
AHİLER KALKINMA AJANSI  

2018 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI 

Ahiler Kalkınma Ajansı, Kırıkkale’nin de içinde bulunduğu TR71 bölgesinin kalkınması ve 

rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit 

ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik 

projelerin fizibilite çalışmalarına destek sağlamak amacıyla 11.04.2018 tarihi itibariyle “2018 

Yılı Fizibilite Desteği Programını” ilan etmiştir. 

Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, yerel yönetimler, 

üniversiteler, organize sanayi bölgeleri ve 5355 sayılı kanun kapsamındaki mahalli idare 

birliklerinin uygun başvuru sahibi olduğu programın öncelikleri şunlardır, 

1. Bölgedeki madenler ve potansiyel kullanım alanlarının araştırılması, maden ürünlerinin 

sürdürülebilir yöntemlerle yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesine yönelik 

çalışmaların desteklenmesi, 

2. Bölgenin yenilikçilik kapasitesinin artırılmasına, bilim ve teknoloji odaklı uygulamalı 

araştırmalara, üretim altyapısının güçlendirilmesine ve ihtisas organize sanayi bölgelerinin 

oluşturulmasına yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi, 

3. Bölgedeki muhtemel ekonomik, çevresel tehdit ve risklerin önlenmesine ve acil tedbirlerin 

alınmasına katkı sağlayacak çalışmaların desteklenmesi, 

4. Turizmin çeşitlendirilmesine, doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunmasına, bölgeye yeni 

turistik ürün ve değerlerin kazandırılmasına ve turizmde rekabet gücünün artırılmasına yönelik 

çalışmaların desteklenmesi, 

5. Hayvancılıkta et, süt verimliliğinin artırılmasına, tesislerin modernizasyonunun 

sağlanmasına, kaliteli yem üretiminin yapılmasına ve gen araştırmalarına yönelik 

projelendirme çalışmalarının desteklenmesi, 

6. Savunma sanayisinde ar-ge, yenilikçilik ve markalaşma çalışmalarının desteklenmesi, 

7. Bölgedeki yenilenebilir enerji kaynaklarının ve bu alanda yeni teknolojilerin araştırılmasına, 

altyapı yatırımlarının güçlendirilmesine ve yenilenebilir enerjinin kullanımının 

yaygınlaştırılmasına yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi, 

8. Tarımsal üretimde alternatif ürün geliştirilmesine, tarımsal ürünlerin katma değerini artıracak 

sistemlerin (depolama, işleme, paketleme vb.) yaygınlaştırılmasına, tarıma dayalı sanayi 

üretiminin çeşitlendirilmesine ve tohum ıslahına yönelik projelendirme çalışmalarının 

desteklenmesi. 

Fizibilite destek teklifleri, başvurunun Ajansa ulaştığı tarihten itibaren en geç 1 ay içerisinde 

değerlendirilecektir. Bu nedenle, Bölgenin tamamı için tahsis edilen toplam 2.000.000 TL 

bütçenin kısa süre içinde tükenmesi ihtimali bulunmaktadır. Başvuru yapmayı planlayanların, 

bu durumu dikkate alarak proje tekliflerini ivedilikle Ajansa sunmaları tavsiye edilmektedir. 

Proje başına asgari 30.000,00 TL, azami 200.000,00 TL destek sağlanması öngörülen Fizibilite 

Desteği Programı rehberine Ahiler Kalkınma Ajansı web sitesinden (www.ahika.gov.tr) 

ulaşılabilmektedir. Detaylı bilgi için Valilik binası 1. katında bulunan Kırıkkale Yatırım Destek 

Ofisi ziyaret edilebilir. 


