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CMDP NEDİR?

 CMDP bir teklif çağrısı olmayıp, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

tarafından yürütülmekte olan bir özel bir hibe programıdır.

 Adana, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Malatya,

Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van İllerinde

uygulanmaktadır.



Program Otoritesi ve 

Sözleşme Makamı

Program Otoritesi : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü

 Projelerin teknik değerlendirmesinden ve seçilmesinden sorumlu kuruluş.

Sözleşme Makamı : Kalkınma Ajansları

 Proje geliştirme sürecinden sorumlu.

 Onaylanan projeler ile sözleşmelerin imzalanması ve uygulama sürecinin

takibinden sorumlu.



Programın Amacı 

 Ülke sathında daha dengeli bir yerleşme düzeninin sağlanması ve

göçün kademeli olarak yönlendirilebilmesi için nispeten geri kalmış ve

göç veren bölgelerde, bölgesel çekim merkezi niteliğini haiz şehirlerin

katma değeri yüksek üretim, ihracat, istihdam, verimlilik ve teknoloji ve

yenilikçilik kapasitelerinin artırılmasıdır.



Programın Künyesi

Proje Bütçesi : En az 1 Milyon TL

Destek oranı : En fazla %90

Proje Uygulama Süresi : En fazla 18 ay

Uygulama Yeri : Samsun

Başvuru Sahipleri :Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler,

kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, belediyeler ve mahalli

idare birlikleri, organize sanayi bölgeleri ve teknoloji geliştirme

bölgeleri.

Program Bütçesi : 130 Milyon TL



Programın Öncelikleri

1. İstihdam Kapasitesinin Artırılması

2. Üretim kapasitesinin Artırılması

3. Verimliliğin Desteklenmesi

4. Teknoloji ve Yenilikçiliğin Desteklenmesi

5. İhracat Kapasitesinin Artırılması



1.İstihdam Kapasitesinin Artırılması

 Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) ve uygun Küçük Sanayi

Sitelerinde (KSS) mesleki eğitime yönelik uygulamalı eğitim

merkezlerinin kurulması

 Kentsel istihdamın artırılmasına hızla katkı sağlayabilecek yeni iş

alanları (lojistik, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi) veya üretim

aşamalarının (düşük teknolojili imalat, operasyon hizmetleri, çağrı

merkezleri gibi) geliştirilmesi



2.Üretim Kapasitesinin Artırılması

 Sanayileşmenin organize alanlara yönlendirilmesi

 Yüksek katma değer yaratan sektörlerde gelişme gösteren

kümelerin desteklenmesi

 Kümelenme odaklı ihtisas OSB’lerin oluşturulması

 Şehir içinde kalmış sanayi alanlarının yenilikçi işlevlerle yerinde

dönüşümünün desteklenmesi

 OSB elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz, arıtma tesisi, yol

ihtiyaçlarına yönelik altyapıların geliştirilmesi



3.Verimliliğin Desteklenmesi

 Endüstriyel simbiyoz faaliyetlerine ilişkin projeler

 Verimlilik ve kalite artışı ile kişiye özel tasarım alanlarında model

fabrikaların kurulması gibi üretim sürecinin iyileştirilmesine yönelik

uygulamaların geliştirilmesi

 KOBİ'lere yönelik iş destek hizmetlerinin, verimliliği artıracak yönde

geliştirilmesi



4.Teknoloji ve Yenilikçiliğin Desteklenmesi

 Çekim merkezlerinin önceliklerine uygun olarak yeni teknolojilerin

yaygınlaştırılması ve yenilik kapasitesinin artırılması amacıyla üniversite-özel

sektör iş birliğinin güçlendirilmesi

 OSB ve TGB’lerde firmaların ortak ihtiyaçlarına yönelik olarak ihracat,

yenilikçilik, tasarım, dijital dönüşüm ve kurumsal gelişim vb. konularda destek

hizmetleri sağlanması amaçlı danışmanlık merkezlerinin oluşturulması

 Sanayi ve teknoloji bölgelerinde (organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi

siteleri, teknoloji geliştirme bölgeleri) rekabetçiliğin ve verimliliğin geliştirilmesi

için ihtiyaç duyulan test, kalibrasyon, prototipleme gibi ortak hizmetlerin

sunulması ve kalitesinin artırılması



4.Teknoloji ve Yenilikçiliğin Desteklenmesi

 Bölgede mevcut olan ortak kullanıma yönelik kalite kontrol, tahlil ve test
laboratuvarlarının makine ekipman ve teknoloji altyapıları ile kapasitelerinin
geliştirilmesi ya da ilave ihtiyacın belirlenmesi halinde yenilerinin kurulması

 Bölge Planında belirlenmiş öncelikli sektörlerde yenilikçi girişimciliği
desteklemek amacıyla yenilik aktarım merkezlerinin, kuluçka merkezlerinin,
tasarım merkezlerinin, iş geliştirme merkezlerinin ve genç girişimci
merkezlerinin geliştirilmesi

 Kentsel hizmetlerin sunumunda etkinliği artırıcı akıllı uygulamaların
geliştirilmesi, uygulanması ve bunlara dönük yerli üretimleri teşvik edilmesi

 Kentsel yaşam kalitesinin artırılmasına dönük sosyal girişimcilik, akıllı şehir
gibi alanlarda uygulama boyutunun ötesinde yenilikçi modeller geliştirilmesi



5.İhracat Kapasitesinin Artırılması

 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Türkiye Lojistik Master Planı

kapsamında belirlenen lojistik merkezlerinin hizmet altyapısının geliştirilmesi

 İhracatın geliştirilmesine yönelik ortak kullanım alanları

 Tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılması suretiyle bu ürünlerin ihracatının

ve kent ekonomisine katkısının artırılması



Desteklenmeyecek Faaliyetler

 Mevcut durumda başka bir devlet desteği ile yürütülen faaliyetler,

 6306 sayılı Kanun kapsamında yürütülmesi öngörülen kentsel dönüşüm uygulamaları,

 Sosyal hizmet projeleri,

 Sokak sağlıklaştırma ve cephe iyileştirme uygulamaları,

 Birincil tarım ve hayvancılık faaliyetleri,

 Kamu kurumları ile yerel idarelerin asli görev alanlarına giren projeler.



Desteklenmeyecek Faaliyetler

 Kalkınma ajansları destek mevzuatında güdümlü projeler için uygun görülmeyen nitelikteki

faaliyetler ;

 Mahalli idarelerin kırsal altyapıya yönelik her türlü yatırımları ile münhasıran mahalli idareler

tarafından rutin olarak gerçekleştirilen mahalli müşterek nitelikteki yol, içme suyu, kanalizasyon,

arıtma, yağmur suyu, sağlık ocağı, kültür merkezi, spor tesisi, sosyal hizmet binaları gibi model

veya yenilikçi niteliği haiz olmayan yapım işleri

 Kamu yatırım programında yer alan projeler

 Uygulamasında mülkiyet, izin, imar, ortaklık ve benzeri hukuki ve teknik engeller bulunan projeler



Önemli Hususlar

 Projeler kapsamında yapım işi bütçesinin sınırlı tutulması, mümkün olduğunca bina ihtiyaçlarının atıl

durumdaki yapıların kullanıma alınarak (küçük tadilatlar yolu ile) giderilmesi

 Aşırı yüksek bütçeli projelerin sunulmaması

 Program kapsamında; kent ekonomisinin geliştirilmesine ve istihdama katkısı yüksek, proje bütünlüğü

sağlanmış, sürdürülebilir bir işletme ve yönetim modeline sahip, yerli, yenilikçi ve katma değeri yüksek

üretimi destekleyen ve çarpan etkisi fazla olan projeler desteklenir.

 Kadın ve genç istihdamını artırmayı, mesleki eğitimi güçlendirmeyi, yerel ve bölgesel işbirlikleri ve

ortaklıkları geliştirmeyi hedefleyen ve atıl kapasiteyi ekonomiye kazandırmaya dönük projelere

değerlendirmede öncelik tanınır.

 Kamulaştırma ve taşınmaz alımı bileşenlerini içeren projelerde, bu faaliyetler gerçekleştirilmeden

projeler Ajans tarafından değerlendirilmez.



Program Kapsamında Sağlanabilecek Diğer Destek 

Türleri

 Fizibilite Desteği: Programın öncelikleri çerçevesinde yatırım, üretim ve istihdama katkısı yüksek

olabilecek büyük ölçekli yenilikçi projeler için program kapsamında yararlanıcılara fizibilite hazırlama

desteği verilebilir. Destek kapsamında en fazla %75 oranında katkı sunulabilecek olup en az %25

oranında eş finansman gerekmektedir.

 Mekânsal Gelişme Projeleri: Bölge planının uygulanmasının sağlanması ile bölgesel ve sektörel

hedeflerle mekânsal gelişme önceliklerinin ilişkilendirilmesi amacıyla büyük ölçekli yatırımlar için yol

gösterici nitelikte il, bölge veya havza düzeyinde mekânsal gelişme projeleri, Program kapsamında

desteklenebilir.



Başvuru Süreci

 Başvuru ön başvuru formu 25 Ocak 2021 

Saat 17:00’ye kadar, 

 Üst yazı ile proje@oka.org.tr  adresine gönderilecek .



2019- 2020 YILI PROJELERİ

YARARLANICI PROJE ADI YILI CMDP KATKISI EŞ FİNANSMAN TOPLAM BÜTÇE

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYESİ

SAMSUN İLİ MEKANSAL GELİŞME PROJESİ 2020 3.600.000 TL 400.000 TL 4.000.000 TL

TÜRK STANDARTLARI 

ENSTİTÜSÜ

SAMLAB’IN KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ

PROJESİ

2020 4.500.000 TL 2.677.645 TL 7.177.645 TL

ONDOKUZ MAYIS 

ÜNİVERSİTESİ

HASSAS DÖKÜM TEKNİKLERİ EĞİTİM 

ATÖLYESİ

2019 800.000 TL 84.590 TL 884.590 TL

SAMSUN TİCARET VE 

SANAYİ ODASI

SAMSUN LOJİSTİK MERKEZ YATAY KAPALI 

DEPO YAPIM PROJESİ

2019 3.036.000 TL 3.036.000 TL 6.072.000 TL

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR

BELEDİYESİ 

SAMSUN İŞGEM İŞLİK KAPASİTESİNİN 

ARTIRILMASI VE ORTA KULLANIM ATÖLYESİ 

KURULMASI PROJESİ

2019 6.500.000 TL 4.234.783 TL 10.734.783 TL



Dursun DEMİR, Program Yönetim Birimi 

Tel: 0 362 431 24 00

E-posta: proje@oka.org.tr

mailto:sogep@oka.org.tr

