Salamura Tesisi
Projesi

886.862,32 TL

443.431,16 TL %50,00

%50,00

%50,00

7

Hatay

Altınözü

TR63-14-BİG-2-0002

Kuser Tarım Gıda
Taşımacılık İnşaat
Malzemeleri Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi

8

Hatay

Altınözü

TR63-14-BİG-2-0004

Olcay Göçer

Olcay Süt Ürünleri
İşletmesini Geliştirme
Projesi

117.474,00 TL

58.737,00 TL

9

Hatay

Hassa

TR63-14-BİG-2-0007

Demircioğulları Zeytinyağı
Tarım Ürünleri İnşaat ve
Taşımacılık Tic. Ltd. Şti.

Pirina Atığından Pirina
Yağının Geri Dönüşümü

514.000,00 TL

257.000,00 TL %50,00

10

Osmaniye

Bahçe

TR63-14-BİG-2-0013

Egehan Temizlik

Egehan Üretim
Kapasitesinin ve Rekabet 499.396,00 TL
Gücünün Arttırılması Projesi

249.698,00 TL %50,00

TR63-14-BİG-2-0020

Şeker Mobilya

Mobilya Üretiminde
Modernizasyon, Ürün
Çeşitliliği ve Kalite
Standardizasyonu Projesi

51.508,00 TL

TR63-14-BİG-2-0031

Bodrumhan Yapı Nurhak
Bodrum Han Yapı İnşaat
Mad. Haz. Bet. Eml. Tur. Gıda Taş Ocağı Modernizasyonu 770.200,00 TL
Yatırımı
İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.

385.100,00 TL %50,00

TR63-14-BİG-2-0032

Kendirlioğulları Besicilik
Gıda İnşaat Turizm
Taşımacılık Sanayi Ticaret
Limited Şirketi

76.850,00 TL

TR63-14-BİG-2-0035

Öztürk Kardeşler İnş. Harf.
Hassa’da Öztürk Kardeşler
Nak. Madencilik, Turizm
Firmasının İmalat Kapasitesi 803.075,00 TL
Seyahat Tem. San. ve Tic.
ve İstihdamı Artış Projesi
Ltd. Şti.

401.537,50 TL %50,00

Kahramanmaraş Çağlayancerit TR63-14-BİG-2-0039

Güzeloğlu-Göktaş Gıda
Artan Kalite ve Kapasite
Süt ve Süt Ürünleri Tem.
İle Gelen Rekabet Gücüyle
İnş. Taş. Med. San. ve Tic.
Kalkınan Çağlayancerit
Ltd. Şti.

400.944,68 TL

200.472,34 TL %50,00

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu

TR63-14-YENİ-0003

Vm Bakalit Metal Plastik
Mak. İth. İhr. San. ve Tic.
Ltd. Şti.

Bakalit Kulp Üretim Hattı İle
Teknolojiye ve Yenilikçiliğe
830.295,00 TL
Dayalı Rekabet Gücünü
Geliştirme

415.147,50 TL %50,00

TR63-14-YENİ-0008

Madeni Mutfak Eşyası
Onur Bakalit ve Metal San. Sektörüne Yönelik Özel
552.900,00 TL
Tasarımları Yüksek Teknoloji
ve Tic. A.Ş.
İle Geliştirme

276.450,00 TL %50,00

11

Hatay

12

Kahramanmaraş Nurhak

13

14

15

16

17

Hassa

Kahramanmaraş Ekinözü

Hatay

Hassa

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu
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103.016,00 TL

Ekinözü’nün İncisi Kent Otel
153.700,00 TL
Projesi

%50,00

%50,00

%50,00

Sıra

İl

İlçe

Referans Numarası

Başvuru Sahibi

Proje Adı

Sözleşme
Bütçesi

Sözleşme
Destek Miktarı

Destek
Oranı

18

Kahramanmaraş Onikişubat

TR63-14-YENİ-0016

Simdaş Mermer Mad. İnş. Simdaş Kapasite ve Ürün
Plastik Ahşap San. ve Tic. Çeşitliliği Arttırımı ve
İhracata Başlama Projesi
Ltd. Şti.

594.570,00 TL

297.285,00 TL %50,00

19

Kahramanmaraş Onikişubat

TR63-14-YENİ-0025

Kırteks Metal Teks. San.
ve Tic. Ltd. Şti.

466.276,70 TL

233.138,35 TL %50,00

20

Kahramanmaraş Onikişubat

TR63-14-YENİ-0026

Özyürür Bakalit Kulp Metal İnovatif Yatırımlarla Yeni
San. Tic. Ltd. Şti.
Ürünler Geliştirme Projesi

608.786,80 TL

304.393,40 TL %50,00

21

Hatay

TR63-14-YENİ-0029

İste Çiftlik Gıda Ltd. Şti.

İste Çiftlik Gıda Firmasının
Üretim ve Ambalajlama
Kapasitesinin Artırılması

146.920,00 TL

73.460,00 TL

TR63-14-YENİ-0038

Vitem Markalı ve
Endüstriyel Tasarım Tescilli
Cansu Kapı Sanayi Ticaret Mutfaklar İle İç ve Dış
873.778,84 TL
Pazarlarda Sürdürülebilir
Limited Şirketi
Rekabet Gücü Artışı
Sağlama
Ofis Mobilya Sektöründe
‘’Han Ofis’’ Markası İle
Markalaşma, Kapasite ve
Verimlilik Artırma Projesi

416.760,00 TL

208.380,00 TL %50,00

22

Hatay

İskenderun

Antakya

Türk Mutfağındaki Sır

%50,00

436.889,42 TL %50,00

23

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu

TR63-14-YENİ-0040

Ömer Demir - Demirhan
Mobilya ve Dekorasyon

24

Hatay

TR63-14-YENİ-0046

Filmar Filtre Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi

Filtre Üretim Tesisi Kapasite
Artışı ve Ekolojik Filtre
780.902,00 TL
Üretimi Projesi

390.451,00 TL %50,00

TR63-14-YENİ-0050

Hatfil Tekstil İşlt. A.Ş.

Siz Seçin Biz Renk Verelim
(İplik Boyama Kapasite
Arttırımı ve Teknoloji
Yenileme Projesi)

772.600,00 TL

386.300,00 TL %50,00

TR63-14-YENİ-0051

Kelebekler Hayv. Tar. Gıda Ayda: Süt Ürünleri
Nakl. Oto. Tekstil San. ve Üretiminde Gıda ve Hijyenin 290.810,00 TL
Markası
Tic. Ltd. Şti.

145.405,00 TL %50,00

TR63-14-YENİ-0054

Kayaş Kuru Buz Ambalaj
Plastik Gıda Yalıtım ve Sınai En Büyük Artınız,
Ambalajınız
Gazlar Sanayi ve Ticaret
İşletmeleri A.Ş.

206.260,91 TL %50,00

Arsuz

25

Hatay

26

Kahramanmaraş Onikişubat

27

Belen

Kahramanmaraş Onikişubat

412.521,82 TL

TR63-14-YENİ-0059

Has Treyler Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi

Üretim Süreçlerinde Dışa
Bağımlılığı Azaltarak Tanker
1.069.230,00 TL 493.811,37 TL %46,18
Şase, Lowbad, Hayvan
ve Araç Taşıyıcı Treyler
Üretimine Başlanması

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu

TR63-14-YENİ-0061

Alkarde Tekstil Dek. İnş.
Tic. San. A.Ş.

Yenilikçi Mobilya Üretim
Sistemleri İle Rekabet
Gücünü Geliştirme

432.593,23 TL

Kahramanmaraş Onikişubat

TR63-14-YENİ-0062

Madosa Tekstil ve Gıda
San. ve Tic. A.Ş.

Yerinde Enerji Üretimi İle
Küresel Rakiplerine Fark
Atıyor

1.212.226,50 TL 500.000,00 TL %41,25

Makina Üretim Sektöründe
Teknoloji Yenileme, Kalite,
1.032.540,00 TL 498.792,32 TL %48,31
Kapasite ve Ürün Çeşitliliği
Artırarak Markalaşma

28

Hatay

29

30

Antakya

216.296,61 TL %50,00

31

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu

TR63-14-YENİ-0064

Aksüt Makina Metalİnş.-Teks.-Otomotiv Pet.
Ürünleri Tic. ve San. Ltd.
Şti.

32

Osmaniye

TR63-14-YENİ-0080

Bölgemizde Üretilmeyen 4
Znr Yapı Kimyasalları San.
Yeni Ürün Üreterek Rekabet 606.300,00 TL
ve Tic. Ltd. Şti.
Gücünün Arttırılması

303.150,00 TL %50,00

TR63-14-YENİ-0083

Üretim ve Tasarım
Şahanlar Ahşap
Altyapımızın Güçlenmesi
Kuyumculuk İnşaat Sanayi
İle Yeni Ürün Üretimine ve
ve Ticaret Limited Şirketi
İhracata Başlama

209.653,75 TL %50,00

33

Toprakkale

Kahramanmaraş Onikişubat

419.307,50 TL

TR63 BÖLGESİ 9

Sıra

34

35

İl

Hatay

Hatay

İlçe

Belen

Antakya

36

Hatay

37

Kahramanmaraş Onikişubat

38

39

40

41

Hatay

Hatay

Hatay

Hatay

Antakya

Antakya

Antakya

Belen

Antakya

Başvuru Sahibi

Proje Adı

Sözleşme
Bütçesi

Sözleşme
Destek Miktarı

Destek
Oranı

TR63-14-YENİ-0085

Üretim ve Tasarım
Kaltek Makine Sanayi
Altyapısının Güçlendirilmesi
İmalat İnşaat Taah. Elektrik
551.075,00 TL
İle Yenilikçi Ürünler
Elektronik İth. İhr. ve Tic.
Geliştirme-İhracat Hacmini
Ltd. Şti.
Artırma

TR63-14-YENİ-0092

Recep Öztürk-Lavinya
Mobilya, Vergi
No:7140037815

Üretim Teknolojisinin
Yenilenmesi İle Üretimde
Kalite Artışı ve Yeni Ürün
Çeşidi Oluşturulması

464.605,00 TL

232.302,50 TL %50,00

TR63-14-YENİ-0093

Pelin Kimya San. Tic.
Ltd. Şti.

Boya Sanayinde Yenilikçi
Kalite Kontrol Sistemlerinin
294.659,50 TL
ve Pazarlama Tekniklerinin
Kurulması

147.329,75 TL %50,00

TR63-14-YENİ-0096

Akyıldız Mut. Eş. İmt. Gıd.
Tek. Taş. Trz. San. ve Tic.
Ltd. Şti.

Entegrasyon, Geri Dönüşüm
ve Tasarımla Gelen Rekabet 967.975,00 TL
Gücü

483.987,50 TL %50,00

TR63-14-YENİ-0098

Bülent Ramazan Treyler
Term. Elekt. Hizm. Oto Yedek
Parç. Petrol Taş. Deniz. Hayv.
Tarım San. Tic. Ltd. Şti.

Yeni Teknolojilerin İşletmeye
Entegre Edilmesi Yoluyla
1.062.450,00 TL 499.060,55 TL %46,97
Dışa Bağımlılığın Azaltılması
ve Verimliliğin Arttırılması

TR63-14-YENİ-0102

Ayakkabıcılıkta Yeni
Kirve Dericilik Kom. Nak.
Tasarımlarımıza Teknoloji
Tar. ve Hayv. Ürün. İnş. İth.
İle Hayat Verme ve
İhr. Tic. Ltd. Şti.
Markalaşma

275.537,50 TL %50,00

304.740,00 TL

152.370,00 TL %50,00

TR63-14-YENİ-0108

Birol Çelik Yapı İnşaat
Makine Sanayi Ticaret
ve İthalat İhracat Limited
Şirketi

Hidrolik Profil ve Boru
Bükme Makinesinin Makine
897.670,00 TL
Parkına Eklenmesi İle 4 Yeni
Ürün Üretilmesi

448.835,00 TL %50,00

TR63-14-YENİ-0110

Şeref Cam Dış Cephe
Giydirme Sistemleri İnş.
ve Yapı Malz. Taahhüt
Paz. İth. İhr. San. ve Tic.
Ltd. Şti.

“Mobilya Sektörüne Yönelik
Cam İşleme Teknolojisi
1.032.800,00 TL 499.758,06 TL %48,39
Yatırımı” İle “Isıcam
Üretim Teknolojilerinin
Geliştirilmesi”

TR63-14-YENİ-0112

Mesut İnşaat Taah. Mak.
Firmamızın Rekabet
İmal. Mon. Kers. Hur.
Kabiliyetinin Güçlendirilmesi 339.550,00 TL
Tahm. Tal. İth. İhr. Tic. San.
Projesi
Ltd. Şti.

169.775,00 TL %50,00

42

Hatay

43

Kahramanmaraş Onikişubat

TR63-14-YENİ-0116

Martı Ev Gereçleri San. Tic. “Rekabet Denizinde Yeni
522.295,92 TL
Paz. İth. İhr. Ltd. Şti.
Kanatlarıyla Uçan Bir Martı”

261.147,96 TL %50,00

44

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu

TR63-14-YENİ-0120

Yenilikçi Tasarımlarıyla,
Derya Dokuma Tekstil
Mobilya Taşımacılık İnşaat Türk Motiflerini Uluslararası 490.225,00 TL
Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Pazarlara Taşıyor

245.112,50 TL %50,00

45

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu

TR63-14-YENİ-0121

Hilal Tekstil Boya Kasar
San. ve Tic. Ltd. Şti.

Güneş Işınları Enerjiye, Enerji
1.980.000,00 TL 500.000,00 TL %25,25
Üretime Dönüşüyor

46

Kahramanmaraş Onikişubat

TR63-14-YENİ-0122

Kibar Özdemir-Karınca
Tanıtım Reklam ve
Promosyon

Karınca Tanıtım Bez
Çanta Üretimi İle Çevrenin 151.140,00 TL
Korunmasına Destek Oluyor

75.570,00 TL

%50,00

TR63-14-YENİ-0123

Kron Filtre Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi

Bölgede Oem Standartlarına
Uygun, Uluslararası Kalitede
174.228,50 TL
Filtre Üretimi İle Rekabet
Gücünün ve Pazar Payının
Arttırılması

87.114,25 TL

%50,00

TR63-14-YENİ-0125

Ağaç Atıklarından Katma
Amanos Orman Ürünleri Değeri Yüksek, Yenilikçi
İnşaat Nakliyat San. ve Tic. Lambri ve Lamine Ürün
İmalatına ve İhracata
Ltd. Şti.
Başlama

47

48

Osmaniye

Osmaniye
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Belen

Referans Numarası

Toprakkale

Toprakkale

517.080,00 TL

258.540,00 TL %50,00

Sıra
49

İl
Osmaniye

İlçe
Osmaniye

Referans Numarası
TR63-14-YENİ-0129

50

Osmaniye

Osmaniye

TR63-14-YENİ-0130

51

Hatay

Antakya

TR63-14-YENİ-0134

52

Hatay

Reyhanlı

TR63-14-YENİ-0141

53

Kahramanmaraş Onikişubat

TR63-14-YENİ-0159

54

Kahramanmaraş Onikişubat

TR63-14-YENİ-0171

Başvuru Sahibi
Fahri Uyduran - Emsal
Kuruyemiş

Proje Adı
Kuruyemiş Paketleme ve
Kahve Kavurma Sistemi
Kurulum Projesi

Sözleşme
Bütçesi

Sözleşme
Destek Miktarı

Destek
Oranı

283.400,00 TL

141.700,00 TL %50,00

927.020,00 TL

463.510,00 TL %50,00

620.400,00 TL

310.200,00 TL %50,00

997.908,00 TL

498.954,00 TL %50,00

974.101,35 TL

487.050,67 TL %50,00

279.329,02 TL

139.664,51 TL %50,00

656.971,42 TL

328.485,71 TL %50,00

İş Birliği Güç Birliğiyle Gelen
361.425,00 TL
Başarı

180.712,50 TL %50,00

Gülerset Mobilya Dayanıklı
Gülerset Mobilya
Tüketim Malları Sanayi
Üretim Teknolojisinin
Ticaret Pazarlama Limited
Modernizasyonu Projesi
Şirketi
Baskılı Baskısız Standart
Özsoner Ambalaj Hediyelik ve Özel Kesim Karton
Eşya İnş. Taah. Madencilik Kutu İmalatında Gelişmiş
Teknoloji Kullanımıyla
Taşımacılık İth. İhr. San.
Rekabet Gücünün
Tic. Ltd. Şti.
Arttırması
Ferhanoğulları Geri
Dönüşüm Her Nevi Hurda
Geri Dönüşüm Sektöründe
Nak. Tur. Pet. İnş. Taah.
Sürdürülebilir Yatırım
Onr. Teks. Ür. İth. İhr. ve
Tic. Ltd. Şti.
Maritaş Denim San.
Denim Modasında Yeni Bir
ve Tic. A.Ş, Vergi No:
Ses, D Plus
6120625494
Elis Isı Yalıtım Ambalaj
İnşaat Mühendislik Sanayi Atıkdan Değere
ve Ticaret Ltd. Şti.

55

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu

TR63-14-YENİ-0180

Yenilikçi Yatırımlar İle Ürün
Aykut Çınarlıdere - Kısmet Çeşitliliğin ve Verimliğin
Aliminyum Mutfak Eşyaları Artırılarak Sürdürülebilir
Üretim Projesi

56

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu

TR63-14-YENİ-0192

Semosan Mobilya İnş.
Mim. Day. Tük. Ltd. Şti.

57

Hatay

TR63-15-TZKAMU-0002 Payas Belediyesi

Payas Sahili Cin Kule İle
Canlanıyor

820.985,03 TL

615.738,77 TL %75,00

Sarı Selim Camii Medrese
Odaları’nın Tadilatlarının
Yapılarak Turizme
Kazandırılması Projesi

281.200,00 TL

210.900,00 TL %75,00

3 Adet Turizm Danışma
Bürosu Yapılması

892.505,43 TL

669.379,07 TL %75,00

Payas

58

Hatay

Payas

TR63-15-TZKAMU-0003 Payas Kaymakamlığı

59

Hatay

Antakya

TR63-15-TZKAMU-0005

60

Osmaniye

Kadirli

TR63-15-TZKAMU-0008 Kadirli KHGB

Hitit Güneşi-Karatepe

361.597,00 TL

271.197,75 TL %75,00

61

Hatay

Defne

TR63-15-TZKAMU-0009 Defne Belediyesi

Hatay’ın Yeni Tacı Defne

586.775,00 TL

440.081,25 TL %75,00

Turizmin Yörüngesini
Değiştiriyoruz: Oyuncak
Müzesi, Planetaryum ve
Gözlemevi Projesi

449.635,00 TL

337.226,25 TL %75,00

Hatay İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü

62

Osmaniye

Osmaniye

Osmaniye Korkut Ata
TR63-15-TZKAMU-0010
Üniversitesi

63

Hatay

Yayladağı

TR63-15-TZKAMU-0015 Yayladağı Belediyesi

Avcılar Çeşmesi Çevre
Düzenlemesi ve Turizme
Kazandırılması Projesi

523.249,00 TL

392.436,75 TL %75,00

64

Kahramanmaraş Afşin

TR63-15-TZKAMU-0019 Afşin Belediyesi

Eshab-I Kehf Canlanıyor

866.617,65 TL

649.963,23 TL %75,00

65

Kahramanmaraş Göksun

TR63-15-TZKAMU-0025 Göksun Belediyesi

Göksun Doğa Turizm
Merkezi

864.937,74 TL

648.350,69 TL %74,96

66

Hatay

TR63-15-TZKAMU-0029

Hatay Büyükşehir
Belediyesi

Hatay E-Turizm Haritası
Yapılması

507.360,00 TL

380.520,00 TL %75,00

67

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu

TR63-15-TZKAMU-0033

Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi

Kahramanmaraş Kent ve
Panorama Müzesi

1.593.012,00 TL 674.714,61 TL %42,35

Antakya

TR63 BÖLGESİ 11

Sıra

İl

İlçe

Referans Numarası

Başvuru Sahibi

Proje Adı

Sözleşme
Bütçesi

Sözleşme
Destek Miktarı

Destek
Oranı

68

Hatay

Belen

TR63-15-TZKAMU-0035 Belen Kaymakamlığı

Seyr-i Belen, Yürü ve Dinlen 461.135,97 TL

345.851,97 TL %75,00

69

Hatay

Altınözü

TR63-15-TZKAMU-0038 Altınözü Belediyesi

Sokullu Mehmet Paşa
Köprüsü Peyzaj Projesi

685.103,59 TL

513.827,69 TL %75,00

70

Kahramanmaraş Andırın

TR63-15-TZKAMU-0042 Andırın Belediyesi

Kültür ve Turizm Geçidimiz
Çınar Geçidi

395.519,00 TL

296.639,25 TL %75,00

71

Hatay

TR63-15-TZKAMU-0047 Arsuz Kaymakamlığı

Temiz Kum, Temiz Sahil,
Temiz Turizm

682.970,00 TL

512.227,50 TL %75,00

1.657.559,38 TL 731.422,75 TL %44,13

331.175,00 TL

247.687,31 TL %74,79

410.781,41 TL

307.260,89 TL %74,80

Arsuz

72

Hatay

Samandağ

TR63-15-TZKAMU-0048 Samandağ Belediyesi

Samandağ Sahili Turizm
Geliştirme Projesi Etap1
Ziyaret ve Çevresi ParkMeydan Düzenlemesi

73

Hatay

Samandağ

TR63-15-TZKAMU-0050 Samandağ Kaymakamlığı

Antik Kent Seleucia
Pieria’da Doğa Yürüyüşü

74

Kahramanmaraş Afşin

TR63-15-TZKAMU-0051 Afşin Kaymakamlığı

75

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu

TR63-15-TZKAMU-0053 Dulkadiroğlu Belediyesi

76

Osmaniye

Osmaniye

TR63-15-TZKAMU-0054

77

Hatay

Arsuz

TR63-15-TZKAMU-0055

78

Hatay

Antakya

79

Kahramanmaraş Onikişubat

80

Hatay

Antakya

81

Hatay

Antakya

Osmaniye il Kültür ve
Turizm Müdürlüğü

Tarihle Kültürün Buluştuğu
Şehir
Kahramanmaraş Tematik
Mutfak Müzesi ile Kültürel
Mirasımız Olan Zahire
Geleneğinin Yaşatılması
Osmaniye Dijital Kent
Turizm Tanıtım Sistemi
Projesi

Hatay Gençlik Hizmetleri ve
Uluçınar Su Sporları Merkezi
Spor İl Müdürlüğü
Tarihin Kucağından,
TR63-15-TZKAMU-0057 Antakya Kaymakamlığı
Teknolojinin Bağrına Bir
Kent Antakya
Balcılar Petrol Ürünl. Turizm
Kaplıca Turizminde Yeni Bir
TR63-15-TZKOBİ-0001 Taş. İnş. Gıda San. ve Tic.
Nefes
Ltd. Şti.
Cemali Pet. Ürün. Paz.
Cemali’den Tarihe Dokunuş
TR63-15-TZKOBİ-0005
Turizm İnş. ve Tic. Ltd. Şti.
TR63-15-TZKOBİ-0008

Şahutoğlu Turizm Otelcilik Şahutoğlu Turizm Otel
Org. San. ve Tic. Ltd. Şti. Projesi

1.758.517,38 TL 713.423,08 TL %40,57

201.525,80 TL

151.080,66 TL %74,97

696.214,50 TL

522.160,87 TL %75,00

100.067,00 TL

75.004,75 TL

367.330,00 TL

183.665,00 TL %50,00

201.152,92 TL

99.461,27 TL

476.613,96 TL

185.756,54 TL %38,97

430.956,82 TL %44,48

%74,95

%49,45

82

Kahramanmaraş Elbistan

TR63-15-TZKOBİ-0009

Pay Yapı Gayrimenkul İnş.
Danş. A.Ş.

Elbistan da Çevreye Duyarlı
Konsepti ile 4 Yıldızlı
968.884,20 TL
Otel Hizmet Kalitesinin,
Çeşitliliğinin ve Marka
Değerinin Artırılması

83

Kahramanmaraş Onikişubat

TR63-15-TZKOBİ-0010

Pamuk Turizm Taş. İnş.
Gıda Tem. Hiz. Elek. Elekt.
San. ve Tic. Ltd. Şti.

Büyük Maraş Oteli’ni
Geliştirme ve Hizmet
Çeşitliliğini Artırma Projesi

152.050,88 TL

76.025,00 TL

%50,00

84

Hatay

Arsuz

TR63-15-TZKOBİ-0012

Milor Turizm Org. ve Tic.
Ltd. Şti.

Doğu Akdeniz’in Yeni Yıldızı
Arsuz; Hotel Palm Beach ile 183.892,24 TL
Parlıyor

91.946,12 TL

%50,00

85

Hatay

Arsuz

TR63-15-TZKOBİ-0020

Bekir Bayır

İssos Otel, Parasailing ile
Uçmaya Hazırlanıyor

373.054,75 TL %50,00

86

Hatay

Altınözü

TR63-16-BİG-3K-0001

Karagönler Zeytin Yağı
Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.

87

Hatay

Hassa

TR63-16-BİG-3K-0004

Aca Tarım ve Gıda San.
Tic. Ltd. Şti.

88

Kahramanmaraş Andırın

TR63-16-BİG-3S-0001

Andırın Belediyesi

Andırın Doğakayla Gelişiyor 255.950,00 TL

191.962,50 TL %75,00

89

Hatay

TR63-16-BİG-3S-0002

Yayladağı Belediyesi

Yayladağı Yöresel Ürünler
Sergi ve Satış Alanı
Oluşturulması

254.341,46 TL %73,17
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Yayladağı

746.109,50 TL

Karagönler Zeytin Karasuyu
638.610,00 TL
Geri Kazanım Projesi
Aca Tarım’ın Hassa’da
Yüksek Kalitede Zeytinyağı 530.808,08 TL
Üretim Tesisi Projesi

347.600,00 TL

298.760,25 TL %46,78
251.369,26 TL %47,36

Sıra

İl

İlçe

Referans Numarası

Başvuru Sahibi

Proje Adı

Sözleşme
Bütçesi

Sözleşme
Destek Miktarı

Destek
Oranı

90

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu

TR63-16-BİG-3S-0004

Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi

Kahramanmaraş Gençlik ve
373.750,00 TL
Spor Merkezi

280.312,50 TL %75,00

91

Osmaniye

Toprakkale

TR63-16-BİG-3S-0007

Toprakkale Gençlik
Hizmetleri ve Spor İlçe
Müdürlüğü

Toprakkale Gençlik ve Kültür
288.625,37 TL
Merkezine Kavuşuyor

216.469,02 TL %75,00

92

Hatay

Kumlu

TR63-16-BİG-3S-0009

Kumlu Belediye Başkanlığı Sosyal Etkinlik Merkezi

93

Osmaniye

Sumbas

TR63-16-BİG-3S-0010

Sumbas Belediyesi

Bu Mesire Yeri Sumbasın
Sesi

94

Osmaniye

Bahçe

TR63-16-BİG-3S-0011

95

Osmaniye

Hasanbeyli

TR63-16-BİG-3S-0012

96

361.108,00 TL

270.831,00 TL %75,00

270.474,00 TL

202.855,50 TL %75,00

Osmaniye İli Bahçe İlçesi
Köylere Hizmet Götürme
Birliği Başkanlığı

Yürüyüş Parkuları ve
Dinlenme Alanları İle İlçemiz 386.154,44 TL
Sosyallaşiyor

289.615,80 TL %75,00

Hasanbeyli Belediyesi

Haydi Hasanbeyli’ye Pikniğe 292.797,12 TL

219.597,84 TL %75,00

Kahramanmaraş Çağlayancerit TR63-16-BİG-3S-0013

Çağlayancerit Belediyesi

Zorkun Park ve Mesire Alanı 385.465,40 TL

287.688,01 TL %74,63

97

Kahramanmaraş Göksun

TR63-16-BİG-3S-0014

Göksun Belediyesi

Göksun Antik Tiyatro
Merkezi

379.560,63 TL

283.220,02 TL %74,62

98

Hatay

Hassa

TR63-16-BİG-3S-0016

Hassa Kaymakamlığı

Hassa Yöresel Ürünleri Satış
Merkezi ve Dinlenme Alanı 326.428,56 TL
Projesi

244.821,42 TL %75,00

99

Hatay

Hassa

TR63-16-BİG-3S-0017

Hassa Belediyesi

Hassa Sosyal Yaşam Alanı
Projesi

388.817,56 TL

250.194,24 TL %64,35

100 Hatay

Defne

TR63-16-İHRAC-0009

Daplan Pano

Daplan Dünyaya Açılıyor

656.876,00 TL

328.438,00 TL %50,00

TR63-16-İHRAC-0010

Ferra Filtre Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi

Oem Standartlarında ve
Orijinal Ürün Kalitesinde
Filtre Üretimi ile Yerli Ürün
Kullanım Oranı ve İhracat
Oranının Artırılması

1.014.070,00 TL 498.839,07 TL %49,19

TR63-16-İHRAC-0012

Ezgi Plastik ve Orman
Tarım Ürünleri Üretim
Pazarlama İhracat İthalat
Sanayi Ticaret Limited
Şirketi

Üretim Miktarı ve Ürün
Kalitemizin Artırılmasıyla
Gelen Taleplerin
Karşılanabilmesi ve İhracat
Kapasitemizin Artırılması

591.764,32 TL

295.882,16 TL %50,00

TR63-16-İHRAC-0016

Öz-İş Metal Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi

İleri Teknoloji
Entegrasyonuyla Dışa
Bağımlılığın Giderilmesi,
943.520,00 TL
Yurtdışı Pazarda
Sürdürülebilir Rekabet Gücü
Artışı

446.742,42 TL %47,35

TR63-16-İHRAC-0022

Bonera Tutku

Tencere Yuvarlandı Ocağını
361.500,00 TL
Buldu

180.750,00 TL %50,00

TR63-16-İHRAC-0023

Maksan Gelişiyor, TR 63
Bölgesi Büyüyor / Teknik ve
Samir Kalaycıoğlu Maksan Kurumsal Yatırım İle İhracat 1.049.230,00 TL 492.330,43 TL %46,92
Kapasitesinin Arttırılması
Projesi

106 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu

TR63-16-İHRAC-0025

Mecka Teknolojik Altyapısını
Mecka Tekstil Taşıma San.
Güçlendirerek Rekabet
252.280,00 TL
ve Tic. Ltd. Şti.
Gücünü Artırıyor

126.140,00 TL %50,00

107 Osmaniye

TR63-16-İHRAC-0027

Arachis Gıda Makina İth.
İhr. San. Tic. Ltd. Şti.

Arachis Coğrafi İşarete
Sahip Ürünleri Farklı İşleme 971.500,00 TL
Metotlarıyla Üretiyor

485.750,00 TL %50,00

TR63-16-İHRAC-0030

Gemsataş; İthalatta Dışa
Gemsataş Gemciler Metal
Bağımlılığa Şerit/Rulo Bakır 524.767,58 TL
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İmalatı İle Çözüm Getiriyor

262.383,79 TL %50,00

101 Osmaniye

102 Hatay

103 Hatay

Toprakkale

Antakya

Belen

104 Kahramanmaraş Onikişubat

105 Hatay

Belen

Osmaniye

108 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu

TR63 BÖLGESİ 13

Sıra

İl

109 Hatay

İlçe

Belen

Referans Numarası

TR63-16-YENİ-3-0006

110 Hatay

Antakya

TR63-16-YENİ-3-0010

111 Hatay

Arsuz

TR63-16-YENİ-3-0011

112 Osmaniye

113 Osmaniye

Osmaniye

TR63-16-YENİ-3-0017

Osmaniye

TR63-16-YENİ-3-0031

114 Kahramanmaraş Onikişubat

TR63-16-YENİ-3-0044

115 Hatay

Antakya

TR63-16-YENİ-3-0046

116 Hatay

Antakya

TR63-16-YENİ-3-0048

117 Osmaniye

Osmaniye

TR63-16-YENİ-3-0060

118 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu

TR63-16-YENİ-3-0071

119 Hatay

Antakya

TR63-16-YENİ-3-0075

120 Hatay

Antakya

TR63-16-YENİ-3-0081

121 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu

TR63-16-YENİ-3-0088

122 Hatay

Antakya

TR63-16-YENİ-3-0094

123 Hatay

Antakya

TR63-16-YENİ-3-0097

124 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu
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TR63-16-YENİ-3-0098

Başvuru Sahibi
Mlh Akaryakıt İnşaat
Katıyakıt San. Tic. Ltd. Şti
Belen-Hatay Şubesi

Proje Adı
Biyoenerjinin Yeni Durağı:
Hatay

Sözleşme
Bütçesi

Çam Orman Ürünlerinin
Mustafa Çam-Çam Orman Üretim Alt Yapısının
Oluşturulması ve Hizmet
Ürünleri
Kalitesinin Artırılması
Ekodek Kompozit Panel
Yeşil Bir Gelecek İçin;
Tekstil Konfeksiyon Geri
Dönüşüm Orman Ürünleri Ekodeck’le Dönüşüm
Plastik Tic. ve San. Ltd. Şti.
Yeni Üretim Hattı ve Yeni
Bürohome Mobilya İnşaat
Ürün İle Bölgesel Üretim
Turizm Üretim Pazarlama
Kapasitesi Artışına ve
İthalat İhracat Sanayi ve
Sosyo-Ekonomik Gelişmeye
Ticaret A.Ş.
Katkı Projesi
Üretimlerde İşletme Dışına
Bağlılığın Azaltılması,
Ahmet Göyce-Nasip
Yeni Teknoloji Makine
Mobilya
Kullanımı İle Ürün Kalitesinin
Artırılması
Ayşula Tarım Ürünleri ve
Ayşula Tarımın Yükselişi
San. Tic. Ltd. Şti.
Daha İyi Bir Gelecek için
Cesa Isımak Klima End.
İleri Mühendislik Çözümleri:
Tes. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Isımak
Abk Büro Mobilya Otomotiv
Üretim Teknolojisinin
Gıda Petrol ve Metal
Yenilenerek Ürün Kalite ve
Ürünleri San. Paz. İth. İhr. ve
Çeşitliliğinin Artırılması
İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti.
Makine Altyapısının
Güçlendirilmesiyle Ürün
Fatih Gold Mobilya-Fatih
Çeşitliliğinin ve Üretim
Fatmaoğulları
Kapasitesinin Arttırılması
Temel Tosyalı-Tosyalı
Daha Sağlam Adımlarınız
Ayakkabı
için Yeni Moda Tosyalı
Hak Tel Çivi Hatay İlinde
Hak Tel Çivi Haddecilik
Rakipsizliğini Katma Değeri
Demir Metal San. İth. İhr.
Yüksek Ürün Üretmekle
Tic. Ltd. Şti.
Başlatıyor
Ayakkabı İmalatında
Teknolojİye Yatırım Yaparak,
Hüseyin Serdar Yavuzkurt
Ürün Çeşitliliğini Artırma
Projesi
Modernizasyonla Gelen
Güçlü Teknolojik Altyapı,
Yakup Bakır
Güçlü Kapasite ve Verimlilik
Projesi

Destek
Oranı

1.060.649,00 TL 480.543,29 TL %45,31

Gıda Makinaları İmalatında
Kapasite Artırma ve Dışa
202.510,00 TL
Yusuf Eraslan
Bağımlılığı Ortadan Kaldırma
Projesi
Fabrikamızda İlk Defa
Acar San. Mam. Ürtm. ve
Plastiğe Dizili Çivi Üretimi
330.000,00 TL
Paz. Ltd. Şti.
Yapıp İhracat Yapmak
Metal Sektöründe
Teknolojik Üretim Hattının
Arda Yapı İnşaat Sanayi
Ticaret ve Taahhüt Ltd. Şti. Kurulması ve Seri Üretimin
Hızlandırılması

Sözleşme
Destek Miktarı

101.255,00 TL %50,00

165.000,00 TL %50,00

656.144,44 TL

328.072,22 TL %50,00

411.790,00 TL

205.895,00 TL %50,00

491.230,00 TL

245.615,00 TL %50,00

780.250,00 TL

390.125,00 TL %50,00

164.270,00 TL

82.135,00 TL

%50,00

1.107.000,00 TL 500.000,00 TL %45,17
394.722,60 TL

197.361,30 TL %50,00

554.890,00 TL

277.445,00 TL %50,00

334.790,00 TL

167.395,00 TL %50,00

253.241,15 TL

126.620,57 TL %50,00

240.037,00 TL

120.018,50 TL %50,00

501.630,00 TL

250.815,00 TL %50,00

164.250,00 TL

82.125,00 TL

%50,00

2014
başarılı projeler

HATAY

HATAY
PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

:
:
:
:
:
:
:
:

2014 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (BİG)
Hasan Çoban - Çobanoğulları Unlu Mamülleri
TR63-14-BİG-0003
Altınözü - HATAY
7 Ay
280.000,00 TL
140.000,00 TL
%50,00

2014

TR63 BÖLGESİNDE ‘’BÖLGE İÇİ GELİŞMİŞLİK FARKININ
AZALTILMASINDA’’ PAY SAHİBİ OLUYORUZ

Proje Özeti
Projenin genel amacı; TR63 Bölgesinde gıda alanında faaliyet gösteren
işletme; yenilikçi yöntemlerle üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliğini
arttırması, modern teknolojiler kullanarak geleneksel gıda imalatı
anlayışından daha çok bilgi ve sermaye gerektiren yenilikçi
ve rekabetçi bir yapıya kavuşmasını sağlamak, bu rekabetçi
yapıyla birlikte TR63 Bölgesinde Bölge içi gelişmişlik farklarının
azaltılmasında pay sahibi olmaktır. Projenin başarı ile tamamlanması
ile rekabet edebilir bir yapıyla istihdam olanakları yaratarak insan
kaynaklarının güçlendirilmesi ile bölgede sürdürülebilir ekonomik
kalkınmanın teşvikine, işletmelerin üretim ve kurumsal altyapılarının
güçlendirilmesi, imalat sanayi sektöründe üretim verimliliğinin ve
ürün çeşitliliğinin arttırılması, yeni tesisler kurulması ve var olanların
modernize edilmesine katkı sağlamak hedeflenmiştir.

Proje Sonuçları
Proje kapsamında firma; hamur işleme ve pişirme seti, kuru
pasta dolabı ve reyon dolabı, jeneratör, hamur muhafaza odası,
kalıp buz makinası, dik tip buzdolabı, buhar odası, ekmek dilimleme
makinası almıştır. Yararlanıcımız ürünlerini ve firmalarını tanıtmak
amacı ile katalog ve broşür bastırmış, alınan gıda güvenliği ve kalite
sertifikaları ile ürünlerinin kalitesini belgeleyebilmiştir. Projenin başarı ile
tamamlanması ile %60 oranında kapasitesi artan firma 3 kişiye istihdam
olanağı sağlayabilmiştir. Gelirlerinin artıran firma ekonomik olarak
güçlenmiştir.

16 TR63 BÖLGESİ

2014

HATAY

2014 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (BİG)
Çolakoğulları Gıda Mobilya İnşaat Harfiyat Temizlik Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi
TR63-14-BİG-0004
Hassa - HATAY
9 Ay
421.000,00 TL
197.652,58 TL
%46,95

:
:
:
:
:
:
:
:

PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

PRİNA ATIĞINDAN PRİNA YAĞI VE PRİNADAKİ ÇEKİRDEĞİN ÜRETİMİ

Proje Özeti
Hatay ili, Hassa ilçesinde bulunan 7500 ton/yıl Zeytin İşleme
Kapasitesine sahip zeytinyağı işletmesinden çıkan prina hamuru atığı
içerisinde kalan yağın çıkarılması, kalan posanın kurutulup preslenerek
yakıt olarak kullanılmak üzere ekonomiye kazandırılması ve atıkların
değerlendirilerek çevre kirliliğinin önlenmesi amaçlanmaktadır.
Mevcut işletmeden elde edilen prina hamuru atıklarının tekrar
değerlendirilerek prina yağı ve prina çekirdeği elde edilecektir. Elde
edilen çekirdeğin bir kısmı işletmede yakıt olarak kullanılarak işletme
maliyetleri azaltılacak, işletmenin sürdürülebilir üretim yapması ve
rekabet gücünün artırılması sağlanacaktır.

Proje Sonuçları
Atıkların değerlendirilmesi ile zeytinyağı işleme tesisinin
geliri artmış ve üretilen prinanın bir kısmı tesiste yakıt olarak
kullanılmaya başlanmıştır. Tesisin rekabet gücü artmıştır.
Atıkların çevreye verdiği zararlar en aza indirilmiş, benzer üretim
yapan işletmelere örnek teşkil edilmiş ve çevreye duyarlılık bilinci
gelişmiştir. Isıtma sektöründe yeni iş kolları açarak bu sektöre canlılık
getirerek yeni iş istihdamları yaratılmıştır. Diğer yenilenebilir enerji
kaynaklarına göre nakliye ve depolanabilme kolaylığı sağlanmış ve
tüketicilerin temiz ve ucuz enerji kaynağına erişimi sağlanmıştır.
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HATAY
PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

:
:
:
:
:
:
:
:

2014 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (BİG)
Vahdet Anılar - Vartel Ticaret
TR63-14-BİG-0006
Kumlu - HATAY
9 Ay
362.762,67 TL
181.381,33 TL
%50,00

2014

DEKORATİF PANEL ÇİT PROJESİ

Proje Özeti
Projenin genel amacı; TR63 bölgesinde bulunan ilçemiz Kumlu’nun
ekonomik potansiyelini en iyi şekilde değerlendirip işsizliğin, yoksulluğun
ve gelir dağılımındaki eşitsizliğin azaltılarak bölgesel kalkınmışlık farkının
azalmasına katkıda bulunmaktır.
Projenin özel amacı ise; genel amaca katkı sağlamak üzere
TR63 bölgesinde faaliyet gösteren; tel çit üreten işletmenin
üretim ve kurumsal kapasitesinin arttırılması suretiyle yeni müşteri
gruplarının kazanılması, ilçe ticaret hacminin artırılması ve istihdamın
sağlanmasıyla ekonomik gelişmeye katkı sağlamaktır.

Proje Sonuçları
Proje kapsamında Ajansımız desteği ile firma “Tam Otomatik
Elektrostatik Toz Boya Tesisi “ kurulmuş ve “Tam Otomatik
Tel Doğrultma ve Kesme”, “Kompresör” ve “Hidrolik Pres
Kalıbı” almıştır. Firmanın tanınırlığının artırılması için katalog ve
afiş basılmıştır. Firmaya 1 yeni kişi istihdamı gerçekleştirilmiş olup
kapasite %13 artmıştır. İşletmenin kurumsal kapasitesi artırılarak işletme
yöneticileri ve çalışanlarında kurum kültürü oluşturulmuştur. Artan üretim
kapasitesi ile yeni müşteri grupları kazanan firmanın satışları ve gelirleri
artmıştır.
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2014

HATAY
2014 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (BİG)
Gümüş Süt Ürünleri (Hasan Küçük)
TR63-14-BİG-0007
Hassa - HATAY
8 Ay
131.025,00 TL
65.512,50 TL
%50,00

:
:
:
:
:
:
:
:

PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

İLKLER ŞEHRİ’NDEN EŞSİZ LEZZETLER PROJESİ

Proje Özeti
Proje kapsamında Hatay’ın Hassa ilçesinde çevre süt üreticilerinden
alınan bölgenin doğal sütünden üretilen dil örgü, lavaş, sünme
çubuk peynire ilave olarak doğal taze kaşar üretimine başlanması
planlanmaktadır. Proje ile süt işleme kapasitesi 10 tondan 15 tona
çıkarılacak ve günlük 600 kg butik kaşar imal edilerek firmanın
üretim kapasitesi ve geliri %15 artacaktır. Proje ile 3 yeni personel
istihdam edilecek ve ISO 9001, 14001 kalite belgeleriyle kalite
altyapısındaki önemli eksiklikler giderilecektir.

Proje Sonuçları
Proje ile doğal taze kaşar üretim hattı kurulmuş ve hijyenik
kaşar üretimi başlamıştır. Peynir imalatında verimlilik artarak
üretim kapasitesinin arttırılması sağlanmıştır. Proje kapsamında
3 yeni personel istihdam edilmiş ve firmanın bölgesel pazar
payının arttırılmasına katkı sağlanmıştır. Firmanın kalite altyapısının
kurulması ve geliştirilmesi sağlanmış ve firmanın ürün gruplarının
tanıtımına yönelik görünürlük çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
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HATAY
PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

:
:
:
:
:
:
:
:

Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması
Ferpet Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
TR63-14-BİG-0011
Kumlu - HATAY
9 Ay
395.830,00 TL
197.915,00 TL
%50,00

2014

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇEVRE İÇİN İLK ADIM PROJESİ

Proje Özeti
1985 yılında hurdacılıkla başladığı ve zaman içinde kazandığı tecrübeyi
kurumsallaştırarak geri dönüşüm sektöründe önemli bir yer edinmiş
olan Ferhanoğulları Geri Dönüşümün grup firması olarak faaliyete
başlamış olan Ferpet firması proje kapsamında; dönüştürülebilir katı
atıkların toplanmasını, türlerine göre ayrıştırılmasını ve preslemesini
sağlayarak geri dönüşüm firmalarına satış yapmayı hedeflemiştir.
Makine-ekipman temini sonucunda atık toplama sıklığının
azaltılması sureti ile lojistik maliyetler en aza düşürülmüş ve atık
ayıklama ve preslemede güncel teknoloji kullanılarak geliştirilmiş bir
sistem oluşturulmuştur.

Proje Sonuçları
Şehir çöplerinin içinde bulunup, değersiz madde sayılan, hurda
kağıt-karton, alüminyum içecek kutuları, pet şişeler, plastik kutu ve
kaplar, tekstil ürünleri vs. gibi atıkların modern teknolojilerle organik
atıklardan ayrılması, sonra preslenip balyalanarak ilgili sanayilere
hammadde olarak geri kazandırılması sağlanmıştır. Bu sayede firma
tabii kaynaklarımızın korunmasına ve çevre kirliliğinin engellenmesine
katkıda bulunan bir uygulamaya sahip olmuştur. Presleme sistemi ile
atıkların taşınma maliyeti düşürülmüştür.
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2014

HATAY
2014 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması -2 Mali Destek Programı (BİG-2)
Kuser Tarım Gıda Taşımacılık İnşaat Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
TR63-14-BİG-2-0002
Altınözü - HATAY
9 Ay
886.862,32 TL
443.431,16 TL
%50,00

:
:
:
:
:
:
:
:

PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

KUSER TARIM İŞLETMESİ ZEYTİN SALAMURA TESİSİ PROJESİ

Proje Özeti
Hatay ili Altınözü ilçesinde üretilen zeytinlerin modern metotlarla ve
modern tesislerde işlenip, insan sağlığı açısından önemli bir besin
kaynağı olan salamura zeytin şekline getirilmesi amacıyla salamura
zeytin üretim tesisinin kurulmasıdır. Gıda ürünlerinin modern
yöntemlerle üretimi yaparak katma değerin artırılmasını sağlamak,
bu yolla bölgenin gıda sanayinin gelişimi ve ulusal ve uluslararası
pazarda daha rekabetçi konuma yükseltilmesi hedeflenmiştir.

Proje Sonuçları
Proje kapsamında modern salamura zeytin üretim tesisi
kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. %100 kapasite artışı ile kurulan
işletme söz konusu yatırımla 6 yeni istihdam sağlanmıştır.
Modern yöntemlerle işlenen sofralık zeytinin bölge ekonomisine
katkısı artmıştır. İnsan sağlığı açısından en uygun koşullarda üretilen
salamura yeşil ve siyah zeytin ile “zeytinyağcı” olarak ünlenmiş
Altınözü ilçesinde ürün çeşitliği sağlanmış, ulusal ve uluslararası
pazarda rekabetçilik gücü artacaktır.
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HATAY
PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

:
:
:
:
:
:
:
:

2014 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması -2 Mali Destek Programı (BİG-2)
Olcay Göçer
TR63-14-BİG-2-0004
Altınözü - HATAY
7 Ay
117.474,00 TL
58.737,00 TL
%50,00

2014

OLCAY SÜT ÜRÜNLERİ İŞLETMESİNİ GELİŞTİRME PROJESİ

Proje Özeti
Proje kapsamında; 1 adet süt pişirme kazanı, 2 adet lavaş eritme
kazanı,1 adet jeneratör, 1 adet buhar kazanı temin edilmesi
planlanmaktadır. Eklenen yeni ünitelerle birlikte artan eleman
gereksiniminin karşılanması amacıyla 4 kişi (1 gıda mühendisi, 2 işçi,
1 pazarlama elemanı) istihdam edilecektir. Kalite belgelendirme
ve gıda güvenirliği yönetim sistemine geçişin sağlanarak ulusal
ve uluslararası belgelendirmeleri tamamlamak ve firma adına
tescilli olan “Olcay süt” markasını güçlendirerek daha çok müşteri
tarafından fark edilmesini sağlamak ve kaliteli, güvenilir ve katma
değeri yüksek süt ürünleri üretimine başlayarak ürün çeşitliliğini
artırmak ve ihracata başlamak amaçlanmaktadır.

Proje Sonuçları
5 adet yeni makine ünitesi alınarak üretim seri hale getirilmiştir.
Tuzlu yoğurt ve tereyağına ek olarak; Hatay peyniri, örgü peynir,
dil peyniri olmak üzere 3 yeni ürün üretilmiştir. Seri üretime
geçilmesiyle ve yeni makinelerin üretimi teknik hale getirmesiyle ürün
kalitesi artmıştır. ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği, ISO 9001:2008 KYS
belgelerinin alınmasıyla bu kalite tescillenmiştir. Mevcut müşterilere
100 yeni müşteri eklenerek, 3 yeni ürünle karşılanamayan talep
karşılanabilir hale gelmiştir. İskenderun, Adana, Kahramanmaraş
pazarlarına girilerek 4 yeni kişi istihdam edilmiştir.
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2014

HATAY
2014 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması -2 Mali Destek Programı (BİG-2)
Demircioğulları Zeytinyağı Tarım Ürünleri İnşaat Ve Taşımacılık Tic. Ltd. Şti.
TR63-14-BİG-2-0007
Hassa - HATAY
9 Ay
514.000,00 TL
257.000,00 TL
%50,00

:
:
:
:
:
:
:
:

PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

PİRİNA ATIĞINDAN PİRİNA YAĞININ GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Proje Özeti
Hatay ili, Hassa ilçesinde bulunan 9000 ton/yıl zeytin işleme kapasitesine
sahip zeytinyağı işletmesinden çıkan prina hamuru atığı içerisinde
kalan yağın çıkarılması, kalan posanın kurutulup preslenerek yakıt
olarak kullanılmak üzere ekonomiye kazandırılması ve atıkların
değerlendirilerek çevre kirliliğinin önlenmesi amaçlanmaktadır.
Mevcut işletmeden elde edilen Prina hamuru atıklarının tekrar
değerlendirilerek prina yağı ve prina çekirdeği elde edilerek
ekonomiye kazandırılması amaçlanmaktadır. Elde edilen çekirdeğin
bir kısmı işletmede yakıt olarak kullanılarak işletme maliyetleri
azaltılacak, işletmenin sürdürülebilir üretim yapması ve rekabet
gücünün artırılması sağlanacaktır.

Proje Sonuçları
Proje sonunda işletmenin geliri ve rekabet gücü arttırılmış ve
sürdürülebilir üretim yapması sağlanmıştır. Kurulan ekstraksiyon
ünitesi ile yılda 2100 ton civarında prina hamuru ile 32 ton
prina yağı üretilebilecek ve ürünlerin satışından tesise ek gelir
sağlanacak konuma gelinmiştir. Proje kapsamında 3 kişiye istihdam
sağlanmıştır.
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HATAY
PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

:
:
:
:
:
:
:
:

2014 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması -2 Mali Destek Programı (BİG-2)
Şeker Mobilya
TR63-14-BİG-2-0020
Hassa - HATAY
4 Ay
103.016,00 TL
51.508,00 TL
%50,00

2014

MOBİLYA ÜRETİMİNDE MODERNİZASYON, ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ VE
KALİTE STANDARDİZASYONU PROJESİ

Proje Özeti
Bölgemizdeki gelişmiş ilçelere karşı az gelişmiş durumdaki ilçemiz
Hassa’nın mobilyacılık sektöründeki rekabet gücünü arttırmak projenin
genel amacıdır. Projenin özel amaçları arasında, üretimde kullanılan
makine ve ekipmanların modernize edilmesi yoluyla işletmenin
üretim kalitesini arttırmak ve kalitenin standardizasyonunu
sağlamak, yeni makineler alarak makine sayısını arttırmak, ürün
çeşitliliğini arttırmak ve satış oranını arttırmak yer almaktadır.

Proje Sonuçları
Proje kapsamında firma kenar bant yapıştırma makinesi, çizicili
yatar daire makinesi, kompresör, toz emici, portatif yatar daire,
kırıcı delici matkap, akülü matkap, matkap, regülatör, sunta kesme
makinesi, titreşim zımpara makinesi, 50’lik oval boru bükme makinesi
ve taşlama makinesi almıştır. Yenilenen tesis ile 3 kişinin istihdamı
sağlanmıştır. Satışlarda %40 artış gerçekleştirmeye başlayan firma
ve 10 yeni ürün üretilmesi sağlanmıştır. Üretim artışı ile beraber kalite
standardizasyonunu sağlayan firma kurumsallaşmaya da adım atmıştır.

24 TR63 BÖLGESİ

2014

HATAY
2014 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması -2 Mali Destek Programı (BİG-2)
Öztürk Kardeşler İnş. Harf. Nak. Madencilik, Turizm Seyahat Tem. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
TR63-14-BİG-2-0035
Hassa - HATAY
9 Ay
803.075,00 TL
401.537,50 TL
%50,00

:
:
:
:
:
:
:
:

PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

HASSA’DA ÖZTÜRK KARDEŞLER FİRMASININ İMALAT KAPASİTESİ
VE İSTİHDAMI ARTIŞ PROJESİ

Proje Özeti
Hatay ilinde inşaat sektörü imalat sanayisinin hammadde ihtiyacının
giderilmesine, Hatay ilinin ekonomik yapısının üretim ve istihdam
yoluyla kalkınmasını sağlamak hedeflenmiştir. Hassa ilçesinde üretimi
gerçekleştirilemeyen agrega imalatına başlanması ile Hassa’nın,
dolaysıyla Bölgenin rekabet edebilirliğinin artmasına katkı sağlamak
amaçlanmaktadır. İstihdam edilecek 15 yeni personel ile firmanın
imalat ve istihdam kapasitesini artırarak müşterilerin taleplerini
karşılamak ve diğer üretici firmalara yereldeki hammaddenin
kullanımı, katma değer oluşturulması ve pazarlanması konularında
örnek olacak teşvik edici rol üstlenilmesi amaçlanmıştır.

Proje Sonuçları
Hatay ili Hassa İlçesinde kurulu firma üretim kapasitesini
%30 artırarak agrega üretim hattına ve ekipmanlarına sahip
olmuştur. Müşterilerin talep ettiği yüksek hacimli sipariş
miktarları ve ihtiyaçları karşılanmıştır. Proje kapsamında
15 yeni istihdam oluşturulmuştur. Hatay ilinde inşaat sektörü imalat
sanayisinin hammadde ihtiyacının giderilmesine, Hatay ilinin ekonomik
yapısının üretim ve istihdam yoluyla kalkınmasına katkı sağlanmıştır.
Yereldeki hammaddenin kullanımı, katma değer oluşturulması ve
pazarlanması konularında örnek olacak teşvik edici rol üstlenilmiştir.
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PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

:
:
:
:
:
:
:
:

2014 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı (YENİ-2)
İste Çiftlik Gıda Ltd. Şti.
TR63-14-YENİ-0029
İskenderun - HATAY
8 Ay
146.920,00 TL
73.460,00 TL
%50,00

İSTE ÇİFTLİK GIDA FİRMASININ ÜRETİM VE AMBALAJLAMA
KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI

Proje Özeti
Proje ile TR63 Bölgesi’nde gıda ürünlerinin üretimi ve paketlenerek katma
değerinin artırılması yoluyla satış, pazarlama ve ihracatının artması,
bu sayede bölgedeki gıda sanayinin gelişimi ve ulusal ve uluslararası
pazarda daha rekabetçi konuma yükselmesi, firmanın mevcut eski
gıda üretim ve ambalajlama alt yapısının üzerine yenilikçi yöntemlerle
üretim, işleme ve paketleme yapabilen makineleri ekleyerek
yapmakta oldukları gıda ürünleri imalatında yüksek teknolojinin
kullanımı ile markalı ürün kalitelerini ve kapasitelerini artırmak
projenin genel ve özel amaçlarını oluşturmaktadır.

Proje Sonuçları
Proje kapsamında firma çekirdek çıkarma makinesi, 6 metre zeytin
eleme makinesi, zeytin kırma makinesi, sap ayıklama makinesi,
soğuk hava deposu, limon kabuğu rendeleme makinesi, etiket
makinesi ve frigorifik araç satın almıştır. 1 yeni kişi istihdam edilerek
bölge ekonomisine katkıda bulunulmuştur. Yeni makinelerle kurulan
yeni tesis ile firmanın kapasitesinde %10’luk bir artış sağlanmıştır.
Kapasitesi ile beraber satışlarını da artırmayı başaran firma e-ticaret
yaparak hem yöresel ürünlerimizin tanınırlığına hem de ekonomiye katkı
sağlamaktadır.
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2014

HATAY

2014 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı (YENİ-2)
Cansu Kapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi
TR63-14-YENİ-0038
Antakya - HATAY
9 Ay
873.778,84 TL
436.889,42 TL
%50,00

:
:
:
:
:
:
:
:

PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

VİTEM MARKALI VE ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLLİ MUTFAKLAR İLE İÇ
VE DIŞ PAZARLARDA SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET GÜCÜ ARTIŞI SAĞLAMA

Proje Özeti
Firma mevcut ürünlerde farklılaşma sağlama amaçlı olarak mobilya
sektöründe öncü Top Solid Wood Tasarım programı ile ürünlerin
seri üretimine geçerek ön plana çıkmayı hedeflemiştir. Makineekipmanların modernizasyonu ve bilgisayar yazılımları ile üretim
sürecini optimize edecek, fire oranını ve maliyetleri düşürecek,
ürünlerde katma değer artışı sağlayacak; personel eğitimi ile çalışan
başına üretim değeri artışını destekleyecek ve bir bütün olarak
gelişerek büyüme stratejisi çerçevesinde hedeflediği istikrarlı malikurumsal güçlenmeyi sağlamayı amaçlamıştır.

Proje Sonuçları
Proje kapsamında mutfak dolabı yapımı için makine ve
ekipmanlar alınmıştır; 5 Eksenli CNC Makinesi, Forklift, Kenar
Bantlama Makinesi, Yük Asansörü, Daire Testere Makinesi,
Kapak Kenar Zımpara Makinesi, Spreyleme Robot Sistemi,
Kompresör, Tutkallama Sistemi, Daire Testere Makinesi, Polisaj
ve Streç Ambalaj Makinesi gibi makinelerin dışında Top Solid Wood
Tasarım Programı ve montaj işlemleri için ekipmanlar alınmıştır.
Proje sonrasında üretim kapasitesinde %80 ve istihdamda (6 yeni
personel) artış gerçekleşmiştir.
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PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

:
:
:
:
:
:
:
:

2014 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı (YENİ-2)
Filmar Filtre Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
TR63-14-YENİ-0046
Arsuz - HATAY
7 Ay
780.902,00 TL
390.451,00 TL
%50,00

FİLTRE ÜRETİM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI VE EKOLOJİK FİLTRE
ÜRETİMİ PROJESİ

Proje Özeti
Firma, sundukları proje ile yenilikçi üretim anlayışı ile üretim yaparak
rekabet edilebilirliklerini güçlendirmeyi amaçlamıştır. Karaağaç Beldesi
İskenderun Hatay adresinde kurulu olan filtre üretim tesisimize
proje kapsamında alımı planlanan makine ve ekipmanlar sayesinde
mevcut üretim yapılarının yenilikçi yöntemlerle geliştirilmesi, ihraç
edilecek ürünün doğası gereği üretim teknolojilerinin geliştirilmesi,
çevrenin ve doğal kaynakların korunması, yeni teknolojilerin
işletmeye transfer edilmesi yoluyla fire oranlarının azaltılması, ürün
güvenliği ve kalitesinin attırılması, üretimlerinde verimliliğin ve ihracat
miktarlarının artırılması, ekonomi ve istihdama dolaylı ve dolaysız
olarak katkı yapılması hedeflenmiştir.

Proje Sonuçları
Proje kapsamında mevcut araç ve endüstriyel yağ-yakıt, hava, nem
alıcı ve seperatör filtreler, filtre plastik elemanları, kauçuk conta
üretilen tesise; otomatik sızıntı test cihazı, ekolojik filtre üretim
makinası, büyük çaplı atom filtre sargı makinası, küçük çaplı atom
filtre sargı makinası, metal kağıt klips makinası, otomatik eksantrik
pres hattı alınmasıyla, kapasitenin yenilikçi yöntemlerle arttırılması, fire ve
maliyet oranlarının azaltılması, kalitenin vazgeçilmez kılınmasıyla rekabet
edilebilirliğin arttırılması, çalışan 221 kişiye ilave 10 personel daha
istihdam edilerek istihdam ve ekonomiye katkı sağlanması gibi hedeflere
başarı ile ulaşılmıştır.
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2014

HATAY

2014 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı (YENİ-2)
Hatfil Tekstil İşlt. A.Ş.
TR63-14-YENİ-0050
Belen - HATAY
7 Ay
772.600,00 TL
386.300,00 TL
%50,00

:
:
:
:
:
:
:
:

PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

SİZ SEÇİN BİZ RENK VERELİM (İPLİK BOYAMA KAPASİTE ARTTIRIMI
VE TEKNOLOJİ YENİLEME PROJESİ)

Proje Özeti
Antakya Organize Sanayi Bölgesinde kurulu olan İplik Boyama tesisine
proje kapsamında alınacak makine ve ekipmanlar sayesinde mevcut
üretimin yenilikçi yöntemlerle geliştirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca
proje kapsamında firmanın üretim teknolojisinin geliştirilmesi,
yeni teknolojilerin işletmeye transfer edilmesi yoluyla üretimde
verimliliğin artırılması, ihracat miktarının arttırılması, ekonomi
ve istihdama dolaylı ve dolaysız olarak katkı yapılması
amaçlanmaktadır.

Proje Sonuçları
Boyalı pamuk ipliği ile boyalı merserize iplik üretim tesisine proje
kapsamında, 2 adet her biri 72 kafalı yumuşak sarım makinesi,
2 adet 5 kafalı bobinden çileye sarma makinesi, 1 adet
kurutma makinesi ve 1 adet nemlendirme (fiksaj) makinesi
alınmıştır. Merserize iplik boyama üretim kapasitesinin %16,
iplik boyama kapasitesinin %10 arttırılması, üretim süreçlerinin
iyileştirilmesi, üretilen ürünlerin kalitesinin arttırılması ve ihracat
payının arttırılmasıyla beraber 15 personel daha istihdam edilerek
ekonomiye katkı sağlanmıştır. Ayrıca; markalaşma çalışmaları,
planlanan ihracat ile ulusal ekonomiye katkı, bölgesel işsizlik
sorununa sınırlı da olsa çözüm sağlamak, bölgesel sanayinin üretim
artışı ile kalkınmasına destek verme de projenin sonuçları arasındadır.
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referans kodu
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PROJE BÜTÇESİ
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:
:
:
:
:
:
:
:

2014 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı (YENİ-2)
Has Treyler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
TR63-14-YENİ-0059
Antakya - HATAY
9 Ay
1.069.230,00 TL
493.811,37 TL
%46,18

ÜRETİM SÜREÇLERİNDE DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTARAK TANKER ŞASE,
LOWBAD, HAYVAN VE ARAÇ TAŞIYICI TREYLER ÜRETİMİNE BAŞLANMASI

Proje Özeti
Firma, üretimini gerçekleştiremediği Hayvan Taşıyıcı Treyler, Araç Taşıyıcı
Treyler, Tanker Şase ve Lowbad Ağır Yük Taşıma Araçları imalatına
başlamak ve yeni teknolojinin getirdiği verimlilik artışı ile üretim
kapasitesini %40 arttırmayı hedeflemiştir. Kapasite artışına bağlı
olarak ürünlerinin yaklaşık %90’lık kısmını yurt dışına; Tanzanya,
Nijerya, Irak ve Suudi Arabistan gibi ülkelere sattığından üretim ve
ihracatını artırmayı planlamıştır. Söz konusu ülkelere ek olarak 4 adet
yeni ülkeye bayilik verilmesini hedeflemiştir. Arapça dil seçenekleri
ve on-line sipariş modülü olan web-sitesi kurulumu ile satış ve
pazarlama faaliyetlerini geliştirmeyi amaç edinmiştir.

Proje Sonuçları
Proje sonucunda firma cirosu %25 artmış, birim maliyetleri
%10 azaltarak karlılığı yükselmiştir. Libya ve Ürdün ülkeleriyle ihracat
faaliyetlerine başlamış ve buna bağlı olarak ihracat miktarı yaklaşık
%20 oranında artış kaydetmiştir. Müşteri sayısı yaklaşık
%30 oranında artış sağlamıştır. Libya, Ürdün, Suudi Arabistan ve
Nijerya ülkelerinde toplam 4 yeni bayilik verilmesi gündeme gelmiştir.
İngilizce- Arapça dil seçenekleri ve on-line sipariş modülü olan web-sitesi
(www.hastreyler.com) hazırlanmıştır. 10 yeni personel istihdamı ile
toplam istihdam 56’ya yükselmiştir.
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2014

HATAY

2014 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı (YENİ-2)
Kaltek Makine Sanayi İmalat İnşaat Taah. Elektrik Elektronik İth. İhr. Ve Tic. Ltd. Şti.
TR63-14-YENİ-0085
Belen - HATAY
9 Ay
551.075,00 TL
275.537,50 TL
%50,00

:
:
:
:
:
:
:
:

PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

ÜRETİM VE TASARIM ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ İLE
YENİLİKÇİ ÜRÜNLER GELİŞTİRME - İHRACAT HACMİNİ ARTIRMA

Proje Özeti
Projemizde, bölgemizde hiçbir firma tarafından üretilmeyen demir çelik
yan sanayi ve sondaj açma ekipman ve yedek parçaların imalatına
başlayarak demir çelik sektöründe; fosil, yenilenebilir enerji ve
su sondajında kullanılan ekipman ve yedek parçaların üretimine
başlayarak ise ithal ürünlerde bağımlılığın azaltılması ve bölgenin
kendi kendine yetebilirliğinin sağlamasına katkıda bulunmak
hedeflenmiştir. Başka önemli bir yenilik olarak bölgemizde ilk
kez firma bünyesinde kurulan fosfat havuzu ile tüm bölgenin
Gaziantep’te veya Adana’da yaptırmak zorunda olduğu koruyucu
fosfat kaplama işleminin bölge içerisinde yapılmasını sağlayarak dışa
bağımlı yapıdan kurtulmak gibi özel amaçları bulunmaktadır.

Proje Sonuçları
Proje kapsamında 1’er adet PLC kontrollü boru sürme sehpası,
elektronik markalama cihazı, CNC torna tezgahı alınmış olup
firma bünyesine bölgedeki ilk “fosfat havuzu” eklenmiştir.
Firmada 4 yeni kişinin istihdamı ve %50 oranında kapasite artışı
sağlanmıştır. Projenin özel amaçlarında belirtilen bölgemizin dışa
bağımlı yapıdan kurtulmasına katkı sağlanmıştır. Alınan makineler ile
kalite standartlarında üretim sağlanarak iç ve dış piyasada müşteri
sayısında artış sağlanabilmiştir. Bu sayede hem firmanın gelirlerine
hem de ülke ekonomisine katkı sağlanmıştır.
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2014 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı (YENİ-2)
Recep Öztürk-Lavinya Mobilya
TR63-14-YENİ-0092
Antakya - HATAY
9 Ay
464.605,00 TL
232.302,50 TL
%50,00

ÜRETİM TEKNOLOJİSİNİN YENİLENMESİ İLE ÜRETİMDE KALİTE
ARTIŞI VE YENİ ÜRÜN ÇEŞİDİ OLUŞTURULMASI

Proje Özeti
Üretim teknolojisinin yenilenmesiyle üretim hattının iyileştirilmesi, üretim
kalitesinin artmasıyla yeni ihracat pazarlarının oluşturulması, karlılık
artışı ve maliyet avantajları ile rekabet gücünün arttırılmasına yönelik
mobilya imalatına yönelik makine ve ekipman alınması ve muhasebe
sistemi kurulması hedeflenmiştir. Proje özelinde işletmeye 6 yeni
makine, 5 yeni personel istidamı öngörmüştür. İşletme muhasebe
sisteminin geliştirilmesi için program satın alımı amaçlanmıştır.

Proje Sonuçları
Proje kapsamında 6 adet makine alımı hedeflenmişken ihtiyaca
binaen maliyetleri firma tarafından karşılanmak üzere ek
olarak 3 makine daha işletmeye alınmıştır. Proje kapsamında
kuruması amaçlanan muhasebe programı ve sisteminin kurulumu
gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu yatırımla, 5 yeni personel istihdam edilmesi hedeflenmişken
11 yeni istihdam gerçekleştirilmiştir. Firma satış cirosunda %20 artış
yakalanırken yeni makine yatırımlarıyla sağlanan verimlilik artışı ile
maliyetler %10 oranında azalış göstermiştir. Firma üretim kapasitesi
%20, ihracat potansiyeli %15 ve müşteri potansiyeli %20 artış
kaydetmiştir.
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2014 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı (YENİ-2)
Pelin Kimya San. Tic. Ltd. Şti.
TR63-14-YENİ-0093
Antakya - HATAY
9 Ay
294.659,50 TL
147.329,75 TL
%50,00
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PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

BOYA SANAYİNDE YENİLİKÇİ KALİTE KONTROL SİSTEMLERİNİN VE
PAZARLAMA TEKNİKLERİNİN KURULMASI

Proje Özeti
Proje ile üretimde verimlilik ve kalite artışı sağlanması amaçlanmaktadır.
Ürünün katma değerini artıracak üretim hatlarının modernizasyonu
ile üretim süreçlerinde iyileşme sağlanacaktır. Kurulacak pazarlama
departmanıyla satış-pazarlama süreçlerinde yenilikçi yaklaşımlar
geliştirilecektir. Firmanın web sitesi geliştirilecek ve ürün siparişlerini
seri takip edebilmek için online sipariş modülü eklenecektir.

Proje Sonuçları
Yenilikçi üretimde Ar-Ge alt yapısının oluşturulması amacıyla
ürün geliştirme renk ölçüm cihazı, viskozite ölçü cihazı ve kalınlık
ölçüm cihazı alınmıştır. Endüstriyel, selülozik ve sentetik boya
üretiminde verimlilik ve kalite artışı sağlamak için ezme makinesi,
hidrolik mikser ve boya süzme makinesi alınmıştır. Üretilen
ürünlerin sağlıklı ve en iyi koşullarda saklanması için ambalaj kapağı
kapatma makinesi alınmış, makine parkına dahil edilecek yeni üretim
makinelerinin elektrik ihtiyacının karşılanması için 160 KV’lık trafo ve
ekipmanlar temin edilmiştir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi danışmanlığı
alınmış ve belge temini sağlanmıştır.
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2014 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı (YENİ-2)
Bülent Ramazan Treyler Term Elekt Hizm Oto Yedek Parç Petrol Taş Deniz Hayv. Tarım. San. Tic. Ltd. Şti.
TR63-14-YENİ-0098
Antakya - HATAY
9 Ay
1.062.450,00 TL
499.060,55 TL
%46,97

YENİ TEKNOLOJİLERİN İŞLETMEYE ENTEGRE EDİLMESİ YOLUYLA
DIŞA BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI VE VERİMLİLİĞİN ARTTIRILMASI

Proje Özeti
Proje kapsamında firma makine parkına 1 adet CNC Abkant Pres,
1 adet CNC Plazma Kesim Makinesi ve 1 adet Hidrolik Giyotin Makas
ekleyerek Şase üretimini kendi standartları dahilinde yapmak, bu
süreçten kaynaklı birim maliyetlerini düşürmek dolayısıyla karlılığını
arttırmak istemektedir. İkinci konu ise “Kutu Üretimi”dir. Üretilen
treylerların panelleri izolasyonu sağlamak için poliüretan ve fiber
levhalardan oluşturulmaktadır. Mevcut durumda bu işlem manuel
olarak yapılmakta bu da zaman ve fire kaybıyla birlikte ürün
kalitesinin düşmesine sebep olmaktadır. Proje kapsamında temin
edilecek Poliüretan Döküm Makinesi ile birlikte işlem otomatik
olarak ve seri bir şekilde yapılacaktır. Bütün bu süreçlerdeki iyileşme
neticesinde üretim kapasitesiyle birlikte müşteri sayısında da öngörülen
bir artış söz konusu olacaktır.

Proje Sonuçları
Proje kapsamında satın alımları gerçekleştirilen makine ve
ekipmanlar ile firmanın üretim miktarı artarken üretim teknolojisi
de gelişmiştir. İşletmenin artan kapasitesi sonucunda ortaya
çıkan yeni personel ihtiyacı doğrultusunda kapasitenin daha verimli
kullanılmasını sağlamak amacı ile 11 yeni personel istihdam edilmiştir.
Ayrıca firma Ajansımız desteği ile HACCP Gıda güvenliği yönetim
sistemi belgesine sahip olmuştur. HACCP Gıda Güvenliği Yönetim
Sistemi kurulması ile taşıma sürecinde gıda güvenliği ve hijyen koşulları
uluslararası standart dahilinde güvence altında alınmıştır.
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2014 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı
Kirve Dericilik Kom. Nak. Tar. Ve Hayv. Ürün. İnş. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.
TR63-14-YENİ-0102
Antakya - HATAY
9 Ay
304.740,00 TL
152.370,00 TL
%50,00
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PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

AYAKKABICILIKTA YENİ TASARIMLARIMIZA TEKNOLOJİ İLE HAYAT
VERME VE MARKALAŞMA

Proje Özeti
Kirve Dericilik Antakya’da ayakkabı imalatı sektöründe imalat
yapmaktadır. Yeni teknik ve teknolojilere yatırım yaparak, atölye tarzı
üretimden fabrikasyon üretime geçmek amacı ile proje başvurusunda
bulunmuştur. Makineleşme yatırımı ile kapasite, kalite, ürün çeşitliliği
artışı sağlayarak rekabet gücünü yükseltmeyi hedeflemiştir.
Projemiz kapsamında ön monte, arka monte, fort forma makinesi,
kompresör gibi ekipmanların temini yapılacaktır. Ayrıca üretimin
sürdürülebilir olması ve verimli özelliklere sahip olabilmesi için kalite
ve yönetim sistemi kurulacaktır.

Proje Sonuçları
Firma proje sonunda proje yönetim tecrübesi kazanmasının
yanı sıra temin edilen ekipmanlar ile seri üretim yapabilmek
için uygun ortama ve koşullara sahip olmuştur. Mevcut üretim
kapasitesini pazarda söz sahibi olabilmek hedefi ile yükseltirken
ürün çeşitliliğini de artırmıştır. Kapasite artışı sağlarken üretimde
standartlaşmayı sağlamıştır. Firma, markalaşma yolunda önemli bir
adım atmıştır. Firma, kalite standartlarını geliştirmiş ISO 9001 sistemi
kurulmuş ve belgelendirilmiştir.
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2014 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı (YENİ-2)
Birol Çelik Yapı İnşaat Makine Sanayi Ticaret Ve İthalat İhracat Limited Şirketi
TR63-14-YENİ-0108
Belen - HATAY
9 Ay
897.670,00 TL
448.835,00 TL
%50,00

HİDROLİK PROFİL VE BORU BÜKME MAKİNESİNİN MAKİNE
PARKINA EKLENMESİ İLE 4 YENİ ÜRÜN ÜRETİLMESİ

Proje Özeti
Proje ürün çeşitliliğinin arttırılması, markalaşma ve yurt içi / yurt dışı
pazarlarda etkin satışına kadarki tüm süreçleri kapsayan bir projedir.
Mevcut durumda bölge dışında yaptırılan veya firma bünyesinde
birkaç makineyle düşük kalitede yapılabilen profil ve boru büküm
işlemini, proje kapsamında temin edilecek Hidrolik Profil Bükme
Makinesi sayesinde bölgede ilk defa firma bünyesinde yapılması
hedeflenmiştir. Bu makine sayesinde “köprü yapımında kullanılan
çelik konstrüksiyonlar, stadyum-tribün çatı makasları, havaalanıterminal binası makaslar, havuz tonoz çatıları” gibi yeni ürünler
bölge içinde ilk defa firma tarafından üretilecektir. Böylece, firma
ileri teknoloji makineler ile ürün çeşitliğini arttıracak, fiyat avantajı ile
rekabet gücünü artıracak, müşteri sayısı ve cirosunu da arttıracaktır.

Proje Sonuçları
Firma, Bölgemizde olmayan 1 adet Hidrolik Profil ve Boru Bükme
Makinesini temin ederek köprü yapımında kullanılan çelik
konstrüksiyonlar, stadyum-tribün çatı makasları, havaalanı-terminal
binası makaslar, havuz tonoz çatıları üretimine başlamıştır. Boru,
profil, NPI, IPE, HEA, HEB tipi demirler firma içerisinde yüksek kaliteyle
işlenebilir hale gelmiştir. Artan ürün çeşitliliği ile birlikte büyük projelerden
ihale alınabilir hale gelinmiş ve firmanın rekabet gücü arttırılmıştır. Enerji
verimliliğinin artışı sağlanmış ve işgücü maliyetleri düşürülmüştür. 3 kişi
istihdam edilmesiyle insan kaynağı güçlendirilmiştir. OHSAS 18001 İş
Sağlığı ve Güvenliği belgesi temin edilmesi ile işçi sağlığı ve güvenliği
uluslararası standartlar seviyesine ulaştırmıştır.
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2014 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı (YENİ-2)
Şeref Cam Dış Cephe Giydirme Sistemleri İnş. Ve Yapı Malz. Taahhüt Paz. İth. İhr. San Ve Tic. Ltd. Şti.
TR63-14-YENİ-0110
Antakya - HATAY
9 Ay
1.032.800,00 TL
499.758,06 TL
%48,39
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BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
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DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

“MOBİLYA SEKTÖRÜNE YÖNELİK CAM İŞLEME TEKNOLOJİSİ
YATIRIMI” İLE “ISICAM ÜRETİM TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ”

Proje Özeti
TR63 Bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerde yenilikçiliğin teşvik
edilmesiyle, üretimde teknolojiye ve yenilikçiliğe dayalı rekabet
gücünün geliştirilmesi projenin genel amacını oluşturmaktadır. İnşaat
sektörüne yönelik Isıcam (çift cam) üretim altyapısının yenilikçiliğe
dayalı katma değeri yüksek üretim anlayışı ile geliştirilmesi,
profesyonel üretici segmentine geçilmesi, mobilya sektörüne
yönelik cam işleme üretim tecrübesinin yeni teknoloji yatırımı
ile mobilya sektörü ve bölge adına kazanç ve katma değere
dönüştürülmesi projenin özel amacıdır.

Proje Sonuçları
Projenin başarı ile tamamlanmasıyla, ısıcam (çift cam)
üretiminde %40 kapasite artışı sağlanmıştır. Firmaya kazandırılan
yeni teknoloji makineler ile %20 enerji tasarrufu sağlanmış, cam
işleme kapasitesi %100 artmıştır. Ayrıca mobilya sektörüne
yönelik hammadde teminine başlanmıştır. Artan kapasitenin
verimli bir şekilde kullanılabilmesi amacı ile 4 yeni personel istihdamı
gerçekleştirilmiştir. Gerek kapasite artışı, gerek enerji tasarrufu, gerek
firmanın tecrübe ve verimlilik artışı ile firmaya ve bölgemize katkı
sağlanmıştır.
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2014 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı (YENİ-2)
Mesut İnşaat Taah. Mak. İmal. Mon. Kers. Hur. Tahm. Tal. İth. İhr. Tic. San. Ltd. Şti.
TR63-14-YENİ-0112
Belen - HATAY
9 Ay
339.550,00 TL
169.775,00 TL
%50,00

FİRMAMIZIN REKABET KABİLİYETİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ

Proje Özeti
Projenin genel amacı; yenilikçi ve günümüz teknolojisinin kullanılarak
firmanın faaliyet gösterdiği mevcut pazarlarda rekabet edebilirlik
kabiliyetinin güçlendirilmesi amacıyla güneş enerji potansiyeli oldukça
yüksek olan bölgede firmanın elektrik maliyetini ortadan kaldırmak,
gerek firma ortaklarının gerek çalışanların elektrik tüketimlerini
karşılayacak düzeyde üretimi gerçekleştirmektir. Aynı zamanda
daha sonra geliştirilecek olan yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik
projelere örnek teşkil etmek hedeflemiştir. Proje ile birlikte yılın
her ayında güneş enerjisinden yararlanabilecek potansiyele sahip
Hatay’da kurulacak olan güneş enerjisi santrali ile hem çevreye
duyarlı elektrik enerjisi üretimini sağlamak hem de işletmenin enerji
maliyetlerinin minimalize edilmesinin sağlanması hedeflenmiştir.

Proje Sonuçları
Projenin başarı ile tamamlanması ile Antakya Organize Sanayi
Bölgesinde yer alan firmanın çatısına 100 kW gücünde güneş enerjisi
santrali kurulmuştur. Bu sayede firmanın %5 enerji tasarrufu sağlanmıştır.
Üretim ve katma değer yaratma kapasitesini arttıran firma, bölgenin yıllık
2.987 saat güneşlenme süresinden maksimum oranda yararlanmaya
başlayarak 400 adet 250 Watt kapasiteli paneller ile 100 kW lık elektrik
enerjisi elde edebilmektedir. Ayrıca bölgede ve geleneksel enerji üretim
ve kullanım yönteminde yenilikçi uygulamayı başlatmışlardır. Elektrik
üretim maliyetini ortadan kaldırarak firmanın gelirlerinde %5’lik artış
sağlamıştır.
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2014 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı
Özsoner Ambalaj Hediyelik Eşya İnş. Taah. Madencilik Taşımacılık İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.
TR63-14-YENİ-0134
Antakya - HATAY
9 Ay
620.400,00 TL
310.200,00 TL
%50,00
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BASKILI BASKISIZ STANDART VE ÖZEL KESİM KARTON KUTU İMALATINDA
GELİŞMİŞ TEKNOLOJİ KULLANIMIYLA REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRMASI

Proje Özeti
Proje kapsamında yapılacak olan teknoloji yatırımı, firmanın kapasite
artışına, üretim kalitesinde ve müşteri potansiyelinde artışa ve
ihracata başlamasına imkan sağlayacaktır. Yeni teknoloji üretim
hattı kurulumu ile 3 renk baskı, kalıplı kesme ve yapıştırma işlemleri
tek seferde yapılabilecektir. Mevcut üretimle büyük kolilere 3 renk
baskı yapılamazken yeni teknoloji üretim hattı ile her ebatta
koli üzerine kaliteli ve standart baskı yapılabilecektir. Şekilli
kutularda kesme işlemi tüm kolilerde standart ölçüde ve kalitede
gerçekleştirilebilecektir. Standart kutularda saatte 3.000, büyük
ölçülerde ise saatte 1200 adet üretim kapasitesi olmasına karşın
yeni teknoloji üretim hattı ile 1 saatte 5000 standart koli, 2500 adet
büyük ölçüde koli üretilebilecektir. Standart boyutlardaki şekilli kutularda
mevcut üretimde “günde” 5.000 adet kutu imal edilirken, yeni teknoloji
makineler ile bu miktar 1 saat içerisinde üretilebilecektir. Proje
kapsamında gerçekleştirilecek olan yeni yatırımla birlikte portföyüne
yeni müşteriler ekleyecek olan firma, artan hızıyla birlikte üretim
maliyetleri azaldığından standart koli üretiminde %30, şekilli koli
üretiminde ise %50 kapasite artışı elde edecektir.

Proje Sonuçları
Proje kapsamında yapılan satın alımlar neticesinde 3 renk Baskı,
Kanal Açma, Rotary Kalıplı Kesim, Katlama ünitelerini kapsayan
Slotter grubu kurulmuş; üretim kapasitesi ve kalitesi artmış;
markalaşmak adına marka tescil başvurusunda bulunulmuştur.
Standart ve şekilli koli üretimi yapmakta olan firma proje ile temin
etmiş olduğu slotter grubu ekipmanlar ile koli üretiminde baskı
ve kesim kalitesini arttırmış ve şekilli kolilerin kesme proseslerini
otomatik hale getirerek ürün kalitesini artırarak standartlaştırmıştır.
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2014 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı (YENİ-2)
Ferhanoğulları Geri Dönüşüm Her Nevi Hurda Nak. Tur. Pet. İnş. Taah. Onr. Teks. Ür. İth. İhr. Ve Tic. Ltd. Şti.
TR63-14-YENİ-0141
Reyhanlı - HATAY
9 Ay
997.908,00 TL
498.954,00 TL
%50,00

GERİ DÖNÜŞÜM SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR YATIRIM

Proje Özeti
Bölgenin nitelikli geri dönüşüm fabrikalarından biri olan ve kapasitesi
ile bölgede sektörün lideri konumunda yer alan firmanın projesi ile
makine-ekipman parkuruna entegre edilecek ileri teknolojik makine
ve ekipmanlarla ikincil geri dönüşümde mevcut proseslerde yenilikçi
yöntemlerin uygulanması ile elde edilecek olan granülde istenilen
kaliteye ulaşılması, atık plastiklerin geri dönüştürülmesi yoluyla elde
edilen granül ve yine elde edilen granülün işlenmesi sonucu üretilen
plastik kasa imalatında istenilen kaliteye ulaşılması, Türkiye’de ikinci
kez mix pet-flake (plastik kırığı)üretimine başlanarak halihazırda elyaf
üretim sektörü başta olmak üzere otomotiv ve tekstil sektörünün
üretim süreçlerinde kullandığı hammadden optimum düzeyde verim
alınması ve sektöre %25 oranında verimlilik artışı sağlanması, yeni
ürünlerin ihracatına başlanması, yurtdışında mevcut durumda ihracat
yapılan ülkelerden gelen talepleri karşılayabilir kapasite ve yeterliliğe
ulaşılması hedeflenmiştir.

Proje Sonuçları
Proje kapsamında firma 60’lık Agromel Makinesi, 200’lük Granül
Makinesi, Ön Kesme, Granül Silosu, 150’lik Kırma Makinesi, Önden
Balyalı Yatay Sıkma, Mıknatıs Bant ve Taşıma Helezonu ve Yıkama
Havuzu tedarik edilerek tesis yenilenmiş ve kapasitesi büyük ölçüde
artmıştır. 500 adet tanıtım kitapçığı ile 1000 adet tanıtım broşürünü de
proje kapsamında tedarik eden firmanın bölgede tanınırlığı ile beraber
müşteri sayısında da artış sağlanmıştır.
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2015 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Alı Yapı Mali Destek Programı (TZKAMU)
Payas Belediyesi
TR63-15-TZKAMU-0002
Payas - HATAY
18 Ay
820.985,03 TL
615.738,77 TL
%75,00

PAYAS SAHİLİ CİN KULE İLE CANLANIYOR

Proje Özeti
Hatay ili Payas ilçesi deniz sahilinde bulunan Cin Kule tarihi eserinin
restorasyon, çevre düzenleme ve restoran yapımı işlemlerinin
gerçekleştirilerek halkın ziyaretine ve kullanımına açılması, yapılacak
restorasyon, çevre düzenleme ve restoran yapımı işlemleri ile
Payas deniz sahilinin canlandırılması, bu sayede deniz sahilinin
de halk tarafından ziyaret, piknik ve dinlenme amaçlı kullanımının
sağlanması, turizminin çeşitlendirilmesi, geliştirilmesi ve ilçeye gelen
yerli/yabancı turist sayısının artırılarak ilçedeki ekonomik ve sosyal
canlılığın artırılması hedeflenmektedir.

Proje Sonuçları
Restorasyon, çevre düzenleme ve restoran yapım işlemleri
tamamlanan Cin Kule tarihi eseri bulunduğu deniz sahili ile birlikte
yerli ve yabancı turistlerin kullanımına açılarak turizme kazandırıldı.
Payas Belediyesi sorumluluğunda bulunan Cin Kule tarihi eserinin
yenileme, çevre düzenleme ve restorasyon işlemleri sayesinde tarih ve
kültür konusundaki belediyecilik hizmetleri ve kapasitesi geliştirildi.
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2015 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Alı Yapı Mali Destek Programı (TZKAMU)
Payas Kaymakamlığı
TR63-15-TZKAMU-0003
Payas - HATAY
12 Ay
281.200,00 TL
210.900,00 TL
%75,00
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SARI SELİM CAMİİ MEDRESE ODALARI’NIN TADİLATLARININ
YAPILARAK TURİZME KAZANDIRILMASI PROJESİ

Proje Özeti
Hatay ili Payas ilçesinde bulunan Sarı Selim Camii Medrese Odalarının
tadilatlarının yapılarak turizme kazandırılması, Sokullu Mehmet Paşa
Külliyesi ve Payas Kalesi’nin tamamlayıcı unsuru olan Sarı Selim
Camii Medrese Odalarının faaliyete geçmesi ile Payas Kalesi ve
Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi’nin turistik açıdan daha işlevsel ve
canlı hale gelmesinin sağlanmasıdır.

Proje Sonuçları
Proje kapsamında Sarı Selim Cami Medrese odalarının tadilatları
yapılmış, bunun yanında Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi’nin
çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları yapılmıştır. Projenin en
önemli bölümü ise Külliye ve Medrese çevresinin ışıklandırılması
olmuştur. Kurulan ışıklandırma sistemi ile turistik açıdan daha
işlevsel ve görsel olarak daha etkileyici bir yapıya kavuşulmuştur.
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2015 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Alı Yapı Mali Destek Programı (TZKAMU)
Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
TR63-15-TZKAMU-0005
Antakya - HATAY
18 Ay
892.505,43 TL
669.379,0699 TL
%75,00

3 ADET TURİZM DANIŞMA BÜROSU YAPILMASI

Proje Özeti
Turizm,bölgenin hem sosyal hem de ekonomik açıdan gelişmişliğine
katkıda bulunacak önemli bir enstrümandır. Turizm potansiyelinin
ekonomiye dönüşmesi için, marka değerlerin öne çıkarılması,
bilinirliğinin artırılması, çalışmaların sürekli ve tanıtımın kalıcı hale
gerilmesiyle mümkün olacaktır. Bu da ancak müşteri memnuniyeti
ile sağlanabilir. Müşteri memnuniyetinin kalıcı olmasına yönelik,
turistlere sunulan; tanıtım, bilgilendirme, yönlendirme ve rehberlik
hizmetleri önemli rol oynamaktadır. Proje ile turizm altyapısının
geliştirilmesi kapsamında; Turizm Danışma ofislerinin altyapılarının
yenilenmesi ve ofis sayılarının artırılması hedeflenmektedir. Antakya,
İskenderun ve Arsuz’da 3 adet Turizm Danışma Bürosu yapılması ve
Hatay İlinin turizm potansiyeline katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
Hatay İlinin turizm değerleri ve faaliyetlerinin bilinirliğini artırmak ve
turistlere ve hizmet sektörüne müşteri memnuniyeti kazandırmak projenin
diğer hedeflerindendir.

Proje Sonuçları
Bu projenin gerçekleştirilmesiyle Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve
ortaklarının kapasite, teknik yeterlilik ve tecrübesi artmıştır. Kurum
olarak proje yapma yeteneği kazanılmış, kurum bütçesinden para
çıkarmadan 3 Adet Turizm Danışma Bürosu yapılarak, bölgemiz
özellikle de ilimiz turizm yoğunluğunun olduğu Antakya, İskenderun ve
Arsuz ilçelerinin ekonomisine, dolayısıyla tüm ilimizin turizmine katkı
sağlanmıştır. Proje sayesinde eylem kapasitesi ve tanınırlık artmış, bu
tanınırlık sayesinde diğer kurumların olumlu ve sıcak işbirliği yapmak
isteyecekleri, teknik yönden güçlenmiş proje ortağı olmak isteyen kamu
kurumlarına ve sivil toplum örgütlerine model teşkil edilmiştir.
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2015 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Alı Yapı Mali Destek Programı (TZKAMU)
Defne Belediyesi
TR63-15-TZKAMU-0009
Defne - HATAY
12 Ay
586.775,00 TL
440.081,25 TL
%75,00
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HATAY’IN YENİ TACI DEFNE

Proje Özeti
Hatay-Harbiye’deki turizm potansiyelini açığa çıkarmak, bölgenin turistik
altyapı eksikliklerini gidermek, ulusal ve uluslararası platformda
tanıtımın yapılmasını sağlayacak materyalleri ortaya çıkararak
yaygınlaştırmak, yöresel ürünleri markalaştırarak belde turizmini
geliştirmek, Hatay turizmine ve Harbiye’nin markalaşmasına katkıda
bulunmak projenin amaçlarını oluşturmaktadır.

Proje Sonuçları
Proje kapsamında Hidro Tesisi yanında bulunan yapay
havuza fıskiye sistemi konulup etrafı panel çit ile çevrilmiştir.
Havuz etrafında yürüyüş yolu düzenlenmiş, ziyaretçilerin vakit
geçirebileceği alanlar oluşturulmuştur. 164 adet 3metre boyundaki
aydınlatma direkleri yürüyüş yolu boyunca monte edilmiştir. 12 adet
12 metre boyundaki aydınlatma direkleri ise otoparkın dışındaki yol
kenarı boyunca monte edilmiştir. Çevre düzenlemesinin yapıldığı
alan boyunca düzenli aralıklarla 98 adet çöp kovası ve 80 adet bank
yerleştirilmiştir. Ayrıca yürüyüş yolunun altına, otoparkın yanına
35 adet piknik masası konulmuştur. Bölge halkına ve bölge dışından
gelecek ziyaretçilerin keyifli vakit geçirmeleri imkanı sunan proje
amacına başarı ile ulaşmıştır.
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2015 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Alı Yapı Mali Destek Programı (TZKAMU)
Yayladağı Belediyesi
TR63-15-TZKAMU-0015
Yayladağı - HATAY
12 Ay
523.249,00 TL
392.436,75 TL
%75,00

AVCILAR ÇEŞMESİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE TURİZME
KAZANDIRILMASI PROJESİ

Proje Özeti
Projenin hedefi, Avcılar çeşmesi ve etrafının toplam 200ha çevre düzeni
ve rekreasyon çalışmaları ile ulusal ölçekte okçuluk faaliyetlerinin
organize edilebileceği bir mahal olarak düzenlenmesine dönük
alternatif turizm faaliyetleri ile özellikle yurtiçi turizm faaliyetlerinden
daha fazla pay almasını sağlamak, bölgeyi cazibe merkezi haline
getirmek, bu açıdan farklı turizm faaliyetleri ile çevre ilçelerle olan
rekabette gücünün artmasına katkıda bulunmak, bölge istihdamına
katkı sağlamaktır.

Proje Sonuçları
Projenin başarı ile tamamlanmasıyla hedef kitlesini oluşturan
15 ilçede ikamet eden yerli turistler ile yabancı turistlerin ilçeyi
ziyaret etmeleri sağlandı. Yayladağı ilçesinin alternatif turizm
potansiyeli harekete geçirilerek bölge cazibe merkezi haline
getirilmesi için adım atıldı. İlimizdeki yerli turistlerin talep ettiği
niteliklerde rekreasyon alanları ile alternatif spor dallarına dönük altyapı
ilçemize kazandırılmış oldu. Ajansımız desteği ile düzenlenen mesire
alanı ilçeye yeni bir hava katarak bölgemizin turizm alternatiflerine katma
değer sağlamıştır.
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2015 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Alı Yapı Mali Destek Programı (TZKAMU)
Hatay Büyükşehir Belediyesi
TR63-15-TZKAMU-0029
Antakya - HATAY
18 Ay
507.360,00 TL
380.520,00 TL
%75,00
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HATAY E-TURİZM HARİTASI YAPILMASI

Proje Özeti
Hatay da inanç turizmine ilişkin rota güzergahları belirlenip tanıtımının
yapılması yöntemi ile turizmin çeşitlendirilerek farklılaştırılması ve
bu sayede bölgenin turizmin potansiyelinin geliştirilmesi genel
amaçlı projemiz kapsamında belirlenecek 4 ayrı turizm rotası ile
Hatay’ın inanç turizmi ve kültürel turizm alanında markalaştırılması,
turizm noktaları hakkındaki bilgi ve görsellerin mobil uygulama,
kiosklar web sitesi gibi yenilikçi uygulamalarla yerli ve yabancı
turistlerin hizmetine sunulması, Hatay merkezinde söz konusu
gezi rotalarının yerli ve yabancı turistlere tanıtılacağı Turizm Bilgi
Noktası kurularak faaliyete geçirilmesi, alternatif rotalar sayesinde
mevsimsel turizm sezonunun tüm yıla yayılmasının sağlanması,
yerli ve yabancı turistlerin rehberlere ihtiyaç duymadan bölgeyi
gezmelerini sağlayacak ve rotaları tanıtacak dokümanların hazırlanması,
Hatay merkez ve ilçelerdeki belirlenecek rotalar üzerinde yer alan, şehri
ziyaret eden veya etmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin hizmet
alabilecekleri işletmelerin oteller, seyahat acenteleri, ilgili resmi
kurumlar, hediyelik eşya satıcıları vb. iletişim bilgilerine kiosklar,
mobil uygulama ile web sitesinden ulaşabilmelerinin sağlanması
amaçlanmıştır.

Proje Sonuçları
Başarı ile tamamlanan proje ile Hatay da özellikle inanç turizmi
noktaları ile diğer eserlerin gezilebilmesi için oluşturulan 4 ayrı gezi
planı oluşturulmuştur. Gezi planlarında GPS koordinatları işaretlenen
yaklaşık 70 tescilli taşınmaz kültür varlığı eser ve toplam 700 turizm
hizmet tesisi tanımlanmıştır. Hatay merkezinde inşa edilen “Turizm
Bilgi Noktası”nda söz konusu gezi rotaları yerli ve yabancı turistlere
tanıtılmaktadır. İnanç turizmi ve diğer turizm noktalarının (Yaklaşık
770 nokta) tüm bilgi ve görsellerinin yer aldığı interaktif sistem devreye
alınmıştır. Söz konusu sistem web sitesi ve mobil uygulama aracılığıyla
yerli ve yabancı turistlerin kullanımına sunulmuştur. Sistemin kurulduğu
5 adet kiosk turistlerin yoğun olarak bulundukları noktalara kurulmuştur.
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2015 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Alı Yapı Mali Destek Programı (TZKAMU)
Belen Kaymakamlığı
TR63-15-TZKAMU-0035
Belen - HATAY
12 Ay
461.135,97 TL
345.851,97 TL
%75,00

SEYR-İ BELEN, YÜRÜ VE DİNLEN

Proje Özeti
TR63 Bölgesinde yer alan Hatay ili Belen ilçesinde Şehitler Abidesi’nin
yukarısına yapılan “Seyir Terası”nın ilçeye kazandırılması ile alternatif
turizminin çeşitlenmesi ve özellikle Hatay il merkezine E-91 karayoluyla
giden ziyaretçilerimizin doğa ile baş başa vakit geçirebilecekleri,
Belen’in tarihi ve doğal güzelliklerini ve İskenderun’un mavi denizini
keyifle seyredebilecekleri mekan elde edilerek Belen eko turizmi
belirli dönemlerden ziyade yıl boyuna yayılmış olacak ve doğal
varlıklar belirlenerek İlçe’nin turizm potansiyelinin ve tanınırlığının
arttırılmasına katkı sağlanmış olacaktır.

Proje Sonuçları
DOĞAKA tarafından finanse edilen Belen Kaymakamlığı ile
Belediyenin ortaklığında yürütülen “Seyr-i Belen Yürü ve Dinlen”
projesi kapsamında, Şehitler Abidesi mevkiinde yaptırılan “Seyir
Terası” bahçesine, dev harflerden oluşan ve ilçenin simgesi haline
gelecek olan “Belen” yazısı yaptırılarak Şanlı Türk Bayrağımız göndere
çekildi. Belen merkezinde, seyir anlamında en güzel mevkiinin, çöp ve
hafriyat atıklarının döküldüğü atıl bir alandan kurtarılarak, Seyir Kafe Teras
projesi ile taçlandırdı. Bölge içinden ve bölge dışından ilçeyi ziyarete
gelen ve aynı zamanda” Seyir Terası”nın yer aldığı yoldan geçen herkesin
keyifle vakit geçirebileceği bir mekan hizmete açılmıştır.
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Altınözü Belediyesi
TR63-15-TZKAMU-0038
Altınözü - HATAY
18 Ay
685.103,59 TL
513.827,69 TL
%75,00
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SOKULLU MEHMET PAŞA KÖPRÜSÜ PEYZAJ PROJESİ

Proje Özeti
Altınözü’nün tanınırlığının artırılmasıyla turizm potansiyelinin
geliştirilmesini sağlamak, ilçedeki tarihi yapıların kültürel amaçlı
kullanımına yönelik gerekli çevre düzenlemelerini yapmak ve bu
tarihi yapıların düzenlenmesi ile ilçede alternatif turizm türü olarak
sporun gelişmesini sağlamak, Altınözü ilçesindeki tarihi ve turistik
alanlarda kirliliğin azaltılmasına ve doğal çevrenin korunmasına katkı
sağlamak amaçları ile Ajansımıza sunulan proje başarılı projelerimiz
arasında yerini aldı. Söz konusu özel amaçların gerçekleşmesi ise
Hatay’ın turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile
ilin beşeri sermayesinin artmasına katkı sağlamaktır olarak belirtilen
genel amacının gerçekleşmesine katkı sağlayarak ilin sosyo-ekonomik
olarak gelişmesini sağlayacaktır.

Proje Sonuçları
Altınözü Belediyesi tarafından yürütülen “Sokullu Mehmet Paşa
Köprüsü Peyzaj Projesi” kapsamında Altınözü İlçesi’nin Yenişehir
Mahallesi Mehmet Dönmez Caddesi Garaj Yeri Yanı adresinde,
Altınözü Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan veya Altınözü
sınırlarına gezip görmek için gelen her yaştan insanın güzel vakit
geçirip huzur bulacağı, yeşil alanı, oyun grupları, çardakları ve görselliği
ile beğeni toplayacak mesire alanı açılmıştır.
Projede Altınözü’nün öne çıkan özelliği olan “zeytin” teması proje
alanına 5 adet asırlık zeytin ağaçları, eski zamanlardan kalma
değirmen taşı ve mengene seti uygulaması ile vurgulanmıştır.
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2015 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Alı Yapı Mali Destek Programı (TZKAMU)
Arsuz Kaymakamlığı
TR63-15-TZKAMU-0047
Arsuz - HATAY
10 Ay
682.970,00 TL
512.227,50 TL
%75,00

TEMİZ KUM, TEMİZ SAHİL, TEMİZ TURİZM

Proje Özeti
60 kilometrelik kıyı şeridine sahip olmasıyla Hatay’ın kıyı şeridi en uzun
ilçesi olan Arsuz İlçemizin sınırları içerisindeki Karaağaç, Gözcüler,
Gökmeydan, Madenli, Gülcihan, Uluçınar, Konacık, Kale Mahallelerine
kıyısı bulunan sahil şeridinin çevresel sorunlarının çözülmesi ve Arsuz
ilçesindeki deniz turizmin ilerlemesinin önündeki engellerin ortadan
kaldırılması projenin özel amacıdır.
Deniz turizmini olumsuz etkileyen sorunların çözüme ulaşmasıyla
aynı zamanda Arsuz ilçesini ziyaret eden yerli yabancı turist sayısının
arttırılması ve bunun sonucunda bölgemizdeki turizm sektörünün
geliştirilmesi ve turizmden elde edilecek olan gelirin bölgenin
ekonomisine katkı sağlaması projenin diğer bir özel amacıdır.

Proje Sonuçları
Proje ile tüm Hatay halkı ve diğer yararlanıcılar için vazgeçilmez
uğrak nokta olan Arsuz sahilinin temizliği artmış ve gelen
ziyaretçilerin daha hijyenik koşullarda tatil yapabilmeleri sağlanmıştır.
Arsuz sahilleri teknolojik yöntemleri kullanarak temizlenmeye
başlanmıştır. Karaağaç, Gözcüler, Gökmeydan, Madenli, Gülcihan,
Uluçınar, Konacık ,Kale sahilleri temizlenmeye başlanmıştır. Kum
temizleme aracının edinilmesiyle sahillere daha estetik bir boyut
kazandırılmıştır. Aracın fonksiyonel oluşu sahil temizliğine ayrılan yıllık
bütçeye olumlu yönde ekonomik katkı sağlamıştır. İleriki dönemlerde
yapılacak olan mavi bayrak alma çalışmaları için ön hazırlık yapılmıştır.
İlçeye gelen yerli yabancı turistlerin memnuniyetleri artmış ve bölgede
sürdürülebilir rekreasyon ve turizm geliştirilmiştir.
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2015 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Alı Yapı Mali Destek Programı (TZKAMU)
Samandağ Belediyesi
TR63-15-TZKAMU-0048
Samandağ - HATAY
7 Ay
1.657.559,3799 TL
731.422,75 TL
%44,13
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:
:
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BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

SAMANDAĞ SAHİLİ TURİZM GELİŞTİRME PROJESİ
ETAP1 ZİYARET VE ÇEVRESİ PARK-MEYDAN DÜZENLEMESİ

Proje Özeti
Bölgedeki turizm potansiyelinin gelişmesine katkı sağlamak, sahil
şeridinin doğal ve kültürel özelliklerinin korunarak ve bu özellikleri
yansıtarak herkes için eşit ve serbest yararlanmanın gerçekleştirilmesi
ile daha rasyonel kullanımını sağlamak projenin temel amacını
oluşturmaktadır. Bölgeyi ziyaret eden yerli yabancı ziyaretçi sayısını
ve bölgeye gelen turistlerin bölgede ortalama konaklama gün
sayısını arttırmak böylece turistlerin kişi başına düşen harcama
miktarının fazlalaştırılması ile yöre esnafının gelir düzeyinin
arttırılmasını sağlamak bunları gerçekleştirirken deniz kum ve güneş
destinasyonunun çevresel ekosisteme zarar vermeden sürekliliğini
devam ettirmek projenin diğer amaçları arasında bulunmaktadır.

Proje Sonuçları
Ziyaret alanı etrafının düzenlenmesi ile yöre halkının dini ve
kültürel değerlerinin daha güvenli yaşatılması için mekanlar
oluşturulmuş, çağdaş ve sağlıklı, iyi tasarlanmış kent mekanları
yaratılmıştır. Proje alanında kıyıya dönük yeşil bir hat ile seyirlik
teraslar oluşturulmuş ve bu yeşil aksta gelen ziyaretçilerin
kıyıya rahat ve güvenli geçişleri sağlanmıştır. Aynı zamanda
yeşil hattın merkezinde dinlenme alanları ile çeşitli aktivitelerin
gerçekleştirilebileceği özellikle geleneksel Evvel Temmuz festivali
dönemi sokakta canlılık yaratacak sanatsal faaliyetler ile turistlerin
ilgisini çekecek gösterilerin yapılacağı, yöreye özgü ürünlerin
tanıtımlarının gerçekleşeceği bir meydan alanı planlanmıştır.

TR63 BÖLGESİ 51

2015

HATAY
PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

:
:
:
:
:
:
:
:

2015 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Alı Yapı Mali Destek Programı (TZKAMU)
Samandağ Kaymakamlığı
TR63-15-TZKAMU-0050
Samandağ - HATAY
16 Ay
331.175,00 TL
247.687,31 TL
%74,79

ANTİK KENT SELEUCİA PİERİA’DA DOĞA YÜRÜYÜŞÜ

Proje Özeti
Samandağ Seleucia Pieria Antik Kentini kapsayan arkeolojik sit alanı
içerisinde bulunan; Titüs Tüneli, Beşikli Mağara, Dor Mabedi ve
Aşık Maşuk Türbesi gibi taşınmaz kültür varlıklarının çevresinde
düzenlemeler yapılarak oluşturulacak güzergah doğa yürüyüşü
parkuru haline getirilecektir. Çevredeki tarihi doku yeniden ortaya
çıkarılacak, kültürel ve turizm değerleri arttırmak amacıyla alt
yapının hazırlanması, restorasyon, ve yol iyileştirmeleri yapılarak
bölge cazibe merkezi haline getirilecektir.Tarihi çevrenin kalitesinin
geliştirilmesi, ziyaretçi deneyiminin kalitesinin yükseltmesi, ziyaretçi
sayısının ve akışının artması amaçlanmaktadır.

Proje Sonuçları
Samandağ Seleucia Pieria Antik Kenti çevresinde alt yapı çalışmaları
yapılarak yaklaşık 9 km’lik doğa yürüyüşü parkuru oluşturulmuştur.
Antik Kent çevresinde tarihi ve kültürel değerlerin çevre düzenlemeleri
yapılmış, bölgenin mevcut tarih, doğa ve kültür varlığı; sağlık turizmi ve
kültür turizmi ile bütünleştirilerek sektörün gelişimi sağlanmıştır.
Güzergah üzerinde bulunan kültür varlıkları hakkında tanıtım tabelaları,
3 noktada 6 adet satış ünitesi yerleştirilmiştir. Yöre sakinlerinden aktif iş
gücü piyasasında yer almayan 15 kadın ve 10 erkeğe yerel işletmeler
açmaları konusunda teşvik amaçlı eğitimler verilmiş ve yöre halkının da
turizmden pazar payı almaları sağlanmıştır.
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2015 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Alı Yapı Mali Destek Programı (TZKAMU)
Hatay Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
TR63-15-TZKAMU-0055
Arsuz - HATAY
18 Ay
696.214,50 TL
522.160,87 TL
%75,00
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BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

ULUÇINAR SU SPORLARI MERKEZİ

Proje Özeti
Arsuz İlçesi, Uluçınar İzcilik ve Kamp Merkezi Sınırları içerisinde Alternatif
Deniz turizmine yönelik Su Sporları merkezi oluşturarak, ilin ve ilçenin
turistik cazibe merkezi haline dönüştürülmesi planlanmaktadır.
Proje kapsamında, oluşturulacak Su Sporları merkeziyle Arsuz
ilçesine konaklamaya gelen yerli ve yabancı turistlere güzel zaman
geçirmesine yönelik eğitim ve eğlenceli deniz aktivitelerine yer
verilerek bu yönde memnuniyeti artıracak faaliyet gerçekleştirilmesi
hedeflenmektedir. Oluşturulacak Merkezle kısa zamanlı konaklama
yapmayı planlayan turistlerin bu durumda konaklama gün
sayılarında artış gerçekleşecek olup aynı zamanda ilçede daha çok
zaman geçirecektir.

Proje Sonuçları
Proje kapsamında Uluçınar İzcilik ve Kamp Merkezi Sınırları
içerisinde Alternatif Deniz turizmine yönelik Su Sporları Merkezi
oluşturulmuştur. Bununla birlikte su sporları yapımında kullanılan
deniz bisikleti, kano, sörf tahtası, tekne ve motor tedarik edilmiştir.
Ayrıca su sporları merkezinin iç tefrişatı için mobilya, klima temin
edilmiş ve merkez su sporları faaliyetleri için hazır hale getirilmiştir.
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2015 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Alı Yapı Mali Destek Programı (TZKAMU)
Antakya Kaymakamlığı
TR63-15-TZKAMU-0057
Antakya - HATAY
18 Ay
100.067,00 TL
75.004,75 TL
%74,95

TARİHİN KUCAĞINDAN, TEKNOLOJİNİN BAĞRINA BİR KENT
ANTAKYA

Proje Özeti
Hatay İli Antakya İlçesi Turizm sektöründe fiziki, beşeri, teknolojik ve
kurumsal altyapının iyileştirilmesi amacıyla yapılacak faaliyetler ile
DOĞAKA 2015 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli
Altyapı Mali Destek Programı’na katkı sağlamak genel amacında olan
proje ile, Antakya Kaymakamlığı; Antakya İlçesinde tarihi, turistik,
doğa, gastronomi ve din alanlarında önemli olan yerlerin yurt içi ve
yurt dışı tanıtımlarının yapılması, ziyaretin kolaylaştırılması amaçlı
yardımcı donatı ekipmanlarının oluşturulması, teknolojik altyapının
oluşturulması ile en kolay gezilen şehir unvanı alma konusunda
çalışmaların yapılması ile Turizm potansiyelinin yükseltilmesi
sayesinde İlçe Ekonomi ve Tanıtımına katkı sağlayarak yerli ve yabancı
turistler için alternatif tur alanı oluşturulması projeyi tanımlamaktadır.

Proje Sonuçları
‘’Tarihin Kucağından Teknolojinin bağrına Bir Kent Antakya’’ Projesi
ile; teknolojik altyapının güçlendirilmesi amaçlı hazırlanacak olan 5 dil
seçenekli Web Sitesi hazırlanması, Gastronomi, Tarih, Kültür, Doğa
ve İnanç Turizmi alanlarında renklendirilmiş ve ölçeklendirilmiş hatların
elektronik sistem üzerinden oluşturulması, “Proje Teknoloji Ekibi”ne
“Panaromik Fotoğraflama Eğitimi” verilmesi ve tüm rotalarda panaromik
çekimlerinin yapılması, Eski Antakya Evleri, Uzun Çarşı ve Kurtuluş
Caddesi’nde kare kod uygulamalı yeni nesil levha ve yönergelerin
uygulanması, Amanos yolu adı altında yayla rotasının oluşturulması gibi
faaliyetler başarı ile gerçekleştirilmiştir. Projede bahsi geçen web sitesine
www.amanosyolu.com linkinden ulaşabilirsiniz.
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2015 Yılı Turizm Geliştirilmesi Mali Destek Programı (TZKOBİ)
Cemali Pet. Ürün. Paz. Turizm İnş. Ve Tic. Ltd. Şti.
TR63-15-TZKOBİ-0005
Antakya - HATAY
12 Ay
201.152,92 TL
99.461,27 TL
%49,45
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CEMALİ’DEN TARİHE DOKUNUŞ

Proje Özeti
Hatay ilinde faaliyet gösteren turizm sektöründeki işletmelerle birlikte
turizm potansiyelinin ekonomiye kazandırılması kapsamında butik
bir turizm işletmesinin hayata geçirilmesi, projenin genel amacıdır.
Fiziki altyapı ve restorasyonu firma tarafından başlatılan Antakya
Cemali Konağı ‘nın mimari açıdan öne çıkan tarihi ve turistik yapı
kapsamında olması sebebiyle özelliklerinin korunarak turizm
işletme belgeli otel veya butik otel olarak hizmete açılması projenin
hedefidir.

Proje Sonuçları
Proje kapsamında mülkiyeti firma sahibinin olan tarihi yapı
restore edilmiştir. Restore edilen bina 4 odalı butik otel
olarak hizmete açılmıştır. 4 odalı otelin tefrişatı da yine proje
kapsamında gerçekleştirilmiştir. Proje sayesinde kullanılmayan
tarihi bir bina Hatay turizmine kazandırılmıştır. İlçeye iş ya da turistik
sebepler ile gelen ziyaretçilere tarihi bir taş konakta konaklama
imkanı sunun otelin alt katı şık bir kafe olarak hizmete girecek ve
konaklayan misafirlerin vakit geçirebileceği huzurlu bir mekan
oluşturulacaktır. 2018 yılında faaliyete giren otel, ziyaretçilerini bütün
misafirperverlikleri ile beklemektedir.
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2015 Yılı Turizm Geliştirilmesi Mali Destek Programı (TZKOBİ)
Şahutoğlu Turizm Otelcilik Org. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
TR63-15-TZKOBİ-0008
Antakya - HATAY
12 Ay
476.613,96 TL
185.756,54 TL
%38,97

2015

ŞAHUTOĞLU TURİZM OTEL PROJESİ

Proje Özeti
Şahutoğlu Turizm Otel Projesi ile Antakya’da bulunan firmaya ait
olup otel amaçlı kullanılmak üzere her türlü rölöve, restitüsyon ve
restorasyon projeleri onaylanmış olan eski Antakya evinin alt ve üst
yapı işlemlerinin gerçekleştirilerek otel olarak hizmete sokulması,
projenin özel amacıdır. Proje ile Antakya ilçe merkezinin en işlek
yeri olan Hükümet Caddesi üzerindeki Anadolu Restoran yakınında
bulunan eski Antakya evi otel haline getirilerek hizmete girmesi
hedeflenmiştir.

Proje Sonuçları
Projenin başarı ile tamamlanmasıyla firmanın sahip olduğu eski
Antakya evinin modernizasyonu gerçekleştirilerek bölgemize
24 odalı butik otel kazandırılmıştır. Bu kapsamda 24 odanın tefrişatı
yapılmış, otele kamera/santral/otomasyon sistemi uygulanmış, dış
mekan için masa, sandalye ve şemsiye temin edilmiş, otel mutfağı en
son sistem ile oluşturulmuş, otelin iç ve dış aydınlatma sistemi döşetilmiş
ve jeneratör satın alımı yapılmıştır. 11 adet çalışanı olan otel Turizm Belgeli
Tesis sıfatına sahiptir. Otelin tanıtımı için yine Ajansımız desteği ile Türkçe,
İngilizce ve Arapça dillerinde www.theshahuthotel.com adresli web sitesi
yapılmıştır. Yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı seyahat sitelerinde kalite, hizmet ve
konfor gibi alanlarda yüksek puanlar alarak karşımıza çıkan otel bölgemiz
otelleri arasında ön plana çıkanlar arasında yer almaktadır.
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2015 Yılı Turizm Geliştirilmesi Mali Destek Programı (TZKOBİ)
Milor Turizm Org. Ve Tic. Ltd. Şti.
TR63-15-TZKOBİ-0012
Arsuz - HATAY
12 Ay
183.892,24 TL
91.946,12 TL
%50,00
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DOĞU AKDENİZ’İN YENİ YILDIZI ARSUZ; HOTEL PALM BEACH İLE
PARLIYOR

Proje Özeti
Proje kapsamında firmanın fiziki, teknolojik ve kurumsal eksikliklerini
kapatarak hizmet kalitesini artırmayı; açık alan plaj ve gezi alanları ve
kapalı alanlarında yapılacak olan geliştirmelerle beraber de hizmet
çeşitliliğini artırmak hedeflenmektedir. Tesisin ve firmanın rekabet
gücünü artırma ve Arsuzu ülkenin yıldız turizm bölgelerinden
birine dönüştürmeyi projenin amaçları arasındadır. Yapılacak olan
çalışmalarla beraber otelin hizmet kalitesi ve çeşitliliğinin artmasıyla
bölgedeki turistik değerlerin artması sağlanacak dolayısıyla turizm
sektörünün gelişmesine katkı sağlanacaktır.

Proje Sonuçları
Otel odalarının fiziki yetersizlikleri giderilmiş, hizmet kalitesi ve
müşteri memnuniyeti artırmıştır. Proje kapsamında temin edilen
ATV ile beraber hizmet çeşitliliği artmış ve ziyaretçiler için yaz
ayları dışında da aktiviteler sunulmaya başlanmıştır. İşletmede
kullanılan yazılımların ve donanımların yenilenerek hem ziyaretçilerin
bireysel olarak teknolojiye erişimlerinde hem de otelde hizmet
sunumunda kullanılan teknolojik altyapının gelişmesi sağlanmıştır.
Kapalı toplanma alanlarında gerekli olan fiziki ve altyapısal eksiklikleri
tamamlanarak hizmet kalitesi geliştirilmiştir.
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2015 Yılı Turizm Geliştirilmesi Mali Destek Programı (TZKOBİ)
Bekir Bayır
TR63-15-TZKOBİ-0020
Arsuz - HATAY
12 Ay
746.109,50 TL
373.054,75 TL
%50,00

2015

İSSOS OTEL, PARASAİLİNG İLE UÇMAYA HAZIRLANIYOR

Proje Özeti
Proje ile birlikte otelin aqua parkı yenilenecektir. Havuz hizmetinin daha
sağlıklı hale getirilmesi amacıyla havuz seramikleri değiştirilecektir.
Çağın gerisinde kalmamak ve daha güvenli odaları müşterilere
sunmak adına oda kapılarının anahtar sistemini değiştirilecek ve
tüm odaların kapıları elektronik hale getirilecektir. İssos Oteli su
sporlarının yapıldığı bir merkez haline gelmek amacıyla jet ski, muz
ve tekne motoru alınarak parasailing gibi sporlarının yapılacağı
bir merkez haline getirilecektir. Yapılan altyapı yeniliklerinin yanı
sıra hizmet kalitesini de güçlendirecek olan otel, Iso 9001 ve Iso
22000 belgelerini alarak kalitesini tescil ettirecektir. Oda içlerinde de
yenilenmeye ve bu sayede rekabet edilebilirliğini arttırmayı amaçlayan
otel, 30 adet Tv ünitesi ve 15 adet klima alarak bunun yanı sıra da oda
ve koridor halılarını yenileyerek değişimi ve dönüşümü tamamlamayı
planlamaktadır.

Proje Sonuçları
Tüm otel koridor halıları, 30 adet odanın televizyon ünitesi ve
15 odanın kliması değiştirilerek, otele gelen misafirlerin
memnuniyeti arttırılmıştır. Aqua Park yenilenerek günübirlik
ziyaretçiler ve konaklamak için gelen misafirlerin beklentileri
karşılanmış, havuzların yan ve iç seramikleri değiştirilerek var olan
görünüm daha modern bir hale getirilmiştir. Oda kapılarının anahtar
sistemleri değiştirilerek teknolojik bir atılım yapılmıştır.
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PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

:
:
:
:
:
:
:
:

2016 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (BİG-3K)
Karagönler Zeytin Yağı Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.
TR63-16-BİG-3K-0001
Altınözü - HATAY
6 Ay
638.610,00 TL
298.760,25 TL
%46,78

2016

KARAGÖNLER ZEYTİN KARASUYU GERİ KAZANIM PROJESİ

Proje Özeti
Hatay ili Altınözü ilçesinde önemli bir alt sektör olan zeytinyağı sektörü
üretiminin sürdürülebilir hale gelmesi için zeytin karasuyunun
işlenmesine yönelik yatırım hedeflenmiştir. Zeytin Karasu Geri
Kazanım Projesi’nin hayata geçmesiyle Altınözü ilçesinde ve
çevre illerde faaliyet gösteren zeytin işleme tesislerinin çevre
kirliliğine neden olan atık ve yan ürünlerinin değerlendirilmesi
sağlanabilecektir.

Proje Sonuçları
Proje kapsamında yapılan yatırımla, mevcut durumda üç fazlı
teknoloji ile faaliyet gösteren ve iki fazlı teknolojiye geçen zeytin
işleme tesislerinin atığı olarak değerlendirilen Zeytin Karasuyunun
çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi sağlandı. Zeytin
karasuyunun toplu olarak bertaraf edilmesi yanında yan ürün olarak
kuru pirina ve pirina yağı üretimi de gerçekleştirildi. Bu yan ürünlerin
satışının gerçekleşmesiyle işletmesinin karlılığı arttı.
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HATAY
2016 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (BİG-3K)
Aca Tarım Ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.
TR63-16-BİG-3K-0004
Hassa - HATAY
9 Ay
530.808,08 TL
251.369,26 TL
%47,36

:
:
:
:
:
:
:
:

PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

ACA TARIM’IN HASSA’DA YÜKSEK KALİTEDE ZEYTİNYAĞI ÜRETİM
TESİSİ PROJESİ

Proje Özeti
Bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması hedefi doğrultusunda Hassa
ilçesine zeytinyağı imalatı yatırımı hedeflenmiştir.
Hassa ilçesinin en modern ve teknolojik yatırımı olacak zeytinyağı
üretim ünitesi yatırımı ile bölgesel ürün olan zeytinin katma değer ile
daha iyi fiyata, daha sağlıklı olarak yurt içine satışı gerçekleştirilmesi
ve böylelikle ekonomik ve sosyal açıdan rekabet gücünün
artırılmasını amaçlanmıştır.

Proje Sonuçları
Bir adet modern ve teknolojik zeytinyağı hattı yatırımıyla bölgesel
ürün olan zeytinden yüksek kalitede zeytinyağı üretimine
başlanmıştır. Programın amaçlarına uygun olarak Hassa
ilçesindeki gıda imalat sanayinin yatırım ve üretim hacimleri
artırılarak Hassa ilçemizin rekabet gücü artırılmıştır. Proje ile yeni
istihdam edilen en az 5 yeni personel ile işletmenin insan kaynakları
kapasitesi ve kayıtlı işçi istihdamı artmıştır.
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:

2016 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (BİG-3S)
Yayladağı Belediyesi
TR63-16-BİG-3S-0002
Yayladağı - HATAY
18 Ay
347.600,00 TL
254.341,46 TL
%73,17

2016

YAYLADAĞI YÖRESEL ÜRÜNLER SERGİ VE SATIŞ ALANI
OLUŞTURULMASI

Proje Özeti
Hatay’da hatta Türkiye’nin her yerinde tanınan Yayladağı yöresel
ürünlerinin bir sergileme alanı olmaması nedeniyle pazarlamada
büyük sıkıntı yaşanmaktaydı. Yöresel ürün sergi ve satış alanı
oluşturulmasıyla, üreticilerin ilçe içine ve dışına satış imkanı bulması
ve satış oranın artmasıyla daha çok ürün çıkararak ekonominin ve
refahın artmasını sağlaması hedeflenmiştir. Yöresel ürünler satış
alanı başlangıçta 430 m2 bir alan üzerine yapılması planlanmıştır.
Yayladağı ilçesine özgü yöresel ürünlerin sürekli satışa sunulacağı bir
alan olarak dizayn edilmesi hedeflenmiştir.

Proje Sonuçları
Yayladağı’nın yöresel ürünlerinin tanıtımının ve satışının yapılacağı
merkezi konumda bir alan oluşturulmuştur. Proje kapsamında alımı
yapılan 13 adet satış standı ile yöresel ürünlerin temiz ortamda
müşterilere sunulması sağlanmıştır. Yayladağı’na özgü yöresel
ürünlerin satışa sunulacağı alan başlangıçta 430 m2 olarak planlanan
alan maliyetleri Belediye tarafından karşılanmak üzere 849 m2’ye kadar
genişletilmiştir. Söz konusu yatırımla Yayladağ ilçesi yöresel ürünler satış
alanına kavuşmuştur. İlçeyi ziyaret eden ve yöresel ürünleri tatmak ve
satın almak isteyecek yerli yabancı müşterilerine en iyi hizmeti verecek
şekilde tasarlanmıştır.
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HATAY
2016 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (BİG-3S)
Kumlu Belediye Başkanlığı
TR63-16-BİG-3S-0009
Kumlu - HATAY
12 Ay
361.108,00 TL
270.831,00 TL
%75,00

:
:
:
:
:
:
:
:

PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

SOSYAL ETKİNLİK MERKEZİ

Proje Özeti
Kumlu ilçesinde yaşayan ve dezavantajlı gruplar arasında yer alan çocuk
ve genç bireylere yönelik “Sosyal Etkinlik Merkezi” oluşturmak ve bu
insanların maruz kaldıkları risklerden korunmaları amaçlanmaktadır.
İlçede yaşayan gençlerin mutlu, üretken, yaratıcı bireyler olarak var
olabilmeleri için bilişsel, fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerinin
desteklenmesi projenin genel amacını oluşturmaktadır.
Etkinlik Merkezi bahçesine montajı yapılacak olan çocuk
oyun grupları ve spor aletlerinin yanı sıra Kumlu Belediyesi
koordinatörlüğünde düzenlenecek olan sosyal ve sportif faaliyetlerle
de toplumsal refahın arttırılması sağlanacaktır.

Proje Sonuçları
Bu kapsamda Kumlu ilçesine bağlı Gökçeoğlu Mahallesinde
bulunan 2.356 m2’lik alana sahip Aziz Tarım Parkı içerisine;
1 adet spor salonu, 1 adet toplantı salonu, 1 adet bilişim
teknolojileri sınıfı,1 adet kütüphane ve 1 adet dinlenme
salonundan oluşan Sosyal Etkinlik Merkezi inşa edilmiştir.
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:

2016 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (BİG-3S)
Hassa Kaymakamlığı
TR63-16-BİG-3S-0016
Hassa - HATAY
16 Ay
326.428,56 TL
244.821,42 TL
%75,00

2016

HASSA YÖRESEL ÜRÜNLERİ SATIŞ MERKEZİ VE DİNLENME ALANI
PROJESİ

Proje Özeti
Hassa İlçe Merkezinin güney girişinde bulunan kavşak ile Tiyek Çayının
arasında bulunan alanın Hassa Yöresel Ürünleri Satış Merkezi ve
Dinlenme Alanına dönüşümünün sağlanması hedeflenmektedir. Hassa
Yöresel Ürünleri Satış Merkezi ve Dinlenme Alanı bünyesinde satış
birimleri oluşturularak sosyo-ekonomik altyapı eksikliğinin giderilmesi
sağlanacaktır. Bu sayede yöresel ürünlerin satış ve pazarlanmasına
yönelik önemli bir eksikliğin giderilmesi sağlanacaktır. Dinlenme
alanı ile gerek ilçe halkı gerekse karayolu yolunda seyahat eden
vatandaşların alıveriş yaparken dinleneceği altyapının oluşturulması
amaçlanmaktadır. Genellikle kendi üretimlerini yapan yöre halkına
ürünlerini satabilecekleri fiziki altyapı sağlanacak ve yöresel ürünleri
satışının teşvik edilmesi ile kayıt dışı satışlar önlenmeye çalışılacaktır.

Proje Sonuçları
Proje ile Hassa Yöresel Ürünleri Satış Merkezi ve Dinlenme
Alanı’nda yapılan satışlar kayıtlı hale getirilmiştir. Yöresel ürünlerin
üretimi veya pazarlanması konularında deneyim sahibi olan ve yeni
işyeri kurma ve sürdürebilme potansiyeli taşıyan 12 aile ürettikleri
ürünleri ve bölgede yetişen ya da hazırlanan katma değeri yüksek
ürünlerin satışını yaparak ekonomik kazanç elde edebilecekleri işyeri
sahibi olmuşlardır. Gerek yörede yaşayan gerekse ilçeye gelen konuklar
satış merkezi sayesinde zeytinyağı, salamura zeytin, üzüm, üzüm
yaprağı, üzüm reçeli ve salamurası, pul biber, incir, incir reçeli, salça, nar
ekşisi, bakır işleme ürünleri gibi ihtiyaçlarını karşılamaya başlamışlardır.
Hassa Yöresel Ürünleri Satış Merkezi ve Dinlenme Alanı sayesinde artan
talep doğrultusunda yöresel ürünleri imal eden yerli halkın ekonomik geliri
artmış, satış ağının oluşması ve tanınırlığının sağlanması ile satışlardaki
genişleme üretici konumunda olan yerel halkın kazançlarını arttırmıştır
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2016 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (BİG-3S)
Hassa Belediyesi
TR63-16-BİG-3S-0017
Hassa - HATAY
18 Ay
388.817,56 TL
250.194,24 TL
%64,35

:
:
:
:
:
:
:
:

PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

HASSA SOSYAL YAŞAM ALANI PROJESİ

Proje Özeti
Proje ile birlikte bölge içi gelişmişlik düzeyi alt sıralarda yer alan ilçe
merkezinde yer alan ve DSİ tarafından ıslah çalışması tamamlanmış
durumda olan Tiyek Çayı’nın kenarında bulunan alanın sosyal
altyapı eksiklerinin giderilmesi ve sosyal altyapı unsurlarının
zenginleştirilmesi yoluyla Hassa İlçesine bir sosyal yaşam alanı
kazandırılacaktır. Kazandırılması planlanan sosyal yaşam alanı ile
ilçenin ekonomik ve sosyal niteliklerine bağlı olarak ortaya çıkan
fiziki altyapı; dinlenme alanı/parkı, çocuk oyun alanı, yürüyüş ve
koşu yolları gibi ihtiyaçların giderilmesi amaçlanmaktadır.

Proje Sonuçları
Yapılan çalışma ile atıl durumda bulunan ve ilçe merkezinde
hoş olmayan görünüme sahip olan alanın çevre düzenlemesi
yapılmıştır. Hassa yürüyüş, dinlenme ve spor merkezi alanlarına
kavuşmuştur. Proje ile dinlenme alanı/parkı, çocuk oyun alanı,
yürüyüş yolları gibi sosyal altyapı çalışmaları ile ilçenin sosyal
hayatına canlılık kazandırılmıştır. Hassa’da yaşayan insanların sosyal
yaşam standardı yükselmiştir. Proje sonunda ortaya çıkan fiziki
altyapı ile; dinlenme alanı/parkı, çocuk oyun alanı, yürüyüş ve bisiklet
yolları gibi ihtiyaçların giderilmesi sağlanmıştır. Proje kapsamında
9018 m2’lik bir alan oluşturulmuş, bu alanın 3827 m2’si çim,
4978 m2’si yürüyüş yolu, 2498 m2’si parke taşından oluşmaktadır.
Alanda 21 adet kamelya, 31 adet bank ve 62 adet çöp kovası yer
almaktadır.

TR63 BÖLGESİ 65

2016

HATAY
PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

:
:
:
:
:
:
:
:

2016 Yılı İthalat Bağımlılığının Azaltılması ve İhracatın Geliştirilmesi Mali Destek Programı (İHRAC)
Daplan Pano
TR63-16-İHRAC-0009
Defne - HATAY
6 Ay
656.876 TL
328.438 TL
%50,00

DAPLAN DÜNYAYA AÇILIYOR

Proje Özeti
Daplan Pano Antakya’da elektrik panosu piyasasının yaklaşık
%70 oranındaki talebini karşılayan bir firmadır. Proje ile beraber hali
hazırda üretimi gerçekleştirilen elektrik pano imalat kapasitesinin
artırılması, il ve Ortadoğu pazarında elektrik pano ihtiyacının
karşılanması amaçlanmaktadır. Daplan Pano üretim kapasitesini
artırmak için gerekli ekipman ve makineleri alarak (abkant press
ve lazer kesme ile kompresör ve kimyasal kurutucu), ilgili kalite
standartları çerçevesinde talep edilen uygulama ve çalışmaları
tamamlayarak TSE EN 62208 kalite belgesini de temin etmeyi,
bu sayede çok daha nitelikli ve yeterli miktarda bir üretim
gerçekleştirmeyi planlamaktadır.

Proje Sonuçları
Proje kapsamında satın alımı yapılan Lazer Kesim Makinasının
montajı yapılarak imalata başlamıştır. Bu makina ile işletmenin
mevcut üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliği artarak dünya
pazarında rekabet gücüne önemli bir katkı sağlanmıştır. İşletmenin
üretim kapasitesi arttırılmıştır. Kalite ve kapasite yeterlik süreçleri
ve gereklilikleri yerine getirilerek ürün kalitesini tescilleyen TSE EN
62208 belgesi temin edilmiştir. Artan nitelikli ve kaliteli üretim ile
daha profesyonel iş akış prosedürleri sayesinde üst düzeyde müşteri
memnuniyeti temin edilmiştir. İşletmeye nitelikli dört ilave teknik
personel istihdamı sağlanmıştır. Hizmet ve çeşitlendirilmiş/özelleştirilmiş
ürün sunulan ilgili sektörel aktörler arasında işbirliği olanakları
oluşturulmuş ve ihracat miktarı artmıştır.
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2016 Yılı İthalat Bağımlılığının Azaltılması ve İhracatın Geliştirilmesi Mali Destek Programı (İHRAC)
Ezgi Plastik Ve Orman Tarım Ürünleri Üretim Pazarlama İhracat İthalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
TR63-16-İHRAC-0012
Antakya - HATAY
9 Ay
591.764,3199 TL
295.882,1599 TL
%50,00

:
:
:
:
:
:
:
:

PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

ÜRETİM MİKTARI VE ÜRÜN KALİTEMİZİN ARTIRILMASIYLA GELEN
TALEPLERİN KARŞILANABİLMESİ VE İHRACAT KAPASİTEMİZİN ARTIRILMASI

Proje Özeti
Proje kapsamında tam otomasyonlu, 140 kg/saat kapasiteli 2 adet PVC
Profil Extruder hattı temin ederek, PVC profil köşebent üretiminde
otomasyon seviyesini artırarak, insan gücü yoğun üretimden
bilgisayar kontrollü, otomatik üretim sistemine geçebilmek,
üretim kapasitesini artırmak, tam otomasyonlu sistem sayesinde
üretimde işçilik faktörünü minimum seviyeye indirerek ürünlerde
standardizasyon sağlamak, daha seri ve kaliteli PVC profil
köşebent üretimi yapabilmek, özellikle yurt dışı müşterilerinden
gelen talepleri karşılayabilmek ve ihracat kapasitesini artırmak
amaçlanmaktadır.

Proje Sonuçları
Tam otomasyonlu, 140 kg/saat kapasiteli 2 adet PVC Profil
Extruder hattı temin edilmiş, PVC profil köşebent üretiminde
insan gücü yoğun üretim azaltılmıştır. Otomasyon seviyesi
artırılmış, ürünlerde standardizasyon sağlanmış, daha seri ve
kaliteli PVC profil köşebent üretimi yapılmış ve üretim kapasitesi
artırılmıştır. Faydalı model belgeli geri dönüşüm PVC malzemeden
hava kanallı palet/koli pervazlı ürünün extruder hatlarında
üretilebilmesi sağlanmış ve temin edilen son model kalıpların
kullanılmasıyla daha seri ve kaliteli üretim yapılmıştır.
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2016 Yılı İthalat Bağımlılığının Azaltılması ve İhracatın Geliştirilmesi Mali Destek Programı (İHRAC)
Öz-İş Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
TR63-16-İHRAC-0016
Belen - HATAY
12 Ay
943.520,00 TL
446.742,42 TL
%47,35

İLERİ TEKNOLOJİ ENTEGRASYONUYLA DIŞA BAĞIMLILIĞIN GİDERİLMESİ,
YURTDIŞI PAZARDA SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET GÜCÜ ARTIŞI

Proje Özeti
Öz-iş metal firması “İleri Teknoloji Entegrasyonuyla Dışa Bağımlılığın
Giderilmesi, Yurtdışı Pazarda Sürdürülebilir Rekabet Gücü Artışı”
projesi ile müşterilerden yoğun talep gören dorse yan saç işlemesini
gerçekleştiren firma, söz konusu ihtiyacının bir kısmını dışarıdan alım
yoluyla sağlamaktadır. Bu çerçevede inşaat ve lojistik sektöründe
geniş kullanım alanına sahip 13,6 m dorse imalatına geçilmesi
için gerekli teknolojiyi entegre etmek için gerekli yatırım olarak
karşılaştığı Rollform üretim hattını işletmesine dahil etmeyi ve
yurtiçi-yurtdışı müşterine daha iyi hitmet vermeyi hedeflemiştir.

Proje Sonuçları
Öz-iş metal firması “İleri Teknoloji Entegrasyonuyla Dışa Bağımlılığın
Giderilmesi, Yurtdışı Pazarda Sürdürülebilir Rekabet Gücü Artışı”
projesi ile üretime eklenen Rollform Üretim Hattı ile inşaat ve lojistik
sektöründe geniş kullanım alanına sahip 13,6 m dorse yan sacı üretimine
başlamıştır. Yıllık 100 ton olan üretim kapasitesi yapılan yatırımla birlikte
349 ton/yıl’a çıkmıştır. Yurtdışı satış cirosu 2 kat artmıştır. Söz konusu
yatırımla birlikte firmanın toplam üretim ve satış değerlerinde belirgin artış
kaydedilmiştir. Yıllık üretim miktarı 30 m3’ten 158 m3’e çıkmıştır.
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2016 Yılı İthalat Bağımlılığının Azaltılması ve İhracatın Geliştirilmesi Mali Destek Programı (İHRAC)
Samir Kalaycıoğlu (Maksan)
TR63-16-İHRAC-0023
Belen - HATAY
9 Ay
1.049.230,00 TL
492.330,43 TL
%50,00

:
:
:
:
:
:
:
:

PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

MAKSAN GELİŞİYOR, TR 63 BÖLGESİ BÜYÜYOR / TEKNİK VE KURUMSAL
YATIRIM İLE İHRACAT KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ

Proje Özeti
Projeyle firma mevcut üretim tesisinde yapacağı teknolojik altyapı
iyileşmesi ile il ve bölge büyük ebatlı makinelerin üretim süreçlerinde
hassas kesim, büküm, talaşlı imalat ve hidrolik devrelerin
oluşturulma aşamalarında dışa bağımlılığı kaldırarak ürün kalitesi
ve üretim verimliliğini artırmayı hedeflenmiştir. İşletme bünyesine
katılan Plazma Kesim Makinesi, CNC Boru Bükme Makinesi, CNC
Dik İşleme Tezgahı ile üretim kapasite artışı sağlanması veya eski
makinelerin yenilenmesi amaçlanmıştır.

Proje Sonuçları
CNC teknolojili plazma kesim, boru bükme ve dik işleme
makinelerinin temin edilerek üretim süreçlerine dahil edilmesi;
özellikle Avrupa pazarına yönelik olarak ürün kalitesinin
yükseltilmesi, termin sürelerinin kısaltılması; üretim maliyetlerinin
en az %10, fire oranının ise %15’ten %7’ye düşürülmesi
sağlanmıştır. Firma mevcut üretim tesisinde yapacağı teknolojik
altyapı iyileşmesi ile il ve bölge büyük ebatlı makinelerin üretim
süreçlerinde hassas kesim, büküm, talaşlı imalat ve hidrolik
devrelerin oluşturulma aşamalarında dışa bağımlılığı kaldırarak ürün
kalitesi ve üretim verimliliğini artırmıştır.
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2016 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı (YENİ-3)
Mlh Akaryakıt İnşaat Katıyakıt San. Tic. Ltd. Şti. Belen-Hatay Şubesi
TR63-16-YENİ-3-0006
Belen - HATAY
8 Ay
1.060.649,00 TL
480.543,29 TL
%45,31

BİYOENERJİNİN YENİ DURAĞI: HATAY

Proje Özeti
Projenin Genel Amacı; Üretim süreçleri sonunda meydana gelen bitkisel
atıklardan elde edilen ‘Biyokütle Enerjisi’ üretimi yoluyla enerji üretim
kapasitesinin artırılmasıdır. Sanayide rekabet gücünün geliştirilmesine,
sınırlı ve tükenebilir enerji kaynaklarına alternatif sağlanmasına ve
çevre kirliliğinin azaltılmasına katkıda bulunmanın yanı sıra işletmenin
bilgi ve teknoloji kullanım düzeyini yükselterek yenilik içeren üretim
süreçlerini bünyesine dahil etmek planlanmaktadır.

Proje Sonuçları
İşletmenin teknolojik altyapısının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar
ve yatırımlar gerçekleştirildi. İşletmenin kurumsal kapasitesinin ve
insan kaynağının geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.
İşletmenin katı yakıt üretimi kapasitesi ve ürün çeşidi sayısı artırıldı.
Yeni iş olanakları yaratılması yoluyla istihdama katkı sağlandı. Bitkisel
atıkların geri kazanımı sağlandı. Karbon içeren yakıtların yarattığı olumsuz
çevresel etkilerin azaltılmasına katkıda bulunuldu.
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2016 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı (YENİ-3)
Yusuf Eraslan
TR63-16-YENİ-3-0010
Antakya - HATAY
9 Ay
202.510,00 TL
101.255,00 TL
%50,00

:
:
:
:
:
:
:
:

PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

GIDA MAKİNALARI İMALATINDA KAPASİTE ARTIRMA VE DIŞA
BAĞIMLILIĞI ORTADAN KALDIRMA PROJESİ

Proje Özeti
Firmanın ürettiği makineler içinde patates cipsi makinası imalatı,
nar taneleme makinası imalatı, Türkiye’de sadece 3 firmanın
imalatını yapabildiği baştan sona zeytinyağı hattı makinaları imalatı
bulunmaktadır. Ana metal sanayi ve makine imalatı alanında
faaliyet gösteren firma, imalatı üretim hatları eksiklerinin
tamamlanarak katma değeri yüksek makine imalat süreçlerinin
iyileştirilmesini hedeflenmiştir.

Proje Sonuçları
Proje kapsamında 5 eksenli CNC makinesi alımı yapılması, bu
sayede son teknoloji ile makine ve ekipmanlarının işletmede
tasarım-imalat süreçlerinin entegre bir şekilde gerçekleştirilmesi
sağlanmıştır. Gıda makineleri imalat alt yapısı eksikliğinin
giderilmesi sayesinde Hatay’a özgü yöresel gıda ürünleri üretimini
yapan makinelerin imalatlarının %100 oranında gerçekleştirilmesi
sağlanmıştır.

TR63 BÖLGESİ 71

2016

HATAY
PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

:
:
:
:
:
:
:
:

2016 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı (YENİ-3)
Acar San. Mam. Ürtm. Ve Paz. Ltd. Şti.
TR63-16-YENİ-3-0011
Arsuz - HATAY
5 Ay
330.000,00 TL
165.000,00 TL
%50,00

FABRİKAMIZDA İLK DEFA PLASTİĞE DİZİLİ ÇİVİ ÜRETİMİ YAPIP
İHRACAT YAPMAK
Proje Özeti
Proje kapsamında yeni teknoloji makinalar almak projenin öncelikli hedefleri
arasında yer almaktadır. Bölgede daha önce üretimi yapılmayan çivi
üretimine başlamak, plastiğe dizili çivi üretmek, aylık 70 ton olan çivi
ihracatını 140 ton’a çıkarmak ve genel ürün maliyetlerini düşürmek
planlanmaktadır. Firma mevcut durumda ürün bazında tüm çeşitleri
üretmektedir fakat müşteriler konteyner bazındaki siparişlerine
plastiğe dizili çivi de eklemek istemektedir. Yapılacak yatırım ile artık
ürünlerin bir kısmını kendi bünyesinde üretir hale gelecektir. Bununla
beraber aylık 70 ton olan ihracat kapasitesi 140 tonluk üretim-satış
hedefiyle de mevcut pazar payı büyük oranda artmış olacaktır.

Proje Sonuçları
Proje kapsamında 3 adet çivi kesme makinesi ve 2 adet çivi
ovalama makinesi alınmıştır. Proje sonunda 4 kişi istihdam edilmiş
ve fabrikanın üretim kapasitesinin 1160 tondan 1500 tona çıkması
sağlanmıştır. Firmanın %1’lik pazar payı, %2’ye çıkmış, bölge
işsizliğinin azalmasına katkı sağlanmıştır. Müşterilerin daha kısa sürede
daha kaliteli ve uygun fiyatlı ürün temin etmeleri sağlanmış ve müşteri
sayısı artmıştır. Başta bölge olmak üzere ülke çapında müşteri sağlanarak
ihracat oranı %100 artmıştır. Üretim maliyetleri %90’dan %80’e düşmüş
ve üretim personel sayısı 9’dan 13’e çıkmıştır.
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2016 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı (YENİ-3)
Bürohome Mobilya İnşaat Turizm Üretim Pazarlama İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
TR63-16-YENİ-3-0046
Antakya - HATAY
10 Ay
780.250,00 TL
390.125,00 TL
%50,00

:
:
:
:
:
:
:
:

PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

YENİ ÜRETİM HATTI VE YENİ ÜRÜN İLE BÖLGESEL ÜRETİM KAPASİTESİ
ARTIŞINA VE SOSYO-EKONOMİK GELİŞMEYE KATKI PROJESİ
Proje Özeti
Proje kapsamında, mobilya üretiminin temel adımları için gerekli panel
ebatlama, kenar bantlama, CNC delik delme, çizgili yatar daire makineleri
temin edilerek yeni bir üretim hattı kurulması, üretim kapasitesinin
artırılması, mevcut altyapısıyla koltuk üretimi gerçekleştiremeyen
ve dışardan temin eden şirketin, temin edilecek çift kafalı boru ve
profil bükme, profil kesme ve gazaltı kaynak makineleri ile dikiş
makineleri desteğiyle koltuk üretimi yapması, ürünlerine yenisini
eklemesi ve bu konudaki dışa bağımlılığını sonlandırması, mobilya
üretim hattının parçası olan boyama fırınıyla hattın eksiksiz olarak
tamamlanması ve üretimde darboğaz yaşanmadan üretim
kapasitesini artırılması, üretim hattının destekleyici ekipmanları
olarak vidalı kompresör, toz emme hattı, hava deposu, hava
kurutucusu temin edilerek üretim altyapısının güçlendirilmesi,
gelişmiş tasarım yazılımı temin edilerek mobilya tasarım kabiliyetinin
geliştirilmesi, yeni ürünler tasarlanması ve şirketin rekabet gücünün
artırılması amaçlanmaktadır.

Proje Sonuçları
Proje kapsamında; panel ebatlama, kenar bantlama, CNC delik
delme ve çizgili yatar daire makineleri temin edilerek yeni bir
üretim hattı kurulmuştur. Yeni üretim hattıyla mevcut üretim
miktarı yaklaşık %35 artması sağlanmıştır. Proje öncesinde
yıllık 1800 takım üreten şirket, proje sonrasında yıllık 2430 takım
üretebilir hale gelmiştir. Koltuk üretmeye başlayan şirket masa,
sehpa dolap gibi ofis mobilyası parçalarına koltukları ekleyerek
ürün çeşitliliğini arttırmıştır. Oluşturulan yeni mobilya üretim
hattının parçası olan boyama fırını ve vidalı kompresör, toz emme
hattı, hava deposu, hava kurutucusu temin edilmiş, hattın bir
bütün olarak tamamlanması ve üretim altyapımızın güçlenmesi
sağlanmıştır. Gelişmiş tasarım yazılımı temin edilerek mobilya tasarım
kabiliyetimizin geliştirilmesi, yeni ürünler tasarlanması ve şirketimizin
rekabet gücünün artırılması sağlanmıştır.
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2016 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı (YENİ-3)
Ahmet Göyce - Nasip Mobilya
TR63-16-YENİ-3-0048
Antakya - HATAY
9 Ay
164.270,00 TL
82.135,00 TL
%50,00

ÜRETİMLERDE İŞLETME DIŞINA BAĞLILIĞIN AZALTILMASI, YENİ
TEKNOLOJİ MAKİNE KULLANIMI İLE ÜRÜN KALİTESİNİN ARTIRILMASI

Proje Özeti
Nasip Mobilya, üretim süreçlerinde teknoloji yeniliği, dışa bağlılığın
engellenmesi, termin süresinin ve üretim maliyetlerinin azaltılmasını
hedeflemektedir.CNC Router Makinesi ve Vidalı Kompresör yatırımları
ile kapasitesinin geliştirilmesi, 1 makine operatörü ve yeni pazar
payları elde etmek, müşteri potansiyelinin artırılmasına yönelik olarak
1 pazarlama personeli istihdam edilmesi planlanmıştır.

Proje Sonuçları
Proje kapsamında satın alınan CNC Router Makinesi ve Vidalı
Kompresör yatırımlarıyla firma yenilikçi ve çevreye duyarlı üretim
anlayışı ile büyümesine katkı sağlanmıştır. Proje kapsamında
1 makine operatörü ve yeni pazar payları elde eldilmiştir. Müşteri
potansiyelinin artırılmasına yönelik olarak 1 pazarlama personeli
istihdam edilmiştir.
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2016 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı (YENİ-3)
Abk Büro Mobilya Otomotiv Gıda Petrol Ve Metal Ürünleri San. Paz. İth. İhr. Ve İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti.
TR63-16-YENİ-3-0075
Antakya - HATAY
9 Ay
554.890,00 TL
277.445,00 TL
%50,00

:
:
:
:
:
:
:
:

PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

ÜRETİM TEKNOLOJİSİNİN YENİLENEREK ÜRÜN KALİTE VE
ÇEŞİTLİLİĞİNİN ARTIRILMASI

Proje Özeti
Proje kapsamında 1 adet bilgisayarlı ebatlama makinesinin temin
edilmesi, bu sayede otomatik üretime geçilerek hammaddelerin
4300 mm uzunluğa kadar ebatlanması, estetik, koruma, uzun
ömürlü kullanım ve temizlik amaçlı şerit halindeki bantların
mobilyaya uygulanması amacıyla 1 adet kenar bantlama
makinesinin temin edilmesi, uygun malzemelerden yapılan
bantların mobilyanın eğri yüzeylerine uygulanması amacıyla 1 adet
eğri kenar bantlama makinesi ve eğri kenarlarda oluşan pürüzlerin
temizlenmesi amacıyla 1 adet eğri kenar freze makinesinin temin
edilmesi amaçlanmaktadır. Ürünlerin tasarımı aşamasında büyük
veri hacimleri, karmaşık veri yapıları ve en girift 3D modellerle
çalışabilecek bir iş istasyonu temin edilmesi ile ürünlerin kalitesinde
artış sağlanması hedeflenmektedir.

Proje Sonuçları
Proje kapsamında 1 adet bilgisayarlı ebatlama makinesinin
temin edilmiş ve bu sayede otomatik üretime geçilerek
hammaddelerin 4300 mm uzunluğa kadar ebatlanması
sağlanmıştır. Estetik, koruma, uzun ömürlü kullanım ve temizlik
amaçlı şerit halindeki bantların mobilyaya uygulanması amacıyla
1 adet kenar bantlama makinesi temin edilmiştir. Hali hazırda
gerçekleştirilemeyen parçaların ve mobilya gövdelerinin bantlama
ve frezeleme işleminin gerçekleştirilmesi için 1 adet eğri kenar
bantlama makinesi ve 1 adet eğri kenar freze makinesinin temin
edilmiştir. Ürünlerin tasarımı aşamasında büyük veri hacimleri,
karmaşık veri yapıları ve en girift 3D modellerle çalışabilecek yüksek
kapasiteli bir bilgisayar (iş istasyonu) temin edilmiştir.
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2016 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı (YENİ-3)
Fatih Gold Mobilya - Fatih Fatmaoğulları
TR63-16-YENİ-3-0081
Antakya - HATAY
9 Ay
334.790,00 TL
167.395,00 TL
%50,00

MAKİNE ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİYLE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİN
VE ÜRETİM KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI

Proje Özeti
Kenar Yapıştırma Makinesinin eski teknolojide olması dolayısıyla
yaşanılan kapasite düşüklüğü ve müşteri taleplerini karşılayamama
sorununun yeni alınacak makinelerle bertaraf edilmesi, üretim
çeşitliliği sağlanması, gelişen teknolojinin sağladığı avantaj yardımıyla
yatak odası, çocuk odası ve mutfak dolabı üretimine başlanması
hedeflenmiştir. Söz konusu üretimin gerçekleştirilmesine yönelik
olarak makine ekipman eksiklikleri giderilmesi, ürün tanıtım ve
pazarlanmasına yönelik olarak internet sayfası yapılması, ürün
katalogları oluşturulması planlanmıştır.

Proje Sonuçları
Proje kapsamında alınan makinelerle kapasite düşüklüğü ve müşteri
taleplerini karşılayamama sorunu bertaraf edilmiştir. Panel kesme
makinesi alımı ile mevcut durumda yapılamayan hassas ebatlama
ve kesim işlemlerinin yapılmaya başlanması ile üretim çeşitliliği
artmış; yatak odası, çocuk odası ve mutfak dolabı üretimine
başlamıştır. Proje kapsamında 3 yeni istihdam sağlanmış, makine
sayısı 9’da 16’ya çıkarılmış, daha önce işletmede üretilmeyen 3 yeni
ürün çeşidi portföye katılmıştır.
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2016 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı (YENİ-3)
Hak Tel Çivi Haddecilik Demir Metal San. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.
TR63-16-YENİ-3-0094
Antakya - HATAY
9 Ay
240.037,00 TL
120.018,50 TL
%50,00

:
:
:
:
:
:
:
:

PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

HAK TEL ÇİVİ HATAY İLİNDE RAKİPSİZLİĞİNİ KATMA DEĞERİ
YÜKSEK ÜRÜN ÜRETMEKLE BAŞLATIYOR

Proje Özeti
Proje kapsamında ürün çeşitliliğinin artırılması, katma değeri yüksek
yeni ürün üretilmesine yönelik üretim hattı kurulması ve teknolojik
altyapının güçlenmesine katkı sağlayacak makine alımı yapılacaktır.
Bölgede ilk kez alçı köşe profili, tavan U profili ve tavan C profili
üretimine başlanarak ürün çeşitliliğinin arttırılması sağlanacaktır.
Yüksek teknolojiye sahip makine-ekipman alımına ek olarak ihracat
adımlarını hızlandırmak adına altyapısal ilerleme sağlanması, katma
değeri yüksek ürün üretmeye ek olarak bölgenin ihtiyaç duyduğu
ürün üretimin yapılması ve bu yolla yeni iş kollarının oluşturulması
hedeflenmektedir.

Proje Sonuçları
Bölgede ilk kez alçı köşe profili, tavan U profili ve tavan C profili
üretimine başlanarak ürün çeşitliliğinin artışına gidilerek 2 olan
ürün çeşidi 5’e çıkarıldı. Ürün çeşitliliğinin artırılması, katma
değeri yüksek yeni ürün üretilmesine yönelik üretim hattı
kurulması ve teknolojik altyapının güçlenmesine katkı sağlayacak
makine alımı yapılarak 15 olan makine sayısı 2 yeni makine alımı
yapılarak 17’ye çıkarıldı. 9 çalışana ek olarak 2 üretim elemanı
istihdamı yapılarak çalışan sayısı 11 kişiye çıkarıldı. İnşaat çivisi ve
tavlı tel üretiminde 10 müşteri sayısı olan firma, yeni ürün üreterek
yeni 5 adet müşteriye sahip oldu. Pazar payı %20 arttırılarak, ihracat
çalışmalarına başlanması adına altyapısal ilerleme sağlandı. Karlılıkta
%10 artış sağlayan firma, tedarikçi sayısını 2’den 6’ya çıkardı. CRM
Yazılımı alımı yapılarak teknolojik ilerleme sağlandı. Pazarlama ve
Üretim Danışmanlık Hizmetinin Alınması ile firma altyapısal eksiklikleri
tamamlayacak hizmet alımını tamamladı. ISO 9001 Kalite Yönetim
Belgesi ve TSE Belgesinin Alımı yapılarak firmanın ilerlemesi sağlandı.
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2016 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı (YENİ-3)
Hüseyin Serdar Yavuzkurt
TR63-16-YENİ-3-0097
Antakya - HATAY
12 Ay
501.630,00 TL
250.815,00 TL
%50,00

AYAKKABI İMALATINDA TEKNOLOJİYE YATIRIM YAPARAK, ÜRÜN
ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTIRMA PROJESİ

Proje Özeti
Ayakkabıcılık sektöründe teknolojiye ayak uydurarak, yenilenmek,
kalitede istikrar sağlamak, yeni tasarım ayakkabılar üreterek, kapasite
ile beraber ciroyu ve marka gücünü artırmaktır. Ayrıca artan kapasite,
kalite ve ciro sayesinde güçlenen firmada ISO 9001 Kalite Yönetim
Sistemini uygulayarak kurumsallaşmayı sağlamak ve böylelikle
rekabet gücünü artırarak bölge ekonomisine katkı sağlamaktır.

Proje Sonuçları
Proje kapsamında satın alınan yeni teknolojik makineler sayesinde
aynı tip, aynı kalitede ayakkabı üreterek kalitede istikrar yakalandı
ve bu sayede marka gücü arttı. Tasarım birimini geliştirip bayan
ayakkabı modelleri üreterek, ürün çesitliliğinde artış sağlandı. Ciro,
üretim hızı ve üretim kapasitesi arttı. Müşteri taleplerine zamanında
cevap verilmeye başlandı.
Yeni istihdam sağlandı. Mevcut pazar payı arttı. Sektörlerin ihtiyaçlarına
yönelik tarz ve dayanıklı ayakkabı tasarımları yaparak kaliteli üretim ile
markalaşma sağlandı. Fire oranı azaldı. ISO 9000:2015 Kalite Yönetim
sistemi işletmeye kuruldu.
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2014
KAHRAMANMARAŞ
başarılı
projeler

KAHRAMANMARAŞ
PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

:
:
:
:
:
:
:
:

2014 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı-2
Oktay Ceyhan - Sultan Otel
TR63-14-BİG-2-0001
Ekinözü - KAHRAMANMARAŞ
5 Ay
155.100,00 TL
77.550,00 TL
%50,00

2014

EKİNÖZÜ AŞAĞI İÇMELER SULTAN OTELLERİ TURİZM VE YENİLEME
PROJESİ

Proje Özeti
“İçmece’’ kültürünün yeni nesillere daha modern ve farklı bir yönde
tanıtılmasıdır. Bölgemizi ziyaret eden misafirler çoğunlukla orta
yaşlı ve üzeri yaş guruplarından oluşan insanlardır. Genç kuşakların
da bu bölgede rahat edebilecekleri bir ortam oluşturup, doğal
güzelliklerimizin ve şifalı suyumuzun farkına varmalarını sağlamaktır.
Ayrıca İçmelerde sadece bizim çalıştırdığımız ve kapasitesini
geliştirmeyi amaçladığımız Acı su hamamında termal bir şifa
kaynağı olduğunun Bakanlık tarafından tescil edilmesi ile birlikte
Termal bir Tatil Kültürü oluşturmak planlanmaktadır.

Proje Sonuçları
Proje ile birlikte bölgedeki turizm sektörü ve hizmet anlayışı
geliştirildi. Daha önce konforlu odalar, televizyon ve internet
gibi çağın gereksinimlerini karşılamaktan uzak olan otelin
modernizasyonu gerçekleştirildi. Odaların tefrişat ve mefruşat
malzemeleri yenilendi. Kalabalık dönemlerde ısıtmaya çalışılan
suyun her zaman sıcak ve istenilen şekilde bulunması için güçlendirme
çalışmalarına yönelik güneş enerji sistemi kuruldu. Müşteri sayısında
ve hizmet kalitesinde artış sağlandı. Ekinözü modern bir turistik tesis
kazandı.TR63 bölgesinde yenilenebilir enerji yatırımlarına bir yenisi daha
eklendi.
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2014

KAHRAMANMARAŞ
2014 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması -2 Mali Destek Programı (BİG-2)
Bodrum Han Yapı İnşaat Mad. Haz. Bet. Eml. Tur. Gıda İt. İh. San. Tic. Ltd. Şti.
TR63-14-BİG-2-0031
Nurhak - KAHRAMANMARAŞ
9 Ay
770.200,00 TL
385.100,00 TL
%50,00

:
:
:
:
:
:
:
:

PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

BODRUMHAN YAPI NURHAK TAŞ OCAĞI MODERNİZASYONU
YATIRIMI

Proje Özeti
Projenin amacı, teknolojiye yatırım yaparak doğal kaynaklardan altyapı,
üst yapı inşaatında kullanılan malzemeler üretmek yoluyla ülke ve
bölge ekonomisine katkı sağlamak olarak belirlenmiştir. Taş ocağı
ve beton santrali olarak tek olmanın yüklemiş olduğu sorumluluk
duygusu ile ürün çeşitliliğinin artırması hedeflenmiştir. Teknolojiye
yatırım yaparak doğal kaynakların altyapı, üst yapı inşaatında
kullanılan malzemeler üretmek yoluyla ülke ve bölge ekonomisine
katkı sağlanması hedeflenmiştir.

Proje Sonuçları
Firma üretim hattına elek, kırıcı, taş kırma tesisi otomasyonu
olmak üzere 4 adet makine-ekipman alınması ile üretim hızı
%50 artırmıştır. Üretim kapasitesinin %40 artışı ile birlikte 6 yeni
personel istihdam edilmesi sonucunu doğurmuştur. Teknolojiye
yatırım yaparak doğal kaynakların altyapı, üst yapı inşaatında
kullanılan malzemeler üretmek yoluyla ülke ve bölge ekonomisine
katkı sağlanmıştır. Mevcut taş ocağı ve beton santralinde ürün
çeşitliği ve sürekliliği sağlanarak katma değer yaratılmıştır.
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KAHRAMANMARAŞ
PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

:
:
:
:
:
:
:
:

2014 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı-2
Kendirlioğulları Besicilik Gıda İnşaat Turizm Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi
TR63-14-BİG-2-0032
Ekinözü - KAHRAMANMARAŞ
9 Ay
153.700,00 TL
76.850,00 TL
%50,00

2014

EKİNÖZÜ’NÜN İNCİSİ KENT OTEL PROJESİ

Proje Özeti
Proje ile Ekinözü ilçesinde mineral içmecelerin turizm sektöründe
kullanımının yaygınlaştırılması vasıtasıyla Kahramanmaraş’ın yatırım
altyapısının iyileştirilmesi ve rekabet gücünün artmasına katkı
sağlanması hedeflenmiştir. Ekinözü, şifalı doğal kaynakları nedeniyle
ağırlıklı olarak tedavi amacıyla ziyaret edilen bir bölgedir. Fakat
bölgede konforlu bir şekilde konaklayacak bir otel bulunmamaktadır.
Proje ile ilçenin bu eksikliği giderilecektir. Ayrıca proje ile işletmenin
tanınırlığını, hizmet çeşitliliğini, müşteri sayısını ve çalışan sayısını
artırmak hedeflenmiştir.

Proje Sonuçları
Proje kapsamında otelin 28 odası modernize edildi ve tüm tefrişat
ve mefruşatlar yenilendi. İşletmenin hizmet kalitesi arttırılarak ilçenin
turizm altyapısı geliştirildi. Otele gelen müşteri sayısının artmasıyla,
işletmenin satış gelirleri arttırıldı. Ekinözü ilçesinde yapılacak bu
yatırım, Kahramanmaraş ilinin merkez başta olmak üzere diğer
ilçelerinin tanıtımına ve turizm gelirinin artmasına katkı sağlayacaktır.
Böylelikle bölgenin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi artabilecektir.
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2014

KAHRAMANMARAŞ
Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı-2
Güzeloğlu-Göktaş Gıda Süt Ve Süt Ürünleri Tem. İnş. Taş. Med. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
TR63-14-BİG-2-0039
Çağlayancerit - KAHRAMANMARAŞ
9 Ay
400.944,68 TL
200.472,34 TL
%50,00

:
:
:
:
:
:
:
:

PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

ARTAN KALİTE VE KAPASİTE İLE GELEN REKABET GÜCÜYLE
KALKINAN ÇAĞLAYANCERİT

Proje Özeti
2011 yılında aile şirketi olarak Kahramanmaraş Çağlayancerit’te kurulan
Güzeloğlu-Göktaş Gıda, bölgede hayvancılık ile uğraşan insanların
ürettiği tereyağlarını alarak sadeyağ üretimi gerçekleştirmektedir.
İşletmede mevcut üretim sisteminin geliştirilmesi, rekabet gücünün
arttırılması için eski yöntemlerin yerine proje kapsamında alınan
makinelerle üretim aşamaları iyileştirilmiş ve yeni makineler ile
yarı otomatik sisteme geçilmiştir. Proje ile bölgesel gelişmişlik
farklarının yatırımlar sayesinde azaltılması ve üretim faktörlerinin
gelişmiş merkezlere kaymasının önüne geçilmesi hedeflenmiştir.

Proje Sonuçları
TR63 Bölgesi’nin görece az gelişmiş ilçelerinde; imalat sanayine
ve turizm sektörüne yönelik yapılan yatırımların desteklenmesi
yoluyla bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması hedeflenmiştir.
Firma projesi ile rekabet gücünün arttırılmasına yönelik yeni
yatırımlar yapmıştır. Bu yatırımlarla alınan makinelerle işletmede
üretim kapasitesinde artış sağlanmış; artan üretim kapasitesi ile yeni
istihdamlar gerçekleşmiş; firmada modernizasyon ile ürün kalite ve
standartları geliştirilmiş; ürün çeşitliliği ile pazar payının artabilmesi
için destek sağlanmıştır. Ayrıca sağlık ve hijyen koşullarına verilen
önem ve verimlilik artmıştır.
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KAHRAMANMARAŞ
PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

:
:
:
:
:
:
:
:

2014 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi Ve Yenilikçilik Mali Destek Programı
VM Bakalit Metal Plastik Mak. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
TR63-14-YENİ-0003
Dulkadiroğlu - KAHRAMANMARAŞ
9 Ay
830.295,00 TL
415.147,50 TL
%50,00

2014

BAKALİT KULP ÜRETİM HATTI İLE TEKNOLOJİYE VE YENİLİKÇİLİĞE
DAYALI REKABET GÜCÜNÜ GELİŞTİRME

Proje Özeti
Firmanın ulusal ve uluslararası arenalarda güç sahibi olması için ürün
çeşitliliğini, üretim kapasitesini ve yurtdışı pazar payını artırarak
sürdürülebilir bir yapı kazanmasını sağlamak amaçlanmıştır. Teknolojik
düzeyde ve ürün çeşitliliğinde üstünlüğe sahip işletmeler, diğer
işletmeler karşısında rekabet avantajı sağlamaktadırlar. Madeni
Mutfak Eşyası sektöründe kulp üretimi yapan firma; Enjeksiyon
Makinesi, Tel Bükme Makinesi ve Üretim Takip Yazılımı yatırımı
yapılması planlanmakta ve böylelikle bu rekabet avantajından
firmanın da yararlanması amaçlanmaktadır.

Proje Sonuçları
Bakalit Enjeksiyon makinesinin üretim sistemine dahil edilmesi ile
firmada hiç üretilmeyen bakalit ve metal bakalit karışımı kulplar
üretilmeye başlandı ve böylelikle ürün çeşitliliği artırıldı. Firmaya yeni
bir üretim hattı kazandırılarak üretim kapasitesi %100 arttırılmıştır.
19 kişiye ek istihdam sağlandı. Firmaya 6 adet yeni makina kazandırıldı.
1 adet tasarım tescil belgesi firmanın bünyesine kazandırıldı.
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2014

KAHRAMANMARAŞ

2014 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı (YENİ-2)
Onur Bakalit ve Metal San. Ve Tic. A.Ş.
TR63-14-YENİ-0008
Dulkadiroğlu - KAHRAMANMARAŞ
9 Ay
552.900,00 TL
276.450,00 TL
%50,00

:
:
:
:
:
:
:
:

PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

MADENİ MUTFAK EŞYASI SEKTÖRÜNE YÖNELİK ÖZEL TASARIMLARI
YÜKSEK TEKNOLOJİ İLE GELİŞTİRME

Proje Özeti
Proje kapsamında kurulması hedeflenen hat ile tüketici taleplerine
uygun olarak imalatın geliştirilmesini hedefleyen ve tencere kulp ve
tepe üretimi ile uğraşmakta olan firma, DOĞAKA katkısıyla alacağı
yeni makineler sayesinde ürün çeşitliliğini artırmayı ve yeni bir
ürün hattı kurmayı amaçlamıştır. Tasarımını yaparak üreteceği her
bir yeni model için tasarım tescil belgesi alarak ürünlerinin taklit
edilme riskinin ortadan kaldırılması hedeflenmiştir.

Proje Sonuçları
Proje kapsamında kurulan hat ile tüketici taleplerine uygun
olarak imalat geliştirilmiştir. Tencere kulp ve tepe üretiminde
tasarım tesciline sahip firma yenilikçi ürünlerin yüksek kalite
standartlarına sahip olmasını sağlamıştır. Müşteri gözünde iyi bir
marka imajı oluşturulmuştur. Tasarıma büyük önem veren firma,
23 adet tasarım tescil belgesi ve 133 adet tasarım tescil başvurusu
varken bunlara ek olarak proje kapsamında da 3 adet daha tasarım
tescil başvurusunda bulunmuştur. Tasarıma dayalı üretim ile katma
değer yaratılmıştır.
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PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

:
:
:
:
:
:
:
:

2014 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı (YENİ-2)
Simdaş Mermer Mad. İnş. Plastik Ahşap San. Ve Tic. Ltd. Şti.
TR63-14-YENİ-0016
Onikişubat - KAHRAMANMARAŞ
9 Ay
594.570,00 TL
297.285,00 TL
%50,00

SİMDAŞ KAPASİTE VE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ ARTTIRIMI VE İHRACATA
BAŞLAMA PROJESİ

Proje Özeti
Kompozit ahşap malzemeden modüler banyo üreten ilk şirket olmayı
hedefleyen firma, proje kapsamında gerçekleştirmeyi planladığı
yatırımla geleneksel mobilya üretim kapasitesini arttırmayı ve
modüler banyo üretimi yapar hale gelmeyi ve ürettiği söz konusu
ürünlerin kendi markasıyla pazarlama ve satışını gerçekleştirmeyi
amaçlamıştır. Böylelikle pazarda rekabet gücünü %30-40 ve
cirosunu %20 arttırmayı hedeflemiştir. Proje kapsamında istihdam
edeceği yeni ve nitelikli personel ile üretimde işletme katma
değerinin artacağını öngörmüştür.

Proje Sonuçları
Firma söz konusu yatırımla kendi markasıyla deck (kompozit
ahşap) malzemeden modüler banyo üreten ilk şirket olmuştur.
Üretim miktarı günde 1 yemek odası, 1 yatak odası, 1 mutfak
takımı, 5 modüler banyo olmak üzere yılda toplam 2400 takıma
çıkmıştır. İhracat yılda 800 takım olarak hedeflenmiş ve bu hedefi
gerçekleştirmiştir. Ulusal ve uluslararası pazarda rekabet gücünü ikiye
katlamış ve firma cirosunu hedeflenenin çok üzerinde gerçekleştirmeyi
başarmıştır. Elbette söz konusu katma değer artışı büyük oranda
istihdam ettiği yeni ve nitelikli personel sayesinde gerçekleştirmiştir.
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2014

KAHRAMANMARAŞ

2014 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı (YENİ-2)
Kırteks Metal Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.
TR63-14-YENİ-0025
Onikişubat - KAHRAMANMARAŞ
9 Ay
466.276,70 TL
233.138,35 TL
%50,00

:
:
:
:
:
:
:
:

PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

TÜRK MUTFAĞINDAKİ SIR

Proje Özeti
Yatırımla birlikte daha önce firmada bulunmayan özel bir otomasyon
hattı kurulması ve çaydanlık kapak sıvama otomasyon hattı ile
firmanın çaydanlık üretim kapasitesinde artış gerçekleştirmesi
hedeflenmiştir. Otomasyon üretim sisteminin başlamasıyla
beraber üretim sürecine ivme kazandırılması, firma gelirleri ve
ihracat oranlarında artış gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Ürün
güvenliğine yönelik geliştirilen izleme sistemi sayısının
3’e çıkarılması amaçlanmıştır.

Proje Sonuçları
Yeni tasarımlarla yeni ürünlerin üretileceği üretim hattının
kurulmasıyla işletme üretim kapasitesinde artış gerçekleşmiştir.
Artan müşteri taleplerine esnek şekilde cevap verilerek firmanın
pazardaki kurumsal imajı geliştirilmiştir. Yeni çaydanlık otomasyon
üretim sistemi ile çaydanlık üretim kapasitesinde artış sağlanmıştır.
Yapılan otomasyon sistemi yatırımı yoluyla üretim sürecine katılan
ivmeyle ihracat oranlarında artış sağlanmıştır. 14 yeni istihdam
sağlandı, 3 yeni makine alındı, ihracat %115 ve üretim kapasitesi
%125 oranında artmıştır. Ürün güvenliğine yönelik geliştirilen izleme
sistemi sayısı 3’e çıkarılmıştır.
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PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

:
:
:
:
:
:
:
:

2014 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi Ve Yenilikçilik Mali Destek Programı
Özyürür Bakalit Kulp Metal San. Tic. Ltd. Şti.
TR63-14-YENİ-0026
Onikişubat - KAHRAMANMARAŞ
9 Ay
608.786,80 TL
304.393,40 TL
%50,00

2014

İNOVATİF YATIRIMLARLA YENİ ÜRÜNLER GELİŞTİRME PROJESİ

Proje Özeti
Firmanın küresel pazarlarda etkili bir aktör olmasına yönelik ürün
çeşitliliğini, kalitesini ve üretim kapasitesini artırarak sürdürülebilir
bir yapı kazanmak hedeflenmektedir. 10. Kalkınma Planı’nda
yer alan ve “Yüksek ve İstikrarlı Büyüme ”şeklinde ifade edilen
büyüme stratejisinin en önemli bileşenlerinden birisi olan üretimde
teknolojiye ve yenilikçiliğe dayalı rekabet gücünün geliştirilmesi
kapsamında firma; kulp ve kapak aparatı(tepe) üretiminde ürün
çeşitliliğinin artırılması yoluyla tescilli tasarımların ürün haline
dönüştürülmesini, kulp ve tutacakların imalatı için bakalit enjeksiyon
makinası alınmasını ,çevreye zarar vermeden geri dönüşümünün
sağlanmasını, artan üretim kapasitesini destekleyecek bakalit boyama
ünitesi alınmasını, pazar payının artırılmasını, kendi markası ile ulusal
ve uluslararası pazarlarda yer almayı, mevcut enjeksiyon makinelerinde
modernizasyon yaparak enerji sarfiyatının azaltılmasını, tasarımlarına ek
olarak iç pazarda da büyük talep olan yenilikçi bakalit ürünlerinin üretimi
için kalıpların yaptırılmasını, depolama sorunlarını çözmek amacı ile
forklift alınmasını, firma gelirlerinin artırılması ve karlılık sağlanmasını,
yeni istihdamların gerçekleştirilmesini ve TR63 bölgesinin işsizlik
oranının düşürülmesini planlamaktadır.

Proje Sonuçları
Yeni bir üretim hattının kurulması ile; firmada, yeni tasarımlarla inovatif
ürünler üretilmeye başlandı. Yeni ürün üretim hattının kurulması ile üretim
kapasitesi %125 artış göstermiştir. %105 oranında ihracat oranı arttırıldı.
Proje ile 4 kişiye istihdam sağlanmıştır.
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KAHRAMANMARAŞ

2014 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı (YENİ-2)
Ömer Demir - Demirhan Mobilya Ve Dekorasyon
TR63-14-YENİ-0040
Dulkadiroğlu - KAHRAMANMARAŞ
9 Ay
416.760,00 TL
208.380,00 TL
%50,00

:
:
:
:
:
:
:
:

PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

OFİS MOBİLYA SEKTÖRÜNDE ‘’HAN OFİS’’ MARKASI İLE
MARKALAŞMA, KAPASİTE VE VERİMLİLİK ARTIRMA PROJESİ

Proje Özeti
Ofis mobilyaları sektöründe faaliyet gösteren firma ‘’Han Ofis‘’ markasını
ulusal bir marka haline getirmek üzere yatırım gerçekleştirmeyi
hedeflenmiştir. Bölgedeki ilk özel üretim avangart ofis mobilyaları
üreticisi olarak markaya ait bir showroom açmayı tasavvur etmiştir.
Fason üretimden kurtularak yeni istihdamlar sağlamayı, tasarım
kapasitesini geliştirmeyi, ciroda ve mevcut pazar payında artış
yakalamayı amaçlamıştır. Proje kapsamında işletmede kalite
sistemi kurulması öngörülmüştür.

Proje Sonuçları
Mobilya üretim hattına 3 yeni makine katılarak özel tasarım
avangart ofis mobilyaları üretilmiştir. Ciroda %30 artış sağlanmıştır.
Üretim kapasitesi %50 ve üretim hızı %50 artırılmıştır. Mevcut
pazar payı %30 ve kar marjı %5 artmıştır. Manuel işçilikten dolayı
oluşan fire oranı %20’den %5’e inmiştir. Firma fason üretimden
kurtularak yeni tasarım kapasitesini geliştirmiştir. Ciroda ve mevcut
pazar payında artış ile sürekliliğini sağlayacak katma değerli
ürün üretme potansiyelini yakalamıştır. İşletmede kalite sistemi
kurulmuştur.
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:

2014 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı (YENİ-2)
Kelebekler Hayv. Tar. Gıda Nakl. Oto. Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti.
TR63-14-YENİ-0051
Onikişubat - KAHRAMANMARAŞ
9 Ay
290.810,00 TL
145.405,00 TL
%50,00

AYDA: SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNDE GIDA VE HİJYENİN MARKASI

Proje Özeti
Süt kreması, yoğurt ve ayranı tam otomatik makinelerde el değmeden
paketleyerek piyasaya arz etmeyi hedefleyen firma; üretim takip
yazılımı ve 3 adet bilgisayar edinimi ile üretim aşamasının tamamını
aktif olarak takip edebilmeyi amaçlamıştır. ISO 14001:2005 ve
HELAL belgelendirmeleriyle uluslararası standartları sağlamayı ve
web sitesinden satış yapar hale gelerek pazarlama personeline
pazarlama ve satış eğitimi de aldırarak müşteri memnuniyeti ve
pazar payını arttırmayı hedeflenmiştir.

Proje Sonuçları
Proje kapsamında ürün çeşitliliği sağlayan makinalar alınmış,
5 yeni personel istihdam ederek kayıtlı istihdamın artışına katkıda
bulunulmuştur. Ayrıca ISO 14001:2004 ve HELAL belgesi edinilerek
uluslararası standartlar sağlanmıştır. %10 civarı ciro artışı sağlayan
firma, üretim takip yazılımı ile verimliliğini %20 ve müşteri sayısını
%30 artırmıştır. Pazarda rekabet gücünü %20-30 artırmıştır.

90 TR63 BÖLGESİ

2014

KAHRAMANMARAŞ

2014 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi Ve Yenilikçilik Mali Destek Programı
Kayaş Kuru Buz Ambalaj Plastik Gıda Yalıtım Ve Sınai Gazlar Sanayi Ve Ticaret İşletmeleri A.Ş.
TR63-14-YENİ-0054
Onikişubat - KAHRAMANMARAŞ
11 Ay
412.521,80 TL
206.260,90 TL
%50,00

:
:
:
:
:
:
:
:

PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

EN BÜYÜK ARTINIZ, AMBALAJINIZ

Proje Özeti
Firmanın ulusal ve uluslararası platformda söz sahibi olmasına
yönelik ürün çeşitliliğini, üretim kapasitesini ve yurt dışı pazar payını
artırarak sürdürülebilir rekabetçi bir yapı kazanmasını sağlamak
hedeflenmektedir. Üretim teknolojisini güçlendirerek uyum
sağlamayı hedefleyen firma plastik enjeksiyon makinesi ve
kalıp yatırımı ile yenilikçi ambalaj tasarımları geliştirerek bölge
sanayisinin bir adım daha ileriye taşınmasını, dondurma ve
yoğurt kovalarının üretiminin yapılmasını, ürün çeşitliliği ve
katma değerinin arttırılmasını, soğutma amaçlı chiller sisteminin
alınmasını, yenilikçi bir üretim sistemi ile üretim yapılması, ek
tasarım tescil belgelerinin alınmasını, artan ürün çeşitliliği, kalitesi
ve katma değeri ile ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabetçi bir yapı
kazanılması, ürün çeşitliliğinde artış sağlanması ve daha geniş müşteri
potansiyeline ulaşılması, yeni yatırımlar ışığında özellikle Ortadoğu’ya
ihracatın arttırılmasıdır.

Proje Sonuçları
Proje ile birlikte firmada yeni ürünler için üretim hattı
oluşturulmuştur. TR63 Bölgesi Kahramanmaraş ilinde plastik
enjeksiyon yöntemi ile üretimi yapılmayan dondurma ve yoğurt
kovaları, dondurma kaşıkları, peynir kaplarının, IML dondurma kasesi
ve Bölgede üretimi yapılmayan 4 lt’lik dondurma küveti yapımına
başlanıldı. Tasarım tescil belgesi alındı. Yaklaşık %14 oranında ihracat
artışı ve 5 kişiye istihdam sağlandı.
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DESTEK YÜZDESİ
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:

2014 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi Ve Yenilikçilik Mali Destek Programı
Alkarde Tekstil Dek. İnş Tic. San. A.Ş.
TR63-14-YENİ-0061
Dulkadiroğlu - KAHRAMANMARAŞ
11 Ay
432.593,23 TL
214.296,61 TL
%50,00

2014

YENİLİKÇİ MOBİLYA ÜRETİM SİSTEMLERİ İLE REKABET GÜCÜNÜ
GELİŞTİRME

Proje Özeti
Farklı tasarımları hızlı, standart ve uygun maliyetlerle yapabilmek ve
bu sayede değişen müşteri taleplerine daha hızlı cevap vermek, fire
maliyetlerini ve kayıplarını düşürmek, yüksek teknolojili üretim hattına
sahip olmak, fason işlem maliyetlerini ve zaman kayıplarını azaltarak
yüksek katma değer yaratarak daha fazla karlılık elde etmek,
3 boyutlu bir CAD yazılım otomasyonu alarak müşterilere daha hızlı
hizmet vermek, CNC makinelere çizimleri hazırlamak,
3 boyutlu sunum hazırlamak, sarfiyatları çıkarabilmek ve bu sayede
maliyetlendirmede doğruluk, üretimde kalite ve standardizasyonu
sağlamak, üretim teknolojisini yenilemek, daha kaliteli üretim
yapmak, artan müşteri taleplerine cevap verebilmek, hızı ve kaliteyi
artırarak teslim sürelerini azaltmak, çevreci ve ekonomik olan bu sistem
ile boyama maliyetlerini düşürmek, boyama sistemine geçerek boyama
işlemini hızlandırmak, kalite standartlarını artırmak amaçlanmaktadır.

Proje Sonuçları
3 eksen CNC işleme makinesinin üretim sistemine dâhil edilmesiyle
tüm üretim prosesinin değişerek manuel olarak yapılan işleme
faaliyetinde oluşan fireler önlenerek maliyetler düşürülmüş, geleneksel
yöntemden çıkılarak yüksek teknolojili üretim hattına sahip olunmuş ve
yüksek katma değerli üretim yapılarak daha fazla karlılık elde edilmiş,
özgün tasarımlar ile nihai kullanıcılara daha hızlı bir biçimde ulaşılarak
müşteri memnuniyeti sağlanmıştır. Üretime 9 adet yeni makine
kazandırılmıştır. %60 üretim kapasitende artış sağlanmıştır.
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2014 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi Ve Yenilikçilik Mali Destek Programı
MADOSA Tekstil Ve Gıda San. Ve Tic. A.Ş.
TR63-14-YENİ-0062
Onikişubat - KAHRAMANMARAŞ
9 Ay
1.212.226,50 TL
500.000,00 TL
%41,25

:
:
:
:
:
:
:
:

PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

YERİNDE ENERJİ ÜRETİMİ İLE KÜRESEL RAKİPLERİNE FARK ATIYOR

Proje Özeti
Dokuma kumaş üretim sürecinde özellikle haşıllama operasyonunda
ciddi anlamda bir buhar oluşmakta ve atık ısı açığa çıkmakta
olduğunu vurgulayan firma; bu atık ısının geri dönüştürülmesi ile
enerji elde ederek küresel pazarlarda rekabet avantajı sağlamayı
amaçlamaktadır. Yapılacak yatırımla elektrik üretimi için açığa çıkan
buharın kullanılması ile atık buharın ekonomiye kazandırılması,
makinelerde bulunan elektronik devre ve bileşenlerin zarar
görmesinin engellenmesi, üretimin, tüketimin olduğu yerde
yapılmasıyla şebeke kayıplarının azaltılması, üretim tesisimizin
elektrik iletim ve dağıtım sistemlerindeki arızalardan etkilenmemesi,
yaşanan üretim kayıpları ve kart arızalarının azaltılması, enerji
maliyetimizde ciddi azalmalar sağlanması ve küresel rakiplere karşı
rekabetçi fiyatlarla uluslararası pazarlarda yer alınması, enerji tasarrufu
sağlaması ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, zararlı gazların
salınımının azaltılmasına katkı sağlanması ile karbon ayak izinin
azaltılması amaçlanmaktadır.

Proje Sonuçları
800 KW’lık Kojenerasyon tesisi kurulmuştur. Atık buharın
haşıl operasyonunda kullanılması ile firmada enerji maliyetleri
düşürülmüş ve enerjide dışa bağımlılık azaltılmıştır. Firmada yüksek
enerji maliyetlerinin düşürülmesi amacı ile elektriğin en pahalı olduğu
sabah 6.00 ve gece 22.00 arasında doğalgaz sistemleri kullanılmaya
başlanmıştır. Emisyon salınım miktarı %65 oranında azaltılmıştır.
Enerji maliyetlerinin düşürülmesi amacı ile kurulan kojenerasyon
tesisi için 4 yeni istihdam sağlanmıştır.
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:

2014 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı (YENİ-2)
Aksüt Makina Metal-İnş.-Teks.-Otomotiv Pet. Ürünleri Tic. Ve San. Ltd. Şti.
TR63-14-YENİ-0064
Dulkadiroğlu - KAHRAMANMARAŞ
9 Ay
1.032.540,00 TL
498.792,32 TL
%48,00

MAKİNA ÜRETİM SEKTÖRÜNDE TEKNOLOJİ YENİLEME,
KALİTE,KAPASİTE VE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIRARAK MARKALAŞMA

Proje Özeti
Proje ile tasarım kabiliyetini artırarak yeni model makinalar ile ürün
çeşitliliğinin artırılması, laminant pres makinası üretimi yapılarak fason
olarak üretilen pres parçalarının, firma bünyesinde üretilmesi; “Aksüt
Makina’’ ismiyle markalaşmak ve bilgisayar kontrollü teknolojik
makineler sayesinde üretim hızının, kapasitenin ve cironun artırılması
hedeflenmiştir. Makine ve ekipman yatırımına ek olarak işletmede
kalite sistemi kurulumu yatırımı öngörmüştür.

Proje Sonuçları
Proje kapsamında üretim hattına alınan 2 yeni makine sayesinde
maliyetler %5 düşmüş, ürün kalitesi ve üretim hızı %50 oranında
artmıştır. Üretim kapasitesinin %10 artmasıyla 4 yeni personel istihdam
edilmiştir. Müşteriye verilen termin süreleri %50 kısalmıştır. Kar
marjı %27’den %35’e yükselmiştir. Üretimin %10’unu ihraç eder hale
gelen firma, bayi sayısını 16’ya çıkarmış, cirosu ise %30 oranında artış
kaydetmiştir. Makine ve ekipman yatırımına ek olarak işletmede
2 yeni kalite sistemi kurulumu gerçekleştirmiştir. Sürdürülebilir ve yenilikçi
yaklaşımlarla katma değerli ürün ve üretim süreci yakalanmıştır.
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2014 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi Ve Yenilikçilik Mali Destek Programı
Şahanlar Ahşap Kuyumculuk İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
TR63-14-YENİ-0083
Onikişubat - KAHRAMANMARAŞ
9 Ay
409.284,50 TL
204.642,25 TL
%50,00

:
:
:
:
:
:
:
:

PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

ÜRETİM VE TASARIM ALTYAPIMIZIN GÜÇLENMESİ İLE YENİ ÜRÜN
ÜRETİMİNE VE İHRACATA BAŞLAMA

Proje Özeti
Ürün yelpazesine yenilikçi ürünleri eklemek, üretim ve tasarım ile
insan kaynakları altyapısındaki sınırlılıkları aşmak, ihracat kapasitesini
geliştirmek amacıyla; firma bu çerçevede 110 ton basınç gücü
olan, PLC kontrollü hidrolik soğuk pres temin ederek bölgede ilk kez
PVC ve polipropilen(PP) kapı imalatına başlamayı, asansörlü CNC
Panel kesme makinesi %25 kapasite artışını desteklemeyi, ayrıca
kapı imalatında firmamızın ihtiyaç duyduğu panel kesim ihtiyacını
sağlamayı amaçlamaktadır. Proje kapsamında alınacak 1 adet
forklift ile firma hammaddenin kamyondan indirilmesi, istiflenmesi
ile imalattan çıkan mamul ürünlerin istiflenmesi, nakliye aracına
yüklenmesini kolaylıkla gerçekleştirebilmeyi istemektedir. Proje
kapsamında alınacak 30.000 m3 kapasiteli modüler toz emme sistemi
tesis içerisindeki makinelerden çıkan toz, talaş, pigment vb. atıkları
tek bir yerde toplayarak personel sağlığını koruyan bir üretim tesisine
kavuşmayı amaçlamaktadır. Auto CAD LT tasarım programı ile
katma değeri yüksek ürünler ve müşterilerin taleplerine uygun butik
ürünler imal edilebilinecektir. İstihdamı artırmak, Irak’a 1 milyon
TL ihracat gerçekleştirmek, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
danışmanlık hizmeti almak, 2 ürün için endüstriyel tasarım
tescili almak, 2 yeni bayilik vermek, ciroda %30 artış kaydetmek
firmanın diğer hedefleridir.

Proje Sonuçları
1 adet Soğuk Hidrolik Pres Makinesi, 1 adet CNC kontrollü Panel
Kesim Makinesi, 30.000 m3 kapasiteli toz emme ünitesi,
30.000 m3 kapasiteli kayış kasnaklı fan temin edilerek üretim
tesisine entegre edilmiştir. İmalat kapasitesinde %25 artış
kaydedilerek iç ve dış pazarların artan talebi rahatlıkla karşılanmıştır.
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem danışmanlık hizmeti alınarak
uluslararası standartlar çerçevesinde etkin yönetim anlayışının
firmamızda benimsenmesi, tüm iş akış süreçlerinin optimize edilmesiyle
verimlilik artışı kaydedilmesi konusunda ilerleme sağlanmıştır. Endüstriyel
Tasarım Tescili belgesi alınmıştır. 68 kişiye ek istihdam sağlanmıştır.
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2014 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı (YENİ-2)
Akyıldız Mut. Eş. İmt. Gıd. Tek. Taş. Trz Sn. Ve Tic. Ltd. Şti.
TR63-14-YENİ-0096
Onikişubat - KAHRAMANMARAŞ
9 Ay
967.975,00 TL
483.987,50 TL
%50,00

ENTEGRASYON, GERİ DÖNÜŞÜM VE TASARIMLA GELEN 		
REKABET GÜCÜ

Proje Özeti
Mutfak eşyası üretimi alanında faaliyet gösteren firma yenilikçi
tasarımlarını tescil belgesi ile koruma altına alarak başarı serüvenine
devam etmeyi hedeflemiştir. Yenilikçi tasarımlarını esnek bir şekilde
üretmek amacıyla Eksantrik Presler, Pul Kesme Kalıpları ve Döküm
Kalıpları makineleri almayı ve böylelikle ürün çeşitliliğini artırmayı
amaçlamıştır. Tasarım tescil başvurusunun yapılması ile firma
yenilikçi tasarımlarını koruma altına alarak taklit edilme riskini
ortadan kaldırmayı hedeflenmiştir.

Proje Sonuçları
Eksantrik Presler makinesi alınmasıyla üretim kapasitesi artırılarak
yeni ürünlerin esnek bir şekilde üretimine geçilmiştir. Silindirik
Hadde Makinesi alınması ile; atık alüminyumun geri dönüşüm işlemi
firmada başlayarak dışarıdan tedarik edilen diskler firma bünyesinde
üretilmeye başlanmıştır. Maça Makinesinin alınması ile; yeni bir ürün
olan ve tencere-tava vb. kulpların tencereye takılmasını sağlayan “maça”
üretim hattının kurulması ile üretimde entegrasyon sağlayarak ürün
kalitesi ve üretim kapasitesini artırmıştır. Tescilli tasarımların üretimine
imkan sağlanmıştır. Tasarım tescil başvurusunun yapılması ile firma
yenilikçi tasarımlarını koruma altına alarak taklit edilme riskini ortadan
kaldırmıştır.
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2014 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı (YENİ-2)
Martı Ev Gereçleri San. Tic. Paz. İth. İhr. Ltd. Şti.
TR63-14-YENİ-0116
Onikişubat - KAHRAMANMARAŞ
9 Ay
522.295,92 TL
261.147,96 TL
%50,00

:
:
:
:
:
:
:
:

PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

“REKABET DENİZİNDE YENİ KANATLARIYLA UÇAN BİR MARTI”

Proje Özeti
Kahramanmaraş sanayisinin temel taşlarından biri olan Madeni Mutfak
Eşyası sektörüne yönelik geri dönüşümle levha haline getirilmiş olan
alüminyum kullanarak tencere-tava vb. ürünlerin üretim kapasitesini
artıran firma; makine ekipmanla ürettiği ürünleri taşımak için
forlift, markalaşmak için marka ve tasarım tescili, kurum kalitesini
yükseltmek içinse ISO belgesi almayı hedeflemiştir. Proje
kapsamında 6 makine, 10 yeni istihdam ve 1 adet kalite sistemi
kurumu performans göstergesi olarak seçilmiştir.

Proje Sonuçları
Proje kapsamında alınan Lazer Markalama makinesi ile ürünlerin
taklit edilme riski ortadan kaldırılmıştır. Üretim kapasitesi artışına
bağlı olarak oluşan atık alüminyumların ekonomiye kazandırılması
da söz konusu yatırım dâhilinde gerçekleştirilmiştir. Büyüme
ivmesi yakalayan firmada, yükleme ve boşaltma işlemlerini
hızlandırmak amacı ile forklift alınmıştır. Firmanın kurumsal altyapısının
güçlenmesi, depo maliyetlerinin azalması, tedarik zincirinin
güçlenmesi amacı ile muhasebe, depo ve üretim takibi yazılım
sistemleri kurulmuştur.
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PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

:
:
:
:
:
:
:
:

2014 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı (YENİ-2)
Derya Dokuma Tekstil Mobilya Taşımacılık İnşaat Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti.
TR63-14-YENİ-0120
Dulkadiroğlu - KAHRAMANMARAŞ
9 Ay
490.225,00 TL
245.112,50 TL
%50,00

YENİLİKÇİ TASARIMLARIYLA, TÜRK MOTİFLERİNİ ULUSLARARASI
PAZARLARA TAŞIYOR

Proje Özeti
Yüksek teknolojili 5 eksen CNC Freze ve Delik Makinesi yatırımı ile
üretimde kalite ve standardizasyonun sağlanması, Yüksek Frekans
Jeneratörü ve hidrolik preslerle üretim hızının ve kapasitesinin
artırılması, yoğun işçilik gerektiren klasik mobilya tasarımının
bu 5 eksen CNC makine ile hassas bir şekilde ürünlere uygulanması
ve atık kumaşın yeniden değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması
hedeflenmiştir.

Proje Sonuçları
Söz konusu yatırımla ürün çeşitliliği, üretim kalitesi, ürün katma
değeri arttırılmıştır. Tasarımın büyük önem taşıdığı klasik mobilya
imalatında; yenilikçi tasarımlarla yüksek standartlarda ve kalitede
üretim sağlanmıştır. Müşteri sayısı, ihracat kapasitesi ve pazar payı
artmıştır. Üretimde standardizasyonun sağlanmasıyla birlikte, uygun
kalite ve seri imalâta imkân sağlanmıştır. Kayıp ve firelerin asgariye
indirilmesi, verimliliğin artması ve maliyetlerin düşmesinde başarılı
hikayesi yazılmıştır.
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2014 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi Ve Yenilikçilik Mali Destek Programı
Hilal Tekstil Boya Kasar San. Ve Tic. Ltd. Şti.
TR63-14-YENİ-0121
Dulkadiroğlu - KAHRAMANMARAŞ
9 Ay
1.980.000,00 TL
500.000,00 TL
%25,25

:
:
:
:
:
:
:
:

PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

GÜNEŞ IŞINLARI ENERJİYE,ENERJİ ÜRETİME DÖNÜŞÜYOR

Proje Özeti
Firma pamuk ve sentetik elyaf olarak aldığı hammadeleri; iplik, örme
kumaş ve bu kumaşların boyama terbiye işlemlerini yaparak pazara
sunmaya hazır hale getirmektedir. Firma tarafından maliyetler
içerisinde en büyük payın enerji olduğu görülmektedir. İnsanlığın
yaşam koşullarını sürdürebilmesi ve sanayinin can damarı olan
enerjiyi doğal ve çevreye hiç bir zarar vermeden üretmeyi
hedeflemektedir. Fabrika binasının çatısına kurulacak olan 1 MW
Çatı Tipi Fotovoltaik sistem-Güneş panellleri ile güneş enerjisinden
elektrik üretip kendi işletmesinde, imalatında kullanmayı
planlamaktadır. Kurulan solar güneş enerji sistemi sayesinde yılda
yaklaşık 225,60 adet araç kirliliği engellenecek, yılda yaklaşık olarak
3200 adet ağaç kurtarılacak, yılda yaklaşık olarak 1120 ton CO2
salınımı engellenecektir. Bu rakamlar tamamen çevre dostu bir yatırım
olduğunun belirtileridir.

Proje Sonuçları
1 MW Çatı Tipi Fotovoltaik sistem- Güneş panelleri ile güneş
enerjisinden elektrik üretip işletmenin imalatında kullanılmıştır.
Yapılacak olan ürünlerin enerji girdi maliyetlerinin düşmesi,
çesitliliğini, üretim kapasitesi ve ürün katma değerini artırıcı
girişimleri hızlandırmıştır.
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PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

:
:
:
:
:
:
:
:

2014 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi Ve Yenilikçilik Mali Destek Programı
Kibar Özdemir-Karınca Tanıtım Reklam Ve Promosyon
TR63-14-YENİ-0122
Onikişubat - KAHRAMANMARAŞ
9 Ay
151.140,00 TL
75.570,00 TL
%50,00

2014

KARINCA TANITIM BEZ ÇANTA ÜRETİMİ İLE ÇEVRENİN
KORUNMASINA DESTEK OLUYOR
Proje Özeti
Firma mevcut 5 kadın personeliyle bez çanta, talebe göre iş elbiseleri,
perde hurçları ve halı hurçları imalatı ve satışı yapmaktadır. Projeyle
yeni makine ekipman alımı, 3 yeni personel istihdamı, marka
tescili işlemleri ve gerekli teknik altyapının oluşturulmasıyla ISO
9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi kurulumu ve belgelendirme
işlemlerini gerçekleştirerek pazarda rekabet gücünü arttırmayı
ve sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Planlanan
faaliyetlerin gerçekleştirilmesi halinde 1 yıl içinde; kendi markasıyla
bez çanta, işçi kıyafetleri, perde hurçları, halı hurçları üretimi ve
satışını gerçekleştirmeyi, üretim maliyetini %10-20 düşürmeyi,
katma değeri yüksek ürün imal etmeyi, marka tescili edinmeyi, ISO
9001:2008 belgesiyle uluslararası standartları sağlamayı, müşteri
memnuniyetini %30-40 artırmayı, müşteri sayısını %20-30 artırmayı,
üretim kapasitesini %20-30 artırmayı, pazarda rekabet gücünü
%30-40 artırmayı, cirosunu %20 artırmayı hedeflemektedir.

Proje Sonuçları
Nonwoven kumaşla bez çanta üreten firmalara karşı pazarda daha
güçlü konuma geçilmiştir.
Proje kapsamında elektronik düz dikiş, zincir dikiş, overlok, kemer,
elektronik ilik, elektronik düğme, 4 iplik overlok, 4 iplik kıstırmalı overlok,
elektronik etek reçme,mekanik bant reçme, kenar bıçaklı düz, zigzak,
4 iğne lastik makinaları ile dik kesim makası, 25 lt kompresör, kendinden
kazanlı dar paskala, mini burunlu üst transportlu zincir kesicili, iğne
kilit dikiş büyük mekik ayak transportlu, 15mt açık en serim masası
temin edilmiştir. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesi edinimi
gerçekleştirilmiştir.
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2014 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi Ve Yenilikçilik Mali Destek Programı
MARİTAŞ Denim San. Ve Tic. A.Ş.
TR63-14-YENİ-0159
Onikişubat - KAHRAMANMARAŞ
9 Ay
974.099,72 TL
487.049,86 TL
%50,00

:
:
:
:
:
:
:
:

PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

DENİM MODASINDA YENİ BİR SES, D PLUS
Proje Özeti
Denim kumaş pazarında küresel düzeyde rekabet edebilen, moda yaratan,
ürün yelpazesi geniş bir marka haline gelebilmek için “Kalıp Makinesi”
ve “Titrasyon Cihazını” üretim hattına dahil ederek tasarımın büyük
önem taşıdığı denim kumaş sektöründe faaliyet gösteren firma,
uluslararası fuarlarda yakalamış olduğu başarıyı daha geniş kitlelere
taşıyarak sürdürülebilir hale getirmek amacıyla; mevcut üretim
sisteminde makine özelliklerinden dolayı üretemediği ürünleri
yapabilmek adına “Kaplama Makinesi” yatırımı yapılması, marka
imajının güçlenerek rekabetçi yapının geliştirilmesi, müşteri
sayısı ve pazar payının artırılması, denim kumaş sektöründe
renk hassaslığı oldukça önemli bir rekabet unsuru olması
nedeniyle indigo boya ile boyama işlemi sırasında kimyasal boya
karışımında standardizasyonun sağlanması, seri üretimde renkte
standardizasyonun sağlanarak tekrarlanabilirliğinin artırılması amacıyla
“Titrasyon Cihazı’nın” satın alınması, ülkelerin gelişmesinde sürdürülebilir,
yetkinliğini kazanmış, yüksek performansa sahip, teknoloji odaklı,
öğrenmeye ve değişime açık her düzeyde insan kaynağı sağlamak
amacıyla yeni istihdamların yapılması, kalitenin ayırt edici bir unsur
olduğu küresel pazarlarda rekabetçi bir yapı kazanarak, kalitesini
belgelendirmek amacıyla firmada kalite kültürü oluşmasına
katkı sağlayacak ISO 9001 kalite sertifikasının alınması
hedeflenmektedir.

Proje Sonuçları
Firmada üretilemeyen katma değeri yüksek kaplamalı kumaşlar
üretebilmek amacı ile terbiye işletmesine Kaplama Makinası
alınmıştır. Üretimde standardizasyon ve kalite artırılacak; indigo boya
ile kumaşın boyanması işleminde, boyama sırasında anlık değişen
kimyasal değerlerini takip edebilmek amacı ile Metrohm Titrasyon
Test cihazı alınmıştır. Fire oranları azaltılmış; alınan Titrasyon cihazı
sayesinde boya-kimyasal kaynaklı hatalar minimum seviyeye indirilmiş
ve fire oranları azaltılarak renkte stabilite sağlanmıştır. Proje kapsamında
95 kişiye ek istihdam sağlanmıştır. %35 oranında ihracat arttırılmış ve
%25 oranında müşteri sayısında artış sağlanmıştır.
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PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

:
:
:
:
:
:
:
:

2014 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı
Elis Isı Yalıtım Ambalaj İnşaat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti.
TR63-14-YENİ-0171
Onikişubat - KAHRAMANMARAŞ
9 Ay
279.329,02 TL
139.664,51 TL
%50,00

2014

ATIKDAN DEĞERE

Proje Özeti
2011 yılında yatırıma başlayan Elis Isı firması, 2012 yılında
EPS(Genleştirilmiş Polistren Sert Köpük)den ısı yalıtım malzemeleri
ve gıda ambalajları üretimine başlamıştır. TR63 Bölgesinde faaliyet
gösteren işletme yenilikçiliğin teşvik edilerek işletmenin rekabet
gücünün geliştirilmesi amacı doğrultusunda “ATIKTAN DEĞERE”
projesi kapsamında hem inşaat sektöründeki enerji kaybının
giderilmesini sağlayacak EPS’den Isı Yalıtım malzemesi üretmek,
hem de gıda ve dondurma sektörüne yönelik ambalaj üretimi
yapmayı amaçlamıştır. Ayrıca ambalaj ve yalıtım sektöründe rekabet
gücünü artırmak için firma ürün çeşitliliğini ve geri dönüşüm miktarını
artırmak amacı ile proje desteği ile Enjeksiyon Kalıp Makinesi ve gıda
ambalajlamasında kullanmak üzere özel tasarıma sahip kalıpların alımını
gerçekleştirmiştir.

Proje Sonuçları
Proje sonucunda geri dönüşüm amacı için toplanmış atıkların
%30-%40 oranlarında kullanımı ile yalıtım kapasitesi çok yüksek
olan board tipi yalıtım elemanları üretilebilmiş; üretim kapasitesi
yeni ekipman ile artmış; ürün maliyetleri düşmüştür. Müşterilere yeni
özel kalıplar sunulması imkanı oluşmuştur. Uygun nitelikte personel
istihdamı sağlanmıştır.
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2014 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı
Aykut Çınarlıdere - Kısmet Aliminyum Mutfak Eşyaları
TR63-14-YENİ-0180
Dulkadiroğlu - KAHRAMANMARAŞ
9 Ay
656.971,42 TL
328.485,71 TL
%50,00

:
:
:
:
:
:
:
:

PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

YENİLİKÇİ YATIRIMLAR İLE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİN VE VERİMLİĞİN
ARTIRILARAK SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM PROJESİ

Proje Özeti
TR63 Bölgesi ekonomisinde çok önemli bir yeri olan metal mutfak
eşyası sektöründe, üretim faaliyetlerinde bulunan firma, bölgenin
ve kendisinin rekabet gücünü arttırmak adına ürün çeşitliliğini
fazlalaştırmak ve sürdürülebilir üretimin gerçekleştirilmesi için yeni
bir üretim hattı ile yeni ürünler üretmeyi amaçlamıştır. Bu amaçla
proje kapsamında yıkama tüneli, pistole hattı, lazer markalama
sistemi ve benzeri makine-ekipmanlar temin edilmiştir. Firma, yeni
ekipmanların alımı ile üretim teknolojisini yenilemiştir. Proje ile yeni
ürün grubu üretmeye, ürün yelpazesini arttırmaya başlamıştır.

Proje Sonuçları
Yapılan proje ve temin edilen makine-ekipman ve yeni kurulan
üretim hattı ile üretilen ürün çeşitliliği ve üretim miktarı
artmıştır. Bu durum firmanın pazar payının ve rekabet gücünün
de artmasını sağlamıştır. Yeni iş ortamı yaratılarak istihdam
sağlanmış; mevcut bulunan personelin iş deneyimlerine katkıda
bulunarak bölgenin ekonomisine ve bölgenin rekabet gücüne katkı
sağlanmıştır. Yaşanılan proje deneyimi ile firmanın proje yapabilme
kapasitesi artmıştır. Firmanın piyasadaki müşteri sayısı artmış; ulusal
ve uluslararası pazardaki payı da artmıştır. Kurumsal alt yapısını
güçlendiren firma pazardaki konumunu güçlendirmiştir.
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PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

:
:
:
:
:
:
:
:

2014 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı
Semosan Mobilya İnş. Mim. Day. Tük. Ltd. Şti.
TR63-14-YENİ-0192
Dulkadiroğlu - KAHRAMANMARAŞ
9 Ay
361.425,00 TL
180.712,50 TL
%50,00

2014

İŞ BİRLİĞİ GÜÇ BİRLİĞİYLE GELEN BAŞARI
Proje Özeti
Değişimin hızlı yaşandığı küresel pazarlarda KOBİ ölçeğindeki birçok firma
pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman
başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok sorunla
karşı karşıyadır. Günümüz rekabet koşullarında işletmeler rekabet
edebilmek için ya farklı ya da güçlü olmak zorundadırlar. SEMOSAN,
5 küçük ölçekli firmanın küresel rekabet karşısında ayakta kalmak
ve rekabette biz de varız diyebilmek adına kurulmuş, mobilya
sektöründe hizmet veren 2013 yılında KOSGEB İş Birliği Güç Birliği
programı kapsamında kurulan firmadır. DOĞAKA desteği ile yapılan
proje ile firma rekabetçi yapısını geliştirmek ve sürdürülebilirliğini
sağlamak amacıyla ürün kalite ve standartlarını yükseltmek, yeni
modeller ile yüksek katma değer sağlamak ve ürün çeşitliğini
artırmak, üretim kapasitesini ve hızını artırmak amacıyla Sıcak Yağlı
Pres, Kenar Bantlama Makinası, CNC Freze Makinası ve Boya Pompası
gibi makine ve ekipman alımı gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda firma
yoğun rekabet ortamında ürünlerini yüksek katma değerlerle kendi
markası altında pazarlayabilmek adına Marka Tescilini yapmıştır.
Böylelikle KOSGEB desteği ile güçlerini birleştiren 5 firma, DOĞAKA
desteği ile ürünlerini bir marka çatısı altında pazarlayarak rekabet
üstünlüğü sağlamıştır.

Proje Sonuçları
KOSGEB desteği ile ortak pazarlama, üretim, tedarik konularında
güçlerini birleştiren 5 firmanın kurmuş oldukları SEMOSAN firması
yakalamış olduğu başarıyı DOĞAKA desteği ile sürdürülebilir kılmaya
devam etmiştir. Kenar Bantlama ve Sıcak Yağlı Pres makinelerinin
alımı ile firma güçlü bir teknoloji altyapısı oluşturmak sureti ile üretim
kapasite ve kalitesini artırmış; hata kabul etmeyen ahşap ürünlerde
standardizasyonun sağlanması ile fire oranlarını azaltmış; üretimde
kullanılan malzeme sarfiyatını standartlaştırmış; boyama pompası ile
mevcut boyama ünitesini güçlendirmiş ve üretim hızını artırmıştır. Yeni
ürünleri ile farklı pazarlara girilmesi ve rekabetçi bir yapı kazanılması
sağlanmıştır. Kapasitedeki artış ve markalaşma ile birlikte işletmenin pazar
payının artması için imkan sağlanmıştır.
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I

KAHRAMANMARAŞ
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:
:
:
:
:
:
:

2015 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı
Afşin Belediye Başkanlığı
TR63-15-TZKAMU-0019
Afşin - KAHRAMANMARAŞ
18 Ay
866.617,65 TL
649.963,23 TL
%75,00

2015

ESHAB-I KEHF CANLANIYOR

Proje Özeti
Eshab-ı Kehf külliyesini ziyaret eden turist sayısı Afşin Belediyesi istatistik
verilerine göre 2012 ,2013, 2014 yılı toplamı 29311 kişidir. Eshab-ı
Kehf canlanıyor projesi ile birlikte sosyal, fiziki ve teknolojik alt yapı
çalışmaları yapıldıktan sonra Eshab-ı Kehf Külliyesi’ni ziyaret eden
turist sayısı 100.470 kişi olması planlanmaktadır. Eshab-ı Kehf
Külliyesi turizmin işlek mekanlarından biri haline geldiğinde şu
anda ücretsiz olan giriş ücretli hale getirilerek külliyenin yapısının
bozulmaması ve deforme olmaması için mali kaynak elde edilmiş
olacak ve külliyenin bakım onarım işlemleri daha kolay bir şekilde
gerçekleştirilecektir.

Proje Sonuçları
Proje kapsamında Eshab-ı Kehf Külliyesi restore ve dekor
edilmiştir ve inanç turizminin canlandırılmasına katkı sağlanmıştır.
Proje kapsamında kioks sistemi, seslendirme tesisatı, kamera
sistemleri kurulmuştur. Yürüyüş yolu ve yedek su deposu yapım
işleri tamamlanmış olup yürüyüş yolunun aydınlatılması ve mevcut
aydınlatma sistemlerinin bakımı da sağlanmıştır. Turizm enformasyon
ofisi oluşturulmuştur. Ayrıca proje uygulama alanına şark köşeleri
kurulmuş olup proje kapsamında temin edilen silikon maketler ve dekor
malzemeleri yerleştirilmiştir.
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2015 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı
Göksun Belediyesi
TR63-15-TZKAMU-0025
Göksun - KAHRAMANMARAŞ
21 Ay
864.937,74 TL
648.350,69 TL
%74,96

:
:
:
:
:
:
:
:

PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

GÖKSUN DOĞA TURİZM MERKEZİ

Proje Özeti
Proje ile, turizm faaliyetlerinin çevre üzerinde olumsuz etki yaratmayacak
biçimde, doğayı koruyarak, sürdürülebilir turizmin gelişmesine
katkıda bulunmaya çalışılacaktır. Göksun ilçesi her yıl yaylacılık
faaliyetleri, avcılık faaliyetleri, kültür festivalleri gibi faaliyetler ile
gerek bölge halkı gerekse bölge dışından gelen insanların uğrak
yeri konumundadır. Fakat dışardan gelen bu insanlar Göksun’a
sadece günübirlik uğramakta ve konaklama yapmamaktadır.
Proje ile önceki yıllarda DOĞAKA desteği ile yapılan Bungalow
evler; kanalizasyon, yol, aydınlatma, çevre düzenlemesi, peyzaj
çalışmaları gibi bir dizi fiziki, beşeri ve teknolojik alt ve üst yapı
eksiklikleri olması sebebi ile faaliyete alınamamıştır. Projenin
özel amacı Göksun da doğa turizminde fiziki, beşeri ve teknolojik
altyapının iyileştirilerek alternatif turizm olanaklarının sağlanmasıdır. Bu
amaca ulaşmak için proje kapsamında önceki yıllarda satın alınmış olan
bungalow evlerin toprak olan ve kış döneminde oluşan çamur nedeni
ile ulaşılamayan yollar onarılacak, bungalow evlerin konumlandığı
doğa ile iç içe olan ve akarsu kollarının geçtiği mekanda, yürüyüş
yolları düzenlenecek, gerekli çevre ve peyzaj düzenlemeleri ve
aydınlatma çalışmaları gibi çalışmalar ve çocuklar için alınacak
Aquapark ile Göksun Doğa Turizm Merkezi haline getirilecektir.

Proje Sonuçları
Proje kapsamında aquapark, çocuklar için oyuncak parkur, üstü kapalı
barbekülü çardak, direk tipi aydınlatma, su altı için let şerit armatür,
ferforje giriş kapısı, çardak içi bank, çardak içi masa, su kanalı
geçişleri için köprü, demir ferforje korkuluk, andezit duvar kaplama,
hobi bahçelerine sınır elemanı (çit), ara yürüyüş yolu için kırmızı
sentetik çim, ana yürüyüş yolu için parke taşı, çardak yanına barbekü,
set üstü armatür, ikili ferforje çöp kutusu, duvar üzeri ahşap şeritler
alımları ve kurulumları gerçekleştirilerek Göksun ilçesi doğa turizm alanına
kavuşturulmuştur. Göksun’da alternatif doğa turizm faaliyetleri başlatılmıştır.
Göksun ilçesinde doğa turizmine erişilebilirlik arttırılmıştır.
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2015 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
TR63-15-TZKAMU-0033
Dulkadiroğlu - KAHRAMANMARAŞ
24 Ay
1.593.012,00 TL
674.714,61 TL
%42,35

2015

KAHRAMANMARAŞ KENT VE PANORAMA MÜZESİ

Proje Özeti
Kent-Panorama müzesinin kuruluş amacı; kentin tarihsel sürecini,
kurtuluş mücadelesini, ortaya çıktığı günden başlayarak günümüze
kadar yaşanan süreci geçmişten gelen birikimi sergilerken yerelden
evrensele uzanmayı amaç edinen bu birikimi de yeni bilgi ve
teknolojilerle sürekli geliştirmektir. Kent ve Panorama Müzesi,
unuttuklarımızı hatırlatacak, farkında olunmayanları gösterecek
görsel, işitsel, multi medya unsurlarıyla desteklenmiş hafıza
mekanlarından oluşan bir müze olacaktır.

Proje Sonuçları
Kent ve Panorama Müzemiz kültür park içerisine kuruldu. Kent ve
Panorama Müzesi’nin fiziki, beşeri, teknolojik, kurumsal alt yapısı
iyileştirildi. Kültür Park içeresinde küçük çaplı tadilat ve onarım işleri
yapıldı. Müze iç aksamını oluşturacak teknolojik aletler, ışıklandırma
sistemleri ihale kanunu mevzuatı gereğince satın alındı ve müze içinde
gereken düzenlemeleri yapıldı. Kent ve Panorama müzesinde teknolojik
alt yapı kuruldu ve elektronik rehber, haritalandırma, turist bilgilendirme
sistemi kuruldu. Tur ve gezi programlarında Kahramanmaraş’ın kültür
turizmine yönelik faaliyetlerde yer alması için gerekli kontaklar kuruldu
ve görüşmeler yapıldı. Kahramanmaraş’ta alternatif turizm olanakları
arttı. Kahramanmaraş’ta kültür turizmine yönelik olarak tematik müze
turizmi ve turizm rotası oluşturuldu. Kent ve Panorama Müzesi ile gelen
yerli yabancı turist sayısı arttı ve buna bağlı olarak da konaklama tesislerinin
kapasiteleri geliştirildi. Şehir bilinci oluşturuldu ve vatandaşı müze katılımcısı
haline geldi.
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2015 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı
Andırın Belediyesi
TR63-15-TZKAMU-0042
Andırın - KAHRAMANMARAŞ
18 Ay
395.518,94 TL
296.639,20 TL
%75,00
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PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

KÜLTÜR VE TURİZM GEÇİDİMİZ ÇINAR GEÇİDİ

Proje Özeti
Andırın ilçesinde yapımına belediye tarafından başlanan ancak imkan
yetersizliğinden dolayı tamamlanamayan Çınar Geçidi mesire alanının,
ışıklandırması ve çevre düzenlemesi yapılarak; alana ulaşımın
sağlanabileceği modern bir yol inşası ile mesire alanı ve çevresine
entegre edilecek bir takım tesislerle özgün el sanatları sergi ve
satış merkezi, gastronomi, organik köy ürünleri, tıbbı ve aromatik
bitkiler tanıtım ve satış merkezi, şenlik-festival alanı, piknik
alanı, spor ve kamp merkezi gibi tesisler düzenlemek suretiyle
mesire alanı ve çevresini ilçenin ve bölgenin alternatif turizm
merkezlerinden biri haline getirmek amaçlanmaktadır.

Proje Sonuçları
Yayla merkezi olan ilçede eksikliği hissedilen kültür, sanat
etkinlikleri alanı, çocuk parkı, köy pazarı, festival alanı, dinlenme
alanları, kamp alanları ve gastronomi tesislerinden oluşan
komple bir yapıya kavuşuldu. Alana ulaşım, ışıklandırma, çeşme
vb. altyapı çalışmaları gerçekleştirildi. Her yıl en az 1 adet konser,
şenlik, festival, tiyatro gösterisi vb. etkinlik sergilenebilecektir. İlçede
doğal güzelliklere sahip bir yapının imar edilerek, etrafına entegre
edilen çocuk parkı, festival alanı, dinlenme alanı, kamp alanı, köy
pazarı, gastronomi alanları gibi tesislerle gerek yöre halkının, gerekse
ilçeyi ziyaret edecek insanların uğrayıp güzel zaman geçireceği, aynı
zamanda ekonomik gelir sağlayacağı bir cazibe merkezine kavuşuldu.
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2015 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı
Afşin Kaymakamlığı
TR63-15-TZKAMU-0051
Afşin - KAHRAMANMARAŞ
21 Ay
410.781,41 TL
307.260,89 TL
%74,80

2015

TARİHLE KÜLTÜRÜN BULUŞTUĞU ŞEHİR

Proje Özeti
Afşin ilçesinde bulunan tarihi binanın restorasyonu yapılarak, geçmişten
günümüze kullanılan folklorik malzemelerin ve meslek gruplarının
kullandıkları malzeme ve mankenlerle görselleştiren, içerisinde
ozanlar kahvesi ve sohbet odalarının da bulunacağı “Kültür Müzesi”
oluşturmak amaçlanmaktadır.

Proje Sonuçları
Ozanlar kahvesi, Sohbet odası ve kültürel malzeme ve değerlerin
sergilendiği ilçemiz merkezinde “Kültür Müzesi” oluşturuldu.
Özellikle Eshab-ı Kehf turizmine yönelik “El Sanatları Satış Merkezi
ve Sanat Atölyesi” oluşturuldu. Oluşturulan satış merkezlerinde ve
sanat atölyesinde, maddi durumu yetersiz hedef gruplar SYDV destekli
işyerleri donatımı yapıldı, maddi durumu iyi olan özel müteşebbislerce ise
yatırım amaçlı kullanılması sağlandı. Afşin ve Mahsuni için çal CD Video
klip çalışması oluşturularak bölgenin kültür, turizm ve sosyal kalkınmasına
ve toplumsal gelişimine katkı sağlandı. Seminer ve sunumlar ile ilçemiz
insanlarında kültürel değerlerin korunması ve yaşatılması konusunda
farkındalık oluşturuldu. Yön Levhaları ve Totemler ile Bölge turizminde
artış sağlandı. Turizme yönelik açılan el sanatları satış merkezlerinde
25 kişi istihdam edildi. Restorasyonu ve tadilatı yapılmış şehir merkezinde
görselliği arttırılan tarihi bina turizme kazandırılmış ve Kültür Müzesi olarak
dizayn edilmiştir.
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2015 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Alı Yapı Mali Destek Programı (TZKAMU)
Dulkadiroğlu Belediyesi
TR63-15-TZKAMU-0053
Dulkadiroğlu - KAHRAMANMARAŞ
18 Ay
1.758.517,38 TL
713.423,08 TL
%40,57
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BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
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PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

KAHRAMANMARAŞ TEMATİK MUTFAK MÜZESİ İLE KÜLTÜREL
MİRASIMIZ OLAN ZAHİRE GELENEĞİNİN YAŞATILMASI

Proje Özeti
Projenin özel amacı Kahramanmaraş Kurtuluş Mahallesinde
42014. Sokakta 1758 ada 103 parselde Kentsel Sit Alanı içerisinde
yer alan ve Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu olarak 26.01.2012 tarih ve 524 sayılı kararıyla 2. Grup yapı
olarak belirlenen yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyonlarının
yapılarak; tematik mutfak müzesi özelliği kazandırılması,
gastronomi turizminin alt yapısının oluşturulması ile şehrimizde
turizm çeşitliliği artmasına katkı sağlamaktır.

Proje Sonuçları
DOĞAKA desteği ile uygulanan projede sürdürülebilir turizme
katkı sağlamak, turizmden ekonomik olarak fayda sağlamak,
turizm çeşitliliğini arttırmak beklenen ve gerçekleştirilen
sonuçların başlıcaları olup devamında ise; 1 tematik mutfak
müzesi yapımı, Kahramanmaraş’ın tarihin eski sayfalarında
unutulmaya bırakılmış Zahire kültürü ile ilgili farkındalık oluşturulması,
kurulan atölye (workshop) ile yöresel lezzetlerin unutulmadan aslına
uygun olarak gelecek nesillere aktarılması, Kurtuluş Mahallesinin
zengin tarihi dokusu turizme kazandırılması, 1 adet tarihi yapının
aslına uygun olarak restorasyonu yapılması, şehrimizde iyileştirilen
sokak sayısı arttırılması gibi hedefler başarı ile sağlanmıştır.
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2015 Yılı Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
Balcılar Petrol Ürünl. Turizm Taş. İnş. Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti.
TR63-15-TZKOBİ-0001
Onikişubat - KAHRAMANMARAŞ
12 Ay
367.330,00 TL
183.665,00 TL
%50,00

2015

KAPLICA TURİZMİNDE YENİ BİR NEFES

Proje Özeti
Firma tarafından 5 yıllığına kiralanan pansiyon otel haline çevrilerek bir
yıl içinde; gerekli teknik altyapının oluşturulmasıyla turizm işletme
belgesi edinmek, turizm alanında yatırım yapılarak bölgeye gelen turist
sayısının nitelik ve nicelik olarak %20-30 oranlarında arttırılması,
kalorifer petekleri ve kazanı edinimleriyle her mevsim müşteri
ağırlayabilir hale gelinebilmesi, tesise asansör yaptırılarak konukların
kolayca odalarına ulaşmalarını sağlaması, makine-ekipman
ve mefruşat alımlarıyla nezih ve refah bir ortamda konukların
ağırlanması, güneş enerjisinden elektrik üretimi yaparak elektrik
maliyetinin %80-90 oranlarında azaltması, 5 personel istihdam
edilmesi, ISO 9001:2008 belgesi ile ulusal ve uluslararası kalite
standartlarının sağlanması, marka tescili ile kurumsal bir firma olma
yönündeki ilk adımın atılması, web sitesi kurularak elektronik ortamda
potansiyel müşterilere yöre ve tesisi tanıtmak amaçlanmaktadır.

Proje Sonuçları
27 odanın tefrişatı yenilenmiş olup turizm gelirinde artış sağlanmıştır.
Otele güneş elektrik santrali, kalorifer kazanı, petekleri ve güvenlik
kamerası ve ekipmanları kazandırılmıştır.
8 kadın personel istihdamı ile kadınların aile ekonomisine katkısı artırılmış
ve iş hayatında yer almalarına destek sağlanmıştır. Marka tescil belgesi
temin edilmiştir.
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2015 Yılı Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
Pay Yapı Gayrimenkul İnş. Danş. A.Ş.
TR63-15-TZKOBİ-0009
Elbistan - KAHRAMANMARAŞ
15 Ay
968.863,26 TL
430.950,38 TL
%44,48
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:
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referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

ELBİSTAN DA ÇEVREYE DUYARLI KONSEPTİ İLE 4 YILDIZLI OTEL HİZMET
KALİTESİNİN, ÇEŞİTLİLİĞİNİN VE MARKA DEĞERİNİN ARTIRILMASI

Proje Özeti
Yüksek hizmet kalitesine, beşeri sermayeye ve kurumsal yapıya sahip
bir konaklama tesisi olmak, Kahramanmaraş ilinde sürdürülebilir
turizmin gelişimine katkı sağlamak ve konaklama tesisinin ürün
ve hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ile ulusal ve uluslararası çapta
tanınırlığını artırmak amaçlanmaktadır.

Proje Sonuçları
Proje kapsamında temin edilen malzemelerle ve gerçekleştirilen
faaliyetlerle birlikte daha kaliteli konaklama hizmeti verilmeye
başlandı. Turizm işletmemizin doluluk oranları %45’ten %60’a çıktı.
Müşteri memnuniyeti arttı. Müşteri sayısı 1 yılda %20 arttı. Otelimizin
cirosu 1 yılda %25 arttı. Kar yıl sonunda %20 arttı. Kahramanmaraş
ilinde konaklama sektöründe pazar payı %10 arttı. Elbistan’daki
konaklama sektöründe firmanın rekabet gücü bir yılda %30 arttı.
7 yeni personel istihdam edildi. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri
belgesi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri kalite belgesi ve
OHSAS TS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi
proje kapsamında temin edildi.
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2015 Yılı Turizm Geliştirilmesi Mali Destek Programı (TZKOBİ)
Pamuk Turizm Taş. İnş. Gıd. Tem. Hiz. Elek. Elekt. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
TR63-15-TZKOBİ-0010
Onikişubat - KAHRAMANMARAŞ
10 Ay
152.050,88 TL
76.025,00 TL
%50,00

2015

BÜYÜK MARAŞ OTELİNİ GELİŞTİRME VE HİZMET ÇEŞİTLİLİĞİNİ
ARTIRMA PROJESİ

Proje Özeti
Ajansımız tarafından başarılı bulunan proje ile, TR63 Bölgesinde Turizm
sektöründe faaliyet gösteren Pamuk Turizm Taş. İnş. Gıd. Tem. Elk.
Ltd. Şti.’nin fiziki, beşeri, teknolojik ve kurumsal kapasitelerinin
geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin arttırılması, ürün ve hizmetlerinin
çeşitlendirilmesinin sağlanması, istihdam olanakları yaratarak insan
kaynaklarının güçlendirilmesi ile bölgede sürdürülebilir ekonomik
kalkınmanın teşvikine, işletmelerin hizmet ve kurumsal altyapılarının
güçlendirilmesi, turizm sektöründe hizmet verimliliğinin arttırılması,
yeni tesisler kurulması ve var olanların modernize edilmesine katkı
sağlanması hedeflenmiştir.

Proje Sonuçları
Proje kapsamında desteklenen otelin tefrişatı ve mefruşatı
yenilenmiştir. 12 adet odanın klimaları değiştirilerek şehir oteli
olan otelin müşteri memnuniyetinin artırılması için somut adımlar
atılmıştır. Yeni yazılım ve web sitesi kurulumu yapıldı. Bilgi işlem ve
iletişim ile güvenlik altyapısı değiştirildi. Hizmet maliyetinde %10 düşüş
sağlandı. Müşteri sayısında %20 artış sağlanırken, ciroda %50 artış
gerçekleşti. İstihdam %40 artarken pazar payı %8 arttı. Kısaca yenilenen
tesis sayesinde Kahramanmaraş ilimize yurtiçi ve yurtdışından gelen
ziyaretçilere daha kaliteli hizmet veren tesis sayısında artış olmuştur.
Bu da öncelikle bölgemiz ve direkt olarak da ülkemiz ekonomisine katkı
sağlamaktadır.
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2016 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı Sosyal Altyapı Bileşeni
Andırın Belediyesi
TR63-16-BİG-3S-0001
Andırın - KAHRAMANMARAŞ
15 Ay
255.950,00 TL
191.962,50 TL
%75,00

ANDIRIN DOĞAKAYLA GELİŞİYOR
Proje Özeti
Andırın ilçesinde Üçoluk mevkii park alanının, ışıklandırması ve çevre
düzenlemesi yapılarak; alana ulaşımın sağlanabileceği modern bir yol
inşası ile çevresine entegre edilecek bir takım tesislerle park alanı, özgün el
sanatları sergi ve satış merkezi, şenlik-festival alanı, piknik alanı, spor ve
kamp merkezi gibi tesisler düzenlemek suretiyle park alanı ve çevresini
halkın kullanımına sunmak, ilçede yaşayan kadın, çocuk, yaşlılara
yönelik eksikliği hissedilen bir yaşam kompleksini hayata geçirerek,
bu gruplara nefes aldıracak sosyal bir ortam inşa etmek aynı
zamanda ilçenin ve bölgenin alternatif turizm merkezlerinden biri
haline getirmek hedeflenmiştir. Ayrıca; ilçede üretimi yapılan doğal
köy ürünleri, tıbbi ve aromatik ürünlerin ziyaretçilere tanıtılması,
pazarlanması ve ilçeye ekonomik katkı sağlayacak bir alanın
düzenlenerek, yayla turizmini yeterince gelir kapısına dönüştürmeyen
yöre halkının gelir elde edebileceği olanakları artıracak tesislerin
geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması amaçlanmaktadır.

Proje Sonuçları
Yayla merkezi olan ilçede eksikliği hissedilen ve toplamda 40.000
kişiye hizmet verebilecek kültür, sanat etkinlikleri alanı, çocuk
parkı, köy pazarı, festival alanı, dinlenme alanlarından oluşan
komple bir yapıya kavuşuldu. Alana ulaşım, ışıklandırma, çeşme vb.
altyapı çalışmaları gerçekleştirildi. Her yıl en az 1 adet konser, şenlik,
festival, tiyatro gösterisi vb. etkinlik gerçekleştirilebilecektir. İlçede doğal
güzelliklere sahip bir alanın imar edilerek, etrafına entegre edilen çocuk
parkı, festival alanı, dinlenme alanı, kamp alanı, köy pazarı gibi tesislerle
gerek yöre halkının, gerekse ilçeyi ziyaret edecek insanların uğrayıp güzel
zaman geçireceği, aynı zamanda ekonomik gelir sağlayacağı bir cazibe
merkezine kavuşuldu. Doğal ürünler, özgün el sanatları ürünleri ve tıbbi ve
aromatik bitkilerin tanıtım ve pazarlanması için köy pazarı kuruldu. Yayla
turizmi açısından büyük potansiyele sahip ilçede alternatif turizm çeşitlerinin
geliştirilmesi hedefine hizmet edecek kalıcı bir tesis kazandırılmış oldu.
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2016 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı Sosyal Altyapı Bileşeni
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
TR63-16-BİG-3S-0004
Dulkadiroğlu - KAHRAMANMARAŞ
18 Ay
373.750,00 TL
280.312,50 TL
%75,00
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PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

KAHRAMANMARAŞ GENÇLİK VE SPOR MERKEZİ
Proje Özeti
Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine gençlik ve spor merkezi kurulması
amaçlanmaktadır. Bölge planı kapsamında Andırın ilçesine sosyal, kültürel ve
gelişmişlik farkının azaltılmasına katkıda bulunabilmek amacıyla Gençlik ve
Spor Merkezi kurulması hedeflenmektedir. Andırın ilçesindeki gelişmişlik
farkını azaltmak ve sosyal hayatın geliştirilmesine katkı sağlamak için
gençlik ve spor merkezimizle gençleri ve geleceğin gençleri olan
çocukları akıl, ruh ve beden sağlığı yerinde bireyler olarak topluma
kazandırılması amaçlanmaktadır. İlçedeki çocuk ve gençlerin
zamanlarını etkin ve verimli şekilde değerlendirmesini sağlamak,
gençlerimizin ilgisini merkeze çekmek, sağlıklı ve sosyal bireyler
olarak geliştirmek amaçlanmaktadır. Kitle iletişim araçları kullanımı
geleceğimiz olan gençlerin ve çocukların sosyal ve aktif bireyler
olmasını engellemektedir. Çağımızın büyük bir sorunu olan sanal
ortamlara bağımlılığı azaltmak için gençlik ve spor merkezinde
yapılacak aktivitelerle gençler ve çocuklar arasındaki iletişim eksikliği
ve sosyalleşememe sorununu gençleri bilhassa da çocukları sosyal
bireyler olmaktan uzaklaştırıp, onları eve veya internet kafelere bağımlı
yapmaktadır. Gençlerimizi ve çocuklarımızı zararlı ve kötü alışkanlıklardan
uzak tutmaya çalışmak toplumsal bir görevdir. Merkezin; 600 m2 alan
üzerine kurulacak olup, içerisinde yüzme havuzu, sağlık ve spor
kulübü, kafeteryası, dinlenme alanları, odalar, duş alınacak alanlar
ve lavabolardan oluşması planlanmaktadır.

Proje Sonuçları
Gençlik ve spor merkezi kuruldu. İlçedeki gençlerin zamanlarını etkin
ve verimli şekilde değerlendirmesi sağlandı. Gençlerin ve çocukların
aileleri için güvenli ve sağlıklı bir buluşma odak noktası oldu. İlçedeki
çocuklar yüzme havuzundaki faaliyetlere katılarak akranlarıyla
daha fazla vakit geçirdi. Çocuklar merkezde sanal ortamlardan
farklı olan gerçek arkadaşlık ve paylaşım ortamıyla tanıştı. Daha
sağlıklı ve sosyal bireyler haline geldiler. Gençlerin ve çocukların
“Gençlik ve Spor merkezine” olan ilgisi arttı. Sanal oyunlardan ve
sosyal medyanın olumsuzlukları minimize edildi. Gençler arasındaki
iletişim bağı güçlendi. Gençlerimiz ve çocuklar sportif başarılar elde
etti. Gençler ve çocuklar derslerinde daha başarılı olmaya başladılar.
Gençler ve çocuklar arasında zararlı madde kullanımı azaldı. 12-29 yaş
arası gençlerde suç işleme oranı azaldı. 06-12 yaş arası çocuklar daha
sosyalleşerek daha aktif bireyler oldular.
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2016 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı Sosyal Altyapı Bileşeni
Çağlayancerit Belediyesi
TR63-16-BİG-3S-0013
Çağlayancerit - KAHRAMANMARAŞ
18 Ay
385.465,40 TL
287.688,01 TL
%74,63

ZORKUN PARK VE MESİRE ALANI

Proje Özeti
Çağlayancerit ilçesine sosyal, kültürel ve gelişmişlik farkının azaltılmasına
katkıda bulunabilmek amacıyla, İlçede Fatih Mahallesinde bulanan ve
DSİ tarafından yapımı tamamlanan Zorkun Göleti çevresinde, güvenli
ve hijyen koşulları sağlanmış, halkımızın bilhassa tatil günlerinde,
dinlenip temiz hava alacakları, streslerini atabilecekleri ve eğlenip
spor yapabilecekleri nitelikte park ve mesire alanları oluşturulması
planlanmaktadır. Çağlayancerit Mal Müdürlüğünden tahsis
edilen alanda yapılacak çalışma sonucunda,içerisinde yürüyüş
alanları, bisiklet parkurları, barbekü alanları, kamelyalar, banklar ve
geleceğimiz olan çocuklar için oyun parkları, tüm ilçenin rahat bir
nefes alabileceği mesire alanının oluşturulması amaçlanmaktadır.

Proje Sonuçları
İçerisinde 1400 mt yürüyüş parkuru, bisiklet yolu, 935 m2 çocuk
oyun alanı, 34 oturma bankları,30 adet piknik masası, 24 adet ahşap
kamelya,25 adet barbekü bulunan 17.236 m2’lik alanın peyzaj çalışması
yapılarak vatandaşın hizmetine sunuldu. İlçedeki ve diğer illerden gelen
çocuklar, gençler, yetişkinler, yaşlılar ve engelliler proje kapsamında
park ve mesire alanında bir araya gelerek birlikte zaman geçirme imkanı
buldular. Projemiz kapsamında parkın bakımı ve korunması için, taşeron
firmalar vasıtasıyla 2 genç insanın istihdamı sağlandı. Tedarikçiler proje
ile kendi firmalarına katkı sağladılar.
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2016 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı Sosyal Altyapı Bileşeni
Göksun Belediyesi
TR63-16-BİG-3S-0014
Göksun - KAHRAMANMARAŞ
12 Ay
379.560,60 TL
283.220,00 TL
%74,62
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referans kodu
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DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

GÖKSUN TEKSTİL ATÖLYESİNE KAVUŞUYOR

Proje Özeti
Göksun ilçesinde yaşayan insanlardan özellikle bayanlara yönelik Halk
Eğitim Merkezinin yıllardan beri açmış olduğu dikiş nakış kurslarında
yetiştirilen insanlar sadece evlerinde kendi ihtiyaçlarını karşılayacak
durumda kalmaktadır. Yetişmiş insan gücünün ilçe ekonomisine
katkı sağlaması için dikim atölyesi kurulması durumunda hem
istihdam alanı oluşacak hem de göç azaltılmış olacaktır.
Bu konu ile ilgili ilçede bulunan bu insan kaynağını kullanmak üzere
Göksun ilçesinde atölye kuracak uygun fiziki mekanlar aranmakta
ancak bu özellikte bir yapının olmamasından dolayı bu talepler
karşılanamamaktadır.
Proje kapsamında ilçedeki göçü azaltma ve istihdama yönelik katkı
sağlama adına Göksun Belediyesine ait alanda yaklaşık 700 m2’lik
bir alana 60 kişinin istihdam edilebileceği bir atölye yapılması
planlanmaktadır.

Proje Sonuçları
Proje kapsamında tekstil fabrikası inşaat imalatları, elektrik,
kalorifer, sıhhi tesisatların kurulumu gerçekleştirilerek Göksun ilçesi
tekstil atölyesine kavuşturulmuştur. Böylece, Göksun’da istihdam
artışı sağlanmıştır. Ayrıca proje ile bölgeye gelen insanlar yerel tatlar
ile tanışma ve yerel halkın kültürünü tanıma fırsatını bulmuşlardır.
Bölgeye gelen ve alternatif turizm faaliyetlerinde bulunan insanlar
yöresel el ürünlerini satın alarak bu sayede bölge halkına alternatif
gelir kaynağı yaratılmıştır.

TR63 BÖLGESİ 119

2016

KAHRAMANMARAŞ
PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

:
:
:
:
:
:
:
:

2016 Yılı İthalat Bağımlılığının Azaltılması Ve İhracatın Geliştirilmesi Mali Destek Programı
Bonera Tutku
TR63-16-İHRAC-0022
Onikişubat - KAHRAMANMARAŞ
9 Ay
361.500,00 TL
180.750,00 TL
%50,00

TENCERE YUVARLANDI OCAĞINI BULDU

Proje Özeti
Firmanın kuracağı indüksiyon tabanlı tencere tava üretim hattı ile üretim
çeşitliliğinin ve ihracat payının arttırılması özel amacı oluşturmaktır.
Firma üreteceği yeni ürünler ile müşteri taleplerine ulusal ve
uluslararası pazarlarda esnek şekilde cevap vermeyi hedeflemektedir.
Özellikle yurt dışı müşterilerinin talepleri doğrultusunda indüksiyon
tabanlı tencere tava üretimi ile firma yurt dışı satış gelirlerini
arttırmayı amaçlamaktadır. Firma proje ile rekabet gücünde
sürdürülebilirliğinin sağlanması ile üretimde esneklik kabiliyeti
artacak pazarlarda oluşan fırsatları avantaja çevirecektir. Ayrıca
yeni nesil üretim teknolojileri ile hem üretenin hem de kullanan
müşterilerin her açıdan kazandığı bir üretim sistemi sağlanacaktır.

Proje Sonuçları
Firmada ilk defa üretilen indüksiyon tabanlı tencere tava ile üretim
çeşitliliği artmıştır. Ürün çeşidi 32’ye çıkmıştır. Üretiminin %40’ını
ihraç eden firma da özellikle yurt dışı müşterilerinin talep ettiği
indüksiyon tabanlı tencere tava satışı ile ihracat gelirlerinde artış
sağlanmıştır. Üretim kapasitesi %42 artış göstermiştir. Pazar payı
ve ihracat potansiyeli %5 artmıştır. Proje kapsamında 10 yeni istihdam
sağlanmıştır.
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2016 Yılı İthalat Bağımlılığının Azaltılması ve İhracatın Geliştirilmesi Mali Destek Programı (İHRAC)
MECKA Tekstil Taşıma San. ve Tic. Ltd. Şti.
TR63-16-İHRAC-0025
Dulkadiroğlu - KAHRAMANMARAŞ
6 Ay
252.280,00 TL
126.140,00 TL
%50,00
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PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

MECKA TEKNOLOJİK ALTYAPISINI GÜÇLENDİREREK 			
REKABET GÜCÜNÜ ARTIRIYOR

Proje Özeti
Firma; hazır giyim sektörüne yönelik bay, bayan ve çocuk t-shirtleri,
sweatshirt, atlet ve eşofman gibi ürünleri üretmektedir. Konfeksiyon
işlem basamakları kumaş kontrol, kalıp ve pastal hazırlama, serim,
kesim, ön hazırlık, montaj, son işlem, paketleme ve sevkiyattan
oluşmaktadır. Bu işlemlerden en önemlileri kalıp hazırlama, pastal,
serim ve kesim prosesleridir. Çünkü bu prosesler hem üretim
hızını belirlemekte hem de ürünün kalitesini belirlemektedir ki bu iki
unsur konfeksiyon sektörünün en temel rekabet araçlarıdır. Firma
DOĞAKA desteği ile alınacak makineler ve CAD Bilgisayar destekli
tasarım-kalıp hazırlama sistemi yatırımı gerçekleştirerek, teknolojik
altyapısını güçlendirerek yenilikçi üretim ile tekstil sektöründe ihracat
payının artırılmasını hedeflemektedir.

Proje Sonuçları
Proje kapsamında yapılan yatırımlar ve alınan makineler ile
teknoloji altyapısı güçlendirilerek rekabet edilebilirlik artırılmıştır.
Üretim kapasitesinin artması ve yeni alınan makineler sayesinde
oluşan elektrik sarfı ile birim maliyetler düşürülmüştür. Yüksek
kalitede kıyafet imalatı ile firmanın yeni pazarlara giriş yapması
sağlanmıştır. Proje sayesinde tam kapasitede üretime başlanılmıştır
ve Avrupa pazarından gelen taleplere aktif bir şekilde cevap
verilmiştir. Proje kapsamında artan kapasite doğrultusunda
3 kişilik istihdam gerçekleştirilmiştir. Firmanın müşteri sayısı, gelirleri
artış göstermiştir. Yüksek katma değerli ürün gamına geçilmiş ve
firmanın rekabet gücü artmıştır.
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2016 Yılı İthalat Bağımlılığının Azaltılması Ve İhracatın Geliştirilmesi Mali Destek Programı
GEMSATAŞ Gemciler Metal Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
TR63-16-İHRAC-0030
Dulkadiroğlu - KAHRAMANMARAŞ
10 Ay
524.767,58 TL
262.383,79 TL
%50,00

GEMSATAŞ; İTHALATTA DIŞA BAĞIMLILIĞA ŞERİT/RULO BAKIR
İMALATI İLE ÇÖZÜM GETİRİYOR

Proje Özeti
Şerit/Rulo bakır imalatını gerçekleştirebilecek yeni bir üretim hattının
kurulması ile ürün çeşitliliği ve kalitesinin, ihracat potansiyelinin
artırılması ayrıca bu ürünlerde dışa bağımlılığının azaltılması
hedeflenmektedir. Proje kapsamında firma ürün gamını yüksek katma
değerli ürünler çerçevesinde genişletmeyi, bu çerçevede ihracat
potansiyelini geliştirerek pazar payını artırmayı hedeflemektedir.
Firma, ürün çeşitliliğini proje kapsamında satın alacağı rulo soğuk
hadde makinesi ile sağlayacaktır. Firma, makine ile 100 metre
uzunlukta ve 0,10 mm inceliğe kadar şerit/rulo bakır imal edecektir.
İhracat potansiyelini artıracak olan firma bu ürünlerdeki dışa
bağımlılığının azaltılmasına katkıda bulunacaktır.

Proje Sonuçları
Rulo soğuk hadde makinesi yatırımı yapılarak ürün çeşitliliği
artırılmış ve şerit/rulo bakır imalatına başlanmıştır. Şerit/rulo bakır
ile haberleşme kabloları, enerji kabloları, trafo gibi yüksek katma
değerli sektörlere ulaşılmıştır. Proje kapsamında Spektrometre cihazı
da temin edilerek hurda olarak alınan hammadde olarak işlenen bakırın
kalitesi standart hale getirilmiştir. Böylelikle üretilecek şerit/rulo bakırın
kalite ve standardizasyonu artırılmıştır. İhracat yapılan ülke sayısı
5’e çıkartılmıştır. Proje kapsamında artan kapasite doğrultusunda
2 kişilik istihdam gerçekleştirilmiştir. Firma gelirleri %87 artış göstermiştir.
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2016 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi Ve Yenilikçilik Mali Destek Programı-3
EKODEK Kompozit Panel Kent Mobilyaları Tic. Ve San. A.Ş.
TR63-16-YENİ-3-0044
Onikişubat - KAHRAMANMARAŞ
8 Ay
491.230,00 TL
245.615,00 TL
%50,00
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YEŞİL BİR GELECEK İÇİN; EKODECK’LE DÖNÜŞÜM

Proje Özeti
Kompozitin her ürünü ile çözümler sunan firma dış mekan ve iç
mekan döşemelerinin yanı sıra tekstil sektörüne de hizmet vermeye
başlayarak yeni sektörlere adım atacaktır. Ağırlıklı olarak ahşap
ürünlerine alternatif olan mobilya sektörüne yönelik kompozit kent
mobilyası üretimi yapan firma mevcut üretim sisteminde hem
zamandan hem de işçilikten kaynaklanan sorunlar nedeniyle
rekabetçi yapının zayıflamasına sebep olmaktadır. Yapılacak
yatırım ile mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmada, üretilen
kent mobilyaları, kompozit dış kaplama, kompozit dış ve iç zemin
kaplamaları, kompozit geri dönüşümlü meyve ve sebze kasaları ve
deck ürünleri üretimine ek olarak firmada üretimi bulunmayan tekstil
sektörünün önemli bir ihtiyacı olan iplik bobini üretilmesi amacı ile yeni
bir ürün hattı kurulması amaçlanmaktadır.

Proje Sonuçları
Ekstrüzyon hattı ile ürün çeşitliliği artırılarak İplik Bobin üretimine
başlanmıştır. Kaliteli iplik bobini üretimi ile yeni pazarlara giriş
yapılmıştır. Proje kapsamında artan makine sayısı ile 3 personel
istihdamı gerçekleştirilmiştir. Firmanın müşteri sayısı %46 oranında
artırılmıştır. Firma gelirleri artış göstermiştir. Katma değeri yüksek
yeni ürün gamına başlanmıştır. Yeni üretim hattı ile teknolojik altyapı
güçlendirilmiştir. Firmanın rekabet gücü artırılmıştır.
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2016 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı (YENİ-3)
Cesa Isımak Klima End. Tes. San. ve Tic. Ltd. Şti.
TR63-16-YENİ-3-0071
Dulkadiroğlu - KAHRAMANMARAŞ
8 Ay
394.722,60 TL
197.361,30 TL
%50,00

DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN İLERİ MÜHENDİSLİK ÇÖZÜMLERİ:
ISIMAK

Proje Özeti
ISIMAK tekstil iplik, dokuma, örgü sektörüne yönelik tekstil klima
sistemleri, telef toplama sistemleri ve toz toplama sistemleri
üretimi yapmakta olup DOĞAKA destekleri ile teknolojik altyapısını
güçlendirmeyi ve rekabetçi bir yapı kazanmayı hedeflemiştir.
Proje ile ulaşılması hedeflenen özel amaçlar; teknolojik alt yapının
güçlendirilmesi ile pazarda oluşan taleplere esnek bir şekilde cevap
verilmesi, üretimde oluşan dar boğazların giderilmesi, üretim
kapasitesinin artırılması, enerji verimliliği yüksek havalandırma
sistemleri imalatı ile çevreye duyarlı üretim anlayışının gelişmesi
yüksek teknolojili makineler sayesinde ürün kalite ve katma değerinin
artırılması, artan üretim kapasitesi ile müşteri sayısı ve pazar payının
artırılması şeklinde sıralanabilir.

Proje Sonuçları
Proje kapsamında endüstriyel üniversal yatay balans makinesi, kare
kanal makinası, kenet makinası, santim makinası, plazma kesim
makinası, kanal kapatma makinası, punta kaynak makinası, şerit
testere tezgâhı, kompresör alınarak firmanın kapasitesi, satışları
ve müşteri sayısı artırılmıştır. Firma proje kapsamında Marka Tescil
Belgesi de almıştır. Teknolojik altyapının iyileştirilmesi ile rekabetçi
dönüşüm sağlanmıştır. Üretim kapasitesi %24 artırılarak müşteri
talepleri esnek bir şekilde cevaplanmaya başlamıştır. Ürünlerin kalite
ve standardizasyonun geliştirilmesi ile firma yüksek katma değerli
üretime başlamıştır. Enerji verimliliği yüksek havalandırma sistemleri
imalatı ile çevreye duyarlı üretim anlayışının yaygınlaşması sağlanmıştır.
Firmanın ihracat potansiyeli geliştirilmiş ve bu sayede ekonomimize katkı
sağlanmaya başlamıştır.
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2016

KAHRAMANMARAŞ

2016 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı (YENİ-3)
Temel Tosyalı-Tosyalı Ayakkabı
TR63-16-YENİ-3-0088
Dulkadiroğlu - KAHRAMANMARAŞ
8 Ay
253.241,15 TL
126.620,57 TL
%50,00

:
:
:
:
:
:
:
:

PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

DAHA SAĞLAM ADIMLARINIZ İÇİN YENİ MODA TOSYALI

Proje Özeti
Firmanın taşındığı yeni üretim tesisinde el işçiliği üretim anlayışının
yerine makine hattı ile üretim yapılmasının sağlanması, üretimde
teknoloji kullanımını arttırma ve yenilikçi üretim anlayışıyla
faaliyetlerine devam edilmesi, ürün üretimi sırasında makine
alt yapısının yetersiz oluşu sebebiyle verimlilikten uzak üretim
anlayışı yerine katma değeri yüksek yeni ürün üretilmesine
yönelik üretim hattının kurulması, firmanın gösterdiği büyüme
ivmesini doğru yatırımlarla destekleyebilmesi amacıyla mevcut
kültürün ve alt yapının geliştirilmesi, ürün üretiminde mevcutta
meydana gelen kalite ve standardizasyon sorunlarını önleyebilmek,
üretim süreçlerinde iyileştirme yapılması ve yeni istihdamlar
gerçekleştirerek işletme içerisinde çalışan uzman personel sayısını
arttırmak amaçları ile yazılan proje Ajansımız tarafından başarılı kabul
edilerek hayata geçirilmiştir.

Proje Sonuçları
Proje bütçesi kapsamında satın alınan ayakkabı imalatı için
firmanın ihtiyaç duyduğu makineler sayesinde firma hız ve
esneklik kazanırken üretimde verimlilik artışı sağlanmıştır. Mevcut
kapasite geliştirilerek üretim kapasitesi arttırılmıştır. Artan müşteri
taleplerine karşı hızlı bir şekilde cevap verilmeye başlanılmıştır. Firma
içinde katma değerli ürünlerin üretilmesi ile birlikte işçilik ve enerji
maliyetleri düşürülerek rekabet gücü artırılmıştır. Firma üretimde
kazanacağı opsiyonellik sayesinde yeni tasarımlar geliştirilerek
pazara yeni ürünler sunabilecektir. Üretim kapasitesinin %15 artışı ile
birlikte müşteri siparişlerinin daha etkin şekilde cevaplanması ve yeni
müşteri kazanımları gerçekleştirilmeye başlanmıştır.
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2016

KAHRAMANMARAŞ
PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

:
:
:
:
:
:
:
:

2016 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı (YENİ-3)
Yakup Bakır
TR63-16-YENİ-3-0098
Dulkadiroğlu - KAHRAMANMARAŞ
9 Ay
164.250,00 TL
82.125,00 TL
%50,00

MODERNİZASYONLA GELEN GÜÇLÜ TEKNOLOJİK ALTYAPI,GÜÇLÜ
KAPASİTE VE VERİMLİLİK PROJESİ

Proje Özeti
Proje kapsamında alınması planlanan yeni teknolojili makineler ile üretim
kalitesinin, üretim miktarının artırılması, ürün çeşitliliğinin artırılması
ile daha verimli ve kaliteli iş yapabilen hale gelmek, kaliteli ve çeşitli
ürünler sunarak müşteri memnuniyeti sağlamak, rekabet edebilir
hale gelmek , Alba Dekor markasını tanınır hale getirmek ve tüm
bunlara bağlı olarak istihdam yaratmak projenin genel amaçlarını
oluşturmaktadır. Bu projenin gerçekleştirilmesiyle birlikte işletmede
ürün çeşitliliği ve kalitesinin artması, kurumsal kapasitenin gelişmesi
ve daha geniş müşteri kitlesine daha iyi fiyatlardan hitap edilebilmesi
hedeflenmiştir.

Proje Sonuçları
Proje kapsamında alınan CNC makinesi ile firmanın üretim
çeşitliliği, üretim miktarı, yeni tasarım ürün sayısı artmıştır. Ayrıca
kurulan kalite yönetim sistemi sayesinde daha kurumsal bir yapıya
kavuşulmuştur. Pazarlama faaliyetlerinin daha etkin yürütülebilmesi
için markalaşma ve katalog çalışmaları yapılmıştır. Böylelikle firmanın
üretimini yaptığı ürünler için pazar payı ve verimliliği artmıştır. İşletmede
teknolojik makinelerle üretime geçilmiştir. Ürünler standart kalitede
üretilmeye başlanmıştır.

126 TR63 BÖLGESİ

2014

başarılı
projeler

I

OSMANİYE

OSMANİYE
PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

:
:
:
:
:
:
:
:

Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı-2
Egehan Temizlik
TR63-14-BİG-2-0013
Bahçe - OSMANİYE
9 Ay
499.396,00 TL
249.698,00 TL
%50,00

2014

EGEHAN ÜRETİM KAPASİTESİNİN VE REKABET GÜCÜNÜN
ARTTIRILMASI PROJESİ

Proje Özeti
Et ve et ürünleri pazarındaki gelişmelere bağlı olarak, yurdumuzda yem
ve yem katkı maddelerine olan ihtiyaç artmaktadır. Yem ve yem katkı
maddelerine artan bu ihtiyacın zamanında karşılanması amacı ile
mezbahanelerde atık durumunda olan hayvansal kemik ve tüyler
firmanın tesisinde değerlendirilerek yeniden kullanılabilir hale
getirilmektedir. Tesiste hayvansal kemik ve tüylerin ekonomik ve
daha sağlıklı olan, yem ve yem katkı maddesi olarak kemik unu
ve tüy unu dönüşümü sağlanmaktadır. Proje kapsamında tesisin
yenilenip modernleşmesi hedeflenmiştir. Geri dönüşüm alanında
kurulu tesiste kapasite artışı sağlanmıştır. Ticari ürün çeşitlendirmesi
ile rekabet gücü artmıştır.

Proje Sonuçları
Proje kapsamında ticari olarak devam ettirilmekte olan kemik unu ve
tüy unu üretiminde ekipman ve tanklar temin edilmiştir. Ekipmanlar
ile tesisin kapasite artışı gerçekleşmiştir. Bölgede hayvansal atık
durumdaki bir ürün değerlendirmek suretiyle ticari bir meta haline
getirilmiştir. Daha fazla ürünü daha uygun fiyatla üreterek pazarda
rekabet avantajı elde edilmiş; istihdam yaratılmıştır. Bölgede yeni pazar
alanları oluşması sağlanmıştır. Artan kapasite ve üretim artışı ile firma,
sektöründe kilit bir konuma gelmiştir.
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2014

OSMANİYE
2014 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı
ZNR Yapı Kimyasalları San. Ve Tic. Ltd. Şti.
TR63-14-YENİ-0080
Toprakkale - OSMANİYE
9 Ay
606.300,00 TL
303.150,00 TL
%50,00

:
:
:
:
:
:
:
:

PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

BÖLGEMİZDE ÜRETİLMEYEN 4 YENİ ÜRÜN ÜRETEREK REKABET
GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI

Proje Özeti
ZNR Yapı Osmaniye’de yapı kimyasalları ürünleri üretimi yapmaktadır.
Firma üretimini yaptığı ürünlerin kapasite artışını sağlayabilmek ve
ürün çeşitliliğini artırmak amacı ile proje başvurusunda bulunmuştur.
Firmaya proje kapsamında üretim sistemini iyileştirmek için
helezonik mikser, dijital paketleme makinesi, depolama siloları,
paketleme bunkeri, paketleme bandı ve benzeri ekipmanlar temin
edilmiştir. Temin edilen ekipmanlar ile daha fazla miktarda ve daha
kaliteli ürün üreterek firmanın markalaşmasına katkı sağlanması
amaçlanmıştır.

Proje Sonuçları
Proje sonucunda temin edilen makine-ekipmanlar ile yeni
ürünlerin üretimine başlanmıştır. Firmanın hem toz grubunda
hem de sıvı grubunda üretim kapasitesi artmıştır. Rekabet gücü,
pazar payı ve satışları artarken üretim maliyetleri azalmıştır. Proje
ile birlikte ihracat oranı da yükselmiştir. Ayrıca yeni personel alımı
yapılarak istihdam yaratılmıştır. İlgili personel, ileri teknolojideki bu
donanımların kullanımı ve bakımı için her tür bilgiyi proje süreci içinde
almıştır.
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OSMANİYE
PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

:
:
:
:
:
:
:
:

2014 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı
Kron Filtre Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
TR63-14-YENİ-0123
Toprakkale - OSMANİYE
9 Ay
174.228,50 TL
87.114,25 TL
%50,00

2014

BÖLGEDE OEM STANDARTLARINA UYGUN, ULUSLARARASI KALİTEDE
FİLTRE ÜRETİMİ İLE REKABET GÜCÜNÜN VE PAZAR PAYININ ARTTIRILMASI

Proje Özeti
Kron Filtre Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde yarı mamul imalatı ve
montaj sonrası nihai ürün olarak filtre üretimi yapmakta olan firmadır.
Proje kapsamında, üretimlerinde fire oranlarının azaltılması, kalite ve
kapasite artışı sağlamayı hedeflemiştir. OEM (Orijinal Ürün Üreticisi)
standartlarında uygun filtre üretimi gerçekleştirme amacı ile proje
hazırlayarak başvuruda bulunmuştur. Proje kapsamında bu amaç
doğrultusunda bilgisayar destekli hava filtresi test ekipmanı ve ink
jet kodlama makinası temini yapılmıştır. Temini yapılan ekipmanlar
ile üretilen ürünlerin standartlara uygunluğunun kontrol edilmesi
sağlanmıştır.

Proje Sonuçları
Tamamlanan proje ve yapılan teminler sonucunda firma her üretilen
filtre çeşidi için kapasite artışı sağlamış; fire oranı düşmüştür. Yeni
alınan makinelerle iş sağlığı ve güvenliği standartları artırılmıştır.
Daha kaliteli ve daha modern bir üretim sistemi kurulmuştur. Pazarda
tercih edilirlik ve OEM(Orijinal Ürün Üreticisi) standartlarında mamul
üretilmesi açısından önemli bir adım atılmıştır. Uygulamanın neticesinde
firmanın ihracatında artış sağlanmıştır. Marka isminin kaliteli ürünler
üreterek yaygınlaşmasına katkı sağlanmıştır. Ayrıca yeni personel alımı
yapılarak istihdam sağlanmıştır.
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2014

OSMANİYE
2014 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı
Amanos Orman Ürünleri İnşaat Nakliyat San. Ve Tic. Ltd. Şti.
TR63-14-YENİ-0125
Toprakkale - OSMANİYE
9 Ay
517.080,00TL
258.540,00TL
%50,00

:
:
:
:
:
:
:
:

PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

AĞAÇ ATIKLARINDAN KATMA DEĞERİ YÜKSEK, YENİLİKÇİ LAMBRİ
VE LAMİNE ÜRÜN İMALATINA VE İHRACATA BAŞLAMA

Proje Özeti
Orman ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firma proje kapsamında
temin etmiş olduğu makine ekipmanlar ile üretilen ürün çeşitlerini
artırmış; emek yoğun ve manüel üretim süreçlerini ileri teknoloji
makinelerle iyileştirmiş; kalite standardizasyonunu sağlayarak
rekabet gücünü artırmıştır. Proje kapsamında belirtilen amaçlara
ulaşmak için 5 İşlemli Profil Makinesi, Tek Üniteli Finger-Joint Ağaç
Ekleme Makinesi, Yüz Budak Ayırma Boylama Makinesi, Lamine
Ahşap Presleme Makinesi, Testere Gazaltı Kaynak Makinesi,
Şerit Testere Düzeltme (Trifil) Makinesi, Şerit Testere Çapak Alma
Makinesi ve Odun Kesme Makinesi temini yapılmıştır.

Proje Sonuçları
Proje kapsamında temin edilen makine-ekipmanların tedarik
edilmesiyle firma mevcut ürünlerine; ekli lambri, ekli kapı sereni,
lamine ahşap ve lamine kiriş ürünlerini dahil etmiş ve ürün
çeşitliliği sağlanmış, teknolojik altyapısı geliştirilmiştir. Ağacın
budak ve çatlak kısımlarından katma değeri yüksek ekli lambri
ve ekli kapı sereni üretilmesiyle hammadde kullanım ve oluşan
atık miktarında düşüş gerçekleşmiştir. Üretim kapasitesi ve ürün
çeşitliliğinin artırılması ve düşen maliyetlere bağlı olarak rekabet gücü
artmıştır. Kalite yönetim sistemi kurulumuyla, firmanın kurumsal
altyapısı sağlamlaştırılmıştır.
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OSMANİYE
PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

:
:
:
:
:
:
:
:

2014 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı
Fahri Uyduran - Emsal Kuruyemiş
TR63-14-YENİ-0129
Osmaniye - OSMANİYE
9 Ay
283.400,00 TL
141.700,00 TL
%50,00

2014

KURUYEMİŞ PAKETLEME VE KAHVE KAVURMA SİSTEMİ
KURULUM PROJESİ

Proje Özeti
Emsal Kuruyemiş 2008 yılında Osmaniye İli, Toprakkale ilçesinde
faaliyetine başlamıştır. Ürünleri tescilli marka olan Emsal markası
ile pazara sunulmaktadır. Günümüzde tüketiciler daha çok kalite
ve gıda güvenliğine dikkat etmekte ve markalı ürünleri tercih
etmektedirler. Bu nedenle gıda sektöründe büyümek isteyen firmalar
da markalaşmaya ve son tüketiciye yönelik albenisi yüksek, gıda
güvenliği açısından standartlara uygun şekilde paketlenmiş ürünlerin
üretimine yönelmektedirler. Firmanın büyüme, kendini geliştirme
ve markalaşma sürecinde kendini geliştirebilmesi adına projemizde,
otomatik kuruyemiş paketleme sistemi ve firma için yeni bir üretim
hattı olan kahve kavurma sistemi temin edilmiştir.

Proje Sonuçları
Projemiz sonucunda temin edilen otomatik paketleme sistemi ve
kahve kavurma sistemi kurulumu yapılmış ve bu sayede modern
olmayan makinelerle yapılan üretim, elle paketlemeden kaynaklanan
insan hataları en aza indirilmiştir. Sonuç olarak standart ve kaliteli
ürün elde edilmesi sureti ile tüketici beklentilerini karşılamada daha
iyi bir konuma sahip olunmuştur. Yeni alınan sistemlerin çalıştırılması
adına personel istihdam edilmiştir. Bütün bunların yanında makineli
üretimin yapılması ile paketli ürün siparişlerinin zamanında üretilmesinin
sağlanması, firmanın rekabet edilebilirliğinin artmasını sağlamıştır.
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2014

OSMANİYE
2014 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı
Gülerset Mobilya Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi Ticaret Pazarlama Limited Şirketi
TR63-14-YENİ-0130
Osmaniye - OSMANİYE
9 Ay
927.020,00 TL
463.510,00 TL
%50,00

:
:
:
:
:
:
:
:

PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

GÜLERSET MOBİLYA ÜRETİM TEKNOLOJİSİNİN MODERNİZASYONU
PROJESİ

Proje Özeti
Osmaniye’de mobilya sektöründe faaliyet gösteren Gülerset
Mobilya üretim kapasitesini arttırmak; imalatta kalite seviyesini,
ürün çeşitliliğini ve verimliliğini iyileştirmek hedefi ile proje
başvurusunda bulunmuştur. Firma bu kapsamda üretilen ürünlerin
pazarlanabilmesini kolaylaştıracak şekilde üretim teknolojisini
yenileyecek şekilde proje kurgusunu planlamıştır. Bu kapsamda
proje sürecinde CNC işleme merkezi, CNC esnek delik makinası;
kompresör, toz emme sistemi ve taşıyıcı konveyör sistem temini
yapmıştır. Temin edilen ekipmanlar ile planlanan üretim sistemi
tesise kurulmuştur.

Proje Sonuçları
Gülerset Mobilya’nın üretim kapasitesi artmıştır. Üretimde kalite,
ürün çeşitliliği ve verimlilik yeni kurulan üretim hattı ve sistemi ile
yükselmiştir. Üretilen ürünlerin kalitesinin yükselmesi yurt içi ve
dışında daha rahat pazar imkanı bulunmasını sağlamıştır. Firmanın
üretimdeki teknolojisi yenilenmiştir. Üretimdeki birim üretim maliyet
yüzdesi düşerken karlılık oranı ve istihdam olanakları artmıştır. Ayrıca
yeni kurulan imalat sistemi ile iş ve işçi sağlığı konusunda önemli
ilerlemeler sağlanmıştır.
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PROJE BÜTÇESİ
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DESTEK YÜZDESİ

:
:
:
:
:
:
:
:

2015 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı
Kadirli KHGB
TR63-15-TZKAMU-0008
Kadirli - OSMANİYE
18 Ay
361.597,00 TL
271.197,75 TL
%75,00

2015

HİTİT GÜNEŞİ-KARATEPE

Proje Özeti
Karatepe-Aslantaş Açık Hava Müzesi Toros dağlarının eteklerinde, üç
tarafı baraj gölüyle çevrilmiştir. Karatepe nin yanındaki eski kervan
yolu; Hititlerden önce Hititler döneminde ve Haçlı seferleri döneminde
kullanılmıştır. Yakın zamanlarda Yörüklerin göç yolu, şimdilerde
ise mesire alanı olarak kullanılmaktadır. Müze içerisinde o günün
yaşayışını sergileyen çeşitli figürler taş kabartmalar, Finike ve Hitit
hiyeroglif yazıları ve yaklaşık 3 metre boyunda Fırtına Tanrısının
heykelinin yanı sıra Güneş Tanrısı rölyefi ve çivi yazılı, Hitit hiyeroglif
yazıları da bulunmaktadır. Proje insanlık tarihine ışık tutan ender
mekanlardan birisi olan Karatepe-Aslantaş Açık Hava Müzesinin
altyapı ve çevre düzenlemesini içermiştir.

Proje Sonuçları
Yapılan altyapı, iyileştirme ve düzenleme çalışmalarının sonucunda
gelen ziyaretçilere sunulan hizmetin kalitesi artırılmış, KaratepeAslantaş Açık Hava Müzesi’nin tanınırlığına ve yerli ve yabancı
turist sayılarının artışına katkı sağlanmıştır. Bölge insanının ekonomik
ve kültürel açıdan gelişmeleri için ortam oluşturulması için fayda
sağlanmıştır. Bu bağlamda müzenin çevre düzenlemesinin yapılarak
ziyaretçilere kaliteli bir hizmet verilmesi; aydınlatma çalışmaları yapılarak
gece müzenin ziyarete açık hale getirilmesi; geniş bir kitleye tanıtımını
yaparak hem ülke turizmine, hem de bölgesel kalkınmaya katkı
sağlanmıştır.
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2015

OSMANİYE
2015 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
TR63-15-TZKAMU-0010
Osmaniye - OSMANİYE
18 Ay
449.635,00 TL
337.226,25 TL
%75,00

:
:
:
:
:
:
:
:

PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

TURİZMİN YÖRÜNGESİNİ DEĞİŞTİRİYORUZ: OYUNCAK MÜZESİ,
PLANETARYUM VE GÖZLEMEVİ PROJESİ

Proje Özeti
Projemiz temel olarak üç ana bileşenden oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla
oyuncak müzesi, planetaryum ve teleskop sistemi kurulumudur.
Oyuncak Müzesi, planetaryum ve teleskop sistemlerinin birarada
bulunduğu ülkemizdeki ilk örnektir. Turizme yönelik alanları ziyaret
edecek olan yerli ve yabancı ziyaretçiler için bu proje turizmin yeni
bir halkası olmuştur. Osmaniye turizmini çeşitlendirecek ve bilim
turizmi ile bölgemize yerli ve yabancı turist çekmesi amacı ile
planlanmıştır. Ayrıca üç birimden oluşan bu merkezin açılmasındaki
nihai amaç hem ilimizde eğitim turizminin başlatılması hem de
bölgemizde eğitim turizminin yaygınlaştırılmasıdır.

Proje Sonuçları
Projemiz kapsamında, gökyüzü gözlemleriyle öğrencilerin ve
sivil halkın misafir olarak temel astronomi bilgileri edinmelerine
olanak sağlayan ve proje kapsamında astronomiye biraz ilgi
duyan, gözlem yapmak isteyen herkese kapıların açık olduğu,
özellikle gençlere ve çocuklara gök olaylarını ve gökyüzünü
sevdirerek, etkinikler düzenlenebilen plenetaryum hizmete girmiştir.
Ziyaretçilere gökyüzündeki gezegenler, yakın ve büyük yıldızlar,
galaksiler ve bulutsular gibi parlak gök cisimlerinin gelen ziyaretçilere
başta planetaryum ile gösterimi ve tanıtımları yapılabilmekte,
gösterilen gök cisimleri teleskop ile gözlenebilmektedir.
Birçok ülkede büyük öneme sahip olan oyuncak müzeleri konusunda
hem ülkemizin hem de bölgemizin büyük bir eksikliği doldurulmuş ve
Oyuncak Müzesi dünyadaki örnekleri arasında önemli bir yere sahip
olmuştur. Kendi kültürümüze ait unutulmaya yüz tutmuş oyuncakları
çocuklarla tekrar buluşturarak daha eğlenceli, daha akılda kalıcı bir
öğrenme yöntemi ile ziyaretçilere hem geçmişe yolculuk etme hem de
geleceği hayal etme imkanı sunulmuştur.
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2015 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı
Osmaniye il Kültür ve Turizm Müdürlüğü
TR63-15-TZKAMU-0054
Osmaniye - OSMANİYE
10 Ay
201.525,80 TL
151.080,66 TL
%74,97

2015

OSMANİYE DİJİTAL KENT TURİZM TANITIM SİSTEMİ PROJESİ

Proje Özeti
2011-2012 yıllarında DOĞAKA tarafından hazırlanan Osmaniye Turizm
Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde belirlenen plan doğrultusunda
hazırlanan projemiz Osmaniye ilinin turizm potansiyelini yenilikçi,
teknolojik ürünlerle tanıtmak ve pazarlamak için Osmaniye Dijital Kent
Turizm Tanıtım Sisteminin (DKTTS) Kurulması ve bu sistemin gerek
internet yoluyla gerekse şehrin merkezi noktalarına yerleştirilecek
kiosklar ile yerli/yabancı turistler ve Osmaniyelilerin hizmetine sunma
faaliyetlerini içermiştir.
Osmaniye Dijital Kent Turizm Tanıtım Sistemi Projesi, Osmaniye’nin
sahip olduğu kültür ve turizm potansiyelinin ve değerlerinin inovatif
tekniklerle birleştirilerek tanıtılması ve aktif hale getirilmesi çalışmasıdır.

Proje Sonuçları
Proje sonucunda Osmaniye Turizm Stratejisi ve Eylem Planı
doğrultusunda çözüm üretilmiş, turizm varlıkları tanıtılmıştır. Turizm
varlıklarının Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere farklı dillerde
tanıtımları yapılmış, turizm varlıklarına ilişkin dijital tabanlı tanıtım
araçları çeşitlendirilmiştir. Verilen eğitimler, yapılan görüşmeler
ve DKTTS ile işletmelerin rekabet güçleri ve hizmet kapasiteleri
geliştirilmiştir. Osmaniye Dijital Kent Turizm Tanıtım Sistemi kurulmuş,
Osmaniye’nin tanınmışlığına ve markalaşma yolundaki çabalarına katkı
sağlanmıştır.
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2016 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı-3 Sosyal Altyapı Bileşeni (BİG-3S)
Toprakkale Gençlik Hizmetleri Ve Spor İlçe Müdürlüğü
TR63-16-BİG-3S-0007
Toprakkale - OSMANİYE
18 Ay
288.625,37 TL
216.469,02 TL
%75,00

TOPRAKKALE GENÇLİK VE KÜLTÜR MERKEZİNE KAVUŞUYOR

Proje Özeti
Mülkiyeti Toprakkale Belediyesine ait atıl durumda bulunan binanın
Gençlik ve Kültür Merkezi haline getirilmesi projesidir.
Proje kapsamında konu binanın çatı dahil bakım onarımı yapılmış;
müzik, resim, fotoğraf, el sanatları, zeka oyunları atölyeleri
tamamlanmış; tiyatro ve şiir çalışmaları için gösteri salonu içerisine
sahne; bahçe peyzaj düzenlemeleri; sahne ışık ve ses sistemleri
yapılmıştır. Proje süreci içerisinde atölyelerde düzenlenecek kurslar
için tanıtım ve ilan yapılmış ve başvurular alınmıştır.

Proje Sonuçları
Toprakkale İlçesine bir adet Gençlik ve Kültür Merkezi kazandırılmış
olup kurulan atölyeler ve sahne ile gençlerin sosyal, kültürel ve
kişisel gelişimlerine olumlu katkı sağlanabilecek ortam ve imkan
yaratılmıştır. Gençlerimizde var olan ancak imkan yetersizliği
nedeniyle ortaya çıkarılamayan sanatsal ve kültürel potansiyel ve
yetenekleri açığa çıkarma imkanı doğmuştur. İlçenin toplantı, çalıştay,
tiyatro ve benzeri faaliyetleri için herkesin faydalanabileceği bir alan
yaratılmış, okullarda yapılan bayram ve özel gün kutlamaları kültür
merkezinde yapılmaya başlanarak tüm ilçeye hitap eder hale gelmiştir.
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2016 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı-3 Sosyal Altyapı Bileşeni (BİG-3S)
Sumbas Belediyesi
TR63-16-BİG-3S-0010
Sumbas - OSMANİYE
12 Ay
270.474,00 TL
202.855,50 TL
%75,00

:
:
:
:
:
:
:
:
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BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

BU MESİRE YERİ SUMBASIN SESİ

Proje Özeti
Osmaniye’nin kuzeyinde doğal yaşam alanları bol ve geniş olan, Kadirli
ve Kozan gibi büyük ilçelere komşu şirin bir ilçe olan Sumbas ilçe halkı
tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile uğraşmaktadır. Bu proje ile halkın
yok denecek kadar kısıtlı olan sosyal ve ekonomik faaliyetlerinin
canlandırılması amaçlanarak Kadirli ve Kozan ekseninde büyük bir
ihtiyaç olan mesire ve piknik alanı oluşturulmuştur. Mesire alanında
kamelyalar, piknik masaları, büfe, süs havuzları, çocuklar için oyun
grupları, gece aydınlatması, açık alan spor aletleri, basketbol
sahası, çeşmeler, çim ve sulama sistemi, süs bitkileri ekimi ve
benzeri kalemler proje içerisinde yer almıştır.

Proje Sonuçları
Tamamlanan mesire alanı ile Sumbas halkına ilçede yokluğu
hissedilen dinlenme alanı ve yeşil alan bu proje sayesinde
sunulmuş oldu. Belediye sınırları içerisinde bulunan proje
alanına yapılan mesire alanı ilçe halkına ve çevre bölge insanının
dinlenebileceği bir sosyal faaliyet alanı olarak düzenlenmiştir.
İlçedeki fiziki altyapıya yapılan katkı ile sosyal faaliyet olanağının
artırılması ile ilçeye gelen ziyaretçilerin uğrayabileceği bir alan
oluşturulmuştur.
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2016 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı-3 Sosyal Altyapı Bileşeni (BİG-3S)
Osmaniye İli Bahçe İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
TR63-16-BİG-3S-0011
Bahçe - OSMANİYE
12 Ay
386.154,44 TL
289.615,80 TL
%75,00

YÜRÜYÜŞ PARKULARI VE DİNLENME ALANLARI İLE İLÇEMİZ
SOSYALLEŞİYOR

Proje Özeti
Osmaniye ili Bahçe ilçesinde sosyal altyapının geliştirilmesi yoluyla
bölgede ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmayı destekleyecek doğa
yürüyüş parkurları hazırlanması planlanmıştır.
Kocaçınar, Dişi Ağca, Karaoluk güzergahlarında ortak kullanıma
yönelik dinlenme alanları, yürüyüş parkurları ve çevre düzenlemesi
yapılmıştır. Parkurların başlangıç, bitiş noktalarına bilgilendirme
tabelaları ve güzergah boyunca yönlendirme tabelaları konulmuş;
Kocaçınar, Dişi Ağca, Karaoluk noktalarında dinlenme alanlarının
düzenlenmesi faaliyetleri tamamlanmıştır. Düzenlenen alanlar ve
yürüyüş parkurları ile ilgili tanıtım çalışmaları yapılmıştır.

Proje Sonuçları
Doğal yaşam ve hareket etmenin gerekliliğinin çok daha falzla
önem kazandığı günüzmüzde Osmaniye ili Bahçe ilçesine 3 adet
doğa yürüyüş parkuru kazandırılmıştır. Kocaçınar, Dişi Ağca ve
Karaoluk dinlenme alanları çevre düzenlemeleri yapılmıştır. İlçemizin
yaz kış doğa yürüyüşü yapılabilecek ve doğal güzelliğe sahip alanları
ile ilgili tanıtımlar yapılmış ve ilçe halkının da katılımıyla doğa yürüyüşleri
yapılmaya başlanmıştır. Bölge halkı için sosyal etkinlik faaliyetleri
açısından alternatif oluşturulmuştur. Bahçe ilçemizin doğal zenginliklerinin
tanıtımı yapılarak sosyal ve ekonomik faaliyet olanaklarının artmasına
katkı sağlanmıştır.
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2016 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı-3 Sosyal Altyapı Bileşeni (BİG-3S)
Hasanbeyli Belediyesi
TR63-16-BİG-3S-0012
Hasanbeyli - OSMANİYE
12 Ay
292.797,12 TL
219.597,84 TL
%75,00
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:
:
:
:
:
:

PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
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DESTEK TUTARI
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HAYDİ HASANBEYLİ’YE PİKNİĞE

Proje Özeti
TR63 Bölgesinde bulunan Osmaniye iline bağlı Hasanbeyli ilçesinde
Osmaniye il turizm stratejisi eylem planında Almanpınarı Yaylası
öncelikli bölge olarak belirtilmektedir. Bu hedef doğrultusunda
projemiz ile Almanpınarı Yaylası yolu üzerinde peyzaj ve alt yapı
düzenlemesine katkıda bulunmak, ilçemizin sosyal ve ekonomik
faaliyet olanaklarının artırılması amacıyla fiziki altyapının
geliştirilerek tanınırlığa katkı sağlamak sureti ili ilçemize gelen
ziyaretçi sayısını artırmak hedeflenmiştir.
Hasanbeyli, Osmaniye ilinin yayla iklimine ve bölgenin güzel doğa
özelliklerine sahip ilçesidir. Yaz aylarında yayla mevsimi nedeni
ile artan nüfusun ve gelen ziyaretçilerin eğlenme ve dinlenme
amacı ile zaman geçirmesine imkan sağlayacak bir rekreasyon alanı
projelendirilmiştir.

Proje Sonuçları
Proje kapsamında düzenlenen rekreasyon alanında yapay şelale,
çocuk oyun grubu, piknik alanları, kameriyerler, aydınlatma, dere
ıslahı ve peyzaj vb çalışmalar yapılmıştır. Projemizin uygulanması
ile birlikte Hasanbeyli ilçemizin ve Almanpınarı yaylamızın tanıtımı
sağlanmış, bölgemizde sosyal faaliyet alanı oluşturularak hem
bölge insanının hem de ziyaretçilerinin hizmetine açılmıştır. Hasanbeyli
halkının ve gelen ziyaretçilerin dinlenerek moral depolayabileceği,
aileleri ile vakit geçirebilecekleri bir mesire alanı ilçemize
kazandırılmıştır. Proje kapsamında kazandırılan mesire alanı ile halka
sosyal faaliyet açısından alternatif oluşturulmuştur.
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2016 Yılı İthalat Bağımlılığının Azaltılması ve İhracatın Geliştirilmesi Mali Destek Programı (İHRAC)
Ferra Filtre Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
TR63-16-İHRAC-0010
Toprakkale - OSMANİYE
12 Ay
1.014.070,00 TL
498.839,07 TL
%49,19

OEM STANDARTLARINDA VE ORİJİNAL ÜRÜN KALİTESİNDE FİLTRE ÜRETİMİ
İLE YERLİ ÜRÜN KULLANIM ORANI VE İHRACAT ORANININ ARTIRILMASI

Proje Özeti
Filtre sektörünün bölgede gelişimine katkı sağlamak, bölgeden yapılan
filtre ihracatını arttırarak ülkeye giren ithal filtre oranını azaltmak amacı
ile firma ileri teknoloji makine parkında üretilen Yağ, Yakıt, Hava, Kabin
Hava, Hava Kurutucu filtrelerin orijinal ürüne eşdeğer olduğunu,
aynı filtreleme kapasitesine sahip olduğunu, ulusal ve uluslararası
araç üreticilerine, gerekli testleri yapabilecek yeterlilikte olduğunu
göstermek için uluslararası standartlara uygunluğu doğrulayan Multi Pass test Cihazı - Gözenek Ölçme Cihazı alımı yapmıştır.

Proje Sonuçları
Multi Pass test Cihazı ile Gözenek Ölçme Cihazı alımı yapılmış ve
OEM Standartlarında üretim yapıldığını gösteren testler işletme
içerisinde gerçekleştirilebilecek seviyeye gelinmiştir. Özel ve Kamuya
ait Laboratuvarlarda bu cihazlar bulunmadığı için ölçme ve test işlemleri
zaman zaman Avrupa ülkelerindeki laboratuvarlarda çok pahalı bedeller
ödenerek ve uzun sürelerde yaptırılmakta, bu da üretim maliyetini
etkilemekteyken yapılan alım ile ülkemize ithalat yoluyla giren yabancı
marka filtrelerle rekabet gücü artmıştır. Gerek iç pazarda ve gerekse
dış pazarlarda, Araç Üreticileri ve Servislerinde kullanılan orijinal ürüne
eşdeğer ürün üretilebildiğini gösterecek imkana sahip olunmuştur.
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2016 Yılı İthalat Bağımlılığının Azaltılması ve İhracatın Geliştirilmesi Mali Destek Programı (İHRAC)
Arachis Gıda Makina İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.
TR63-16-İHRAC-0027
Osmaniye - OSMANİYE
12 Ay
971.500,00 TL
485.750,00 TL
%50,00
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:
:
:
:
:
:
:
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DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

ARACHİS COĞRAFİ İŞARETE SAHİP ÜRÜNLERİ FARKLI İŞLEME
METOTLARIYLA ÜRETİYOR

Proje Özeti
Osmaniye ili Merkez ilçesinde bulunan Arachis Gıda, 2014 yılında
bölgemizin katma değeri yüksek ve coğrafi işarete sahip ürünlerinden
fıstık işleme üretimine başlamak amacıyla kurulmuştur. Firma
gerçekleştirilen proje ile geleneksel yöntemlerle işlenen yer fıstığını
güncel teknoloji ile işlemeyi hedeflemiştir.
Projemiz, bölgenin coğrafi işarete sahip ürünlerinden olan yer
fıstığının soyma, kavurma, tuzlama ve paketleme işlemlerini ileri
teknoloji işleyişi ile tarıma dayalı sanayinin geliştirilerek, yurt içi
ve yurt dışında perakende satış yapan firmalardan gelen talepleri
karşılayabilir şekilde hem yurt içi satış hem de dış ticaret hacminin
artırılması amacı ile makine ekipman alımını kapsamaktadır.
Proje kapsamında ISO 9001/2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ve
ISO 22000 Gıda Güvenliği Belgesi Sistemi sertifikaları alınmıştır.

Proje Sonuçları
Yer fıstığının soyma, kavurma, tuzlama ve paketleme işlemlerini
yapacak yeni sistem ile ürünün satış ve marka değeri yurt içinde
ve yurt dışında artırılmış, tesisin geliri, rekabet gücü, pazar payı
ve firmaya olan talep artmıştır. Temin edilen ekipmanlar ile tesisin
kapasitesi 2.160 tona yükselmiştir. Yeni sistem ile ürün çeşitliliği ve
kalitesi yükselirken gıda sağlığı konusunda beklentileri daha rahat
karşılama potansiyeline kavuşulmuştur. Ulaşılan seviye itibari ile
pazarda tercih edilme konusunda önemli adımlar atılmıştır. Firma
teknoloji altyapısını yükselttiği proje sürecinde elde etmiş olduğu
deneyim ile proje yapma ve uygulama tecrübesi edinmiştir.
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2016 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı (YENİ-3)
Arda Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Ve Taahhüt Ltd. Şti.
TR63-16-YENİ-3-0017
Osmaniye - OSMANİYE
9 Ay
656.144,44 TL
328.072,22 TL
%50,00

METAL SEKTÖRÜNDE TEKNOLOJİK ÜRETİM HATTININ KURULMASI
VE SERİ ÜRETİMİN HIZLANDIRILMASI

Proje Özeti
Proje kapsamında, teknolojik altyapının iyileştirilmesi ve ürün çeşitliliğinin
artırılması ile TR63 Bölgesinde demir-çelik sektöründe yenilikçiliğin
yaygınlaştırılması ve rekabet gücünün geliştirilmesi amacı ile sanayi
alanları, konut, ticari alan, tarımsal alanlar ve çiftlikler gibi oldukça
geniş bir kullanım alanı olan trapez oluklu kaplama sacı, sinüs oluklu
kaplama sacı, köşe sacı, stor kaplama sacı, baskı sacı, boyalı ve
galvanizli sac, PVC destek profili, yapısal çelik ürünleri ve aliminyum
aksesuar gibi metal sanayine yönelik ürünlerin imalatına yönelik
imalathane kurulumu ve ekipman alımı yapılmıştır.
Üretim yapılacak olan imalathane binası projemiz ile birlikte kurulmuş
ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınarak faaliyete başlamıştır.

Proje Sonuçları
Projenin tamamlanması ile firma imalata yönelik üretim altyapısını
kurmuş ve kendi markası ile yeni ürün üretimine başlamak suretiyle
teknolojik altyapısını ve rekabet gücünü geliştirmiş, büyümesine
katkı sağlamıştır. Kendisine yeni bir pazar oluşturmuş ve girmiş
olduğu sektörde güncel teknolojiye sahip ekipmanlar ile imalat
yapmaya imkan bulmuştur. 64 ton çelik işleme kapasiteli üretim hattının
kurulması ilave istihdam ortamı yaratmış oldu. Teknoljik altyapının
geliştirilmesi ürün çeşitliliğinin de artmasını sağlamıştır. Yine kurulan
üretim hattı ile elde ettiği teknik kapasite sayesinde yeni yatırımlarına alt
yapı da hazırlamış oldu.
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2016 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı (YENİ-3)
Mustafa Çam - Çam Orman Ürünleri
TR63-16-YENİ-3-0031
Osmaniye - OSMANİYE
9 Ay
411.790,00 TL
205.895,00 TL
%50,00

:
:
:
:
:
:
:
:

PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

ÇAM ORMAN ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM ALT YAPISININ
OLUŞTURULMASI VE HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI

Proje Özeti
TR63 Bölgesindeki KOBİlerin teknolojik altyapılarının geliştirilerek yenilikçi
ve çevreye duyarlı üretim anlayışı ile büyümelerine katkı sağlamak
amacı ile 1995 yılından bu yana mobilya sektörüne ürün tedarik
eden Çam Orman Ürünleri firması, proje kapsamında, satışını
gerçekleştirdiği ürünlerin kesim ve bantlama işlemlerini de yaparak
sektörde bulunan rakipleri ile rekabet edebilirliğini artırmak,
müşteri potansiyelini artırmak, iş hacmini genişletmek, ve bunlara
bağlı olarak firmanın yıllık cirosunun artması amacıyla Ebatlama
Makinesi, Kenar Bantlama Makinesi, Toz Emme Ünitesi, Vidalı
Kompresör alımı ve 2 yeni personel istihdamı yapmıştır.
İmalathane özelliği kazanan firma proje süreci içerisinde “İş yeri açma
ve çalışma ruhsatı”nı yenilemiş ve imalatlarına başlamıştır.

Proje Sonuçları
Çam Orman Ürünleri firması hali hazırda satışını gerçekleştirdiği
orman ürünleri sektöründe sadece alım satım yapmak yerine
sattığı ürünleri aynı zamanda imal edebilme imkanı kazanmıştır.
Kenar bantlama ve ebatlama işlerine başlanması ile sektörde
rekabet gücü, iş hacmi ve kazancı artmıştır. Üretilen ürünler
sayesinde pazarda tercih edilebilirlik düzeyi yükselmiştir. Temin edilen
ekipmanlar ile yeni iş istihdamları yaratılmıştır. Ayrıca süreç içerisinde
yaşanılan tecrübe ile proje yapma ve yürütme becerisi kazanılmıştır.
Projenin sağladığı avantajlar ile yeni yatırımların yapılabilmesinin önü
açılmıştır.

TR63 BÖLGESİ 147

2016

OSMANİYE
PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ ADI
referans kodu
PROJENİN YERİ
PROJE SÜRESİ
PROJE BÜTÇESİ
DESTEK TUTARI
DESTEK YÜZDESİ

:
:
:
:
:
:
:
:

2016 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı (YENİ-3)
Ayşula Tarım Ürünleri ve San. Tic. Ltd. Şti.
TR63-16-YENİ-3-0060
Osmaniye - OSMANİYE
12 Ay
1.107.000,00 TL
500.000,00 TL
%45,17

AYŞULA TARIMIN YÜKSELİŞİ

Proje Özeti
Osmaniye Merkez’de bulunan Ayşula Tarım firması Osmaniye
ekonomisinde önemli bir yeri olan yerfıstığına katma değer kazandırmak
ve yeni üretim süreçleri kurulması suretiyle sürdürülebilir rekabet
gücünü artırmayı projemiz kapsamında hedeflemiştir. İşletme
proje desteği ile yeni teknoloji ürünü makine ekipmanlar temin
ederek kabuklu fıstık ve iç fıstık eleme ve seçme sistemlerini
projemiz desteği ile kurmuştur. Temin edilen ekipmanlar ile tesisin
modernizasyonu sağlanmış, teknoloji seviyesi yukarılara taşınmıştır.
Kaliteli ürün elde edilmesi ile sunulan yer fıstığının standardları
yükseltilmiştir.

Proje Sonuçları
İşletme olarak faaliyet gösterilen 2013 yılından beri, kiralık tesis
ve makinelerle üretim yapan firma, proje desteği ile kiralık olan
eski teknolojili makine ekipman yerine, yeni teknoloji ürünü ve
modern, kendi makine ekipmanları ile üretim yapabilme imkanına
kavuşmuştur. Daha kaliteli ürün ile işletme olarak rekabet güçleri
artmıştır. İç fıstık ve kabuklu fıstık parkurlarının kurulumu ile üretim
kapasitesi artmıştır. Kapasite artışı ile pazardaki konumları sağlamlaşmış
ve daha iyi oranlar elde etmişlerdir. Elde edilen imkanlar ile tercih edilme
konusunda daha iyi bir konuma gelmişlerdir.
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Yavuz Sultan Selim Cad.
Birinci Tabakhane Sok.
No: 20 31060
Antakya / HATAY
Tel: 0326 225 14 15
Faks: 0326 225 14 52
bilgi@dogaka.gov.tr

HATAY YDO
Yavuz Sultan Selim Cad.
Birinci Tabakhane Sok. No: 20
31060 Antakya / HATAY
Tel: 0326 212 25 76
Faks: 0326 225 14 52
hydo@dogaka.gov.tr

Yenişehir Mah. 74.002 Sok. No:3
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Tel: 0344 231 14 17
Faks: 0344 231 14 58
kydo@dogaka.gov.tr
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Rauf Bey Mah. 9545. Sok.
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www.dogaka.gov.tr
AY
T
HA

AŞ
R
MA
N
MA
A
HR
A
•K

E
NİY
A
SM
O
•

2014-2016

KAHRAMANMARAŞ YDO

