2010 YILI
İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI
SIKÇA SORULAN SORULAR
(KAR AMACI GÜDEN KURULUŞLARA YÖNELİK)
S1
C1

Proforma faturalar e-posta olarak kabul edilir mi, yoksa ıslak imzalı mı gerekiyor?
Proforma faturalar ıslak imzalı olmalıdır.

S2
Şubelerin de 3 ay önce kurulmuş olma şartı var mı?
C2
Şubelerin 3 ay önce kurulmuş ve tescil edilmiş olma şartı yoktur. Ancak işletmelerin
merkezlerinin en az 3 ay önceden kurulmuş ve tescil edilmiş olma şartı vardır.
S3
mi?
C3

Başvuru Sahibi proje kapsamında muhasebe işlerini serbest muhasebeciye yaptırabilir
Evet, yaptırabilir.

S4
Başvuru Sahibi proje ortaklarından mal alımı yapabilir mi?
C4
Proje kapsamında gerçekleştirilecek mal ve hizmet satın alımlarının proje ortakları ya
da iştirakçilerinden sağlanması mümkün değildir.
S5
Kurmuş olduğum besihaneme süt ünitesi ve süt soğutma tankı almak istiyorum.
Destekten yararlanabilir miyim?
C5
Besicilik birincil tarım faaliyeti olduğu için destek kapsamında değildir. Ancak üretim
verimliliğinin ve ürün çeşitliliğinin artırılmasına yönelik olmak üzere, Mali Destek Programı
amaç ve önceliklerine uygun hazırlanmış projeler destek kapsamında olabilir. Ayrıca hiçbir
proje sadece mal satın alımıyla sınırlandırılamaz. Mal tedariki, tanımlı hedefleri olan daha
kapsamlı bir projenin parçası olmalıdır. (Bkz. İK01 Başvuru Rehberi Sayfa 11)
S6
C6

Destek miktarına KDV dahil midir?
Evet dahildir.

S7
Başvuru formu ve eklerini doldurmak, istenilen belgeleri sağlamak yeterli midir?
Ayrı proje yazacak mıyız?
C7
Ayrı bir proje yazmaya gerek yoktur. Projenin gerektirdiği destekleyici belgeleri de
ekleyerek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.
S8
Kobiler, enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla yapacakları faaliyetler için desteklere
başvurabilirler mi?
C8
Evet, İK01 Kar Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik Mali Destek Programına
başvurabilirler.
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S9
Başka bir kurumdan fuarlara katılım, broşür ve katalog destek almaya devam edip, bir
taraftan da GEKA’dan makine, teçhizat, tanıtım vb. konularda destek alabilir mi? Bunların
ayrı tutulduğu başka bir proje başvurusu yapılabilir mi?
C9
Projeyi, diğer aldığı desteklerden ayrıştırarak, tamamen bağımsız şekilde dizayn
etmelisiniz. Belli bir amaca uygun yazılmış tek bir bütüncül bir projede, bahsedilen
harcamalar uygun maliyet olarak kabul edilir.
S10 Türkiye'de üretilmeyen bir ürünü üretebilir miyim?
C10 Mali Destek Programımızda "Yenilikçilik" bir öncelik olarak kabul edilmiştir. Ancak
yeni bir ürün üretiminde, yeni bir teknoloji veya proses uygulamasında, ilgili tüm izinlerin
alınmış, bu izinler belgelendirilmiş ve başvuru dosyasına eklenmiş olması halinde proje
başvurusunda bulunulabilir.
S11 GEKA destek vereceği KOBİ’lerin hukuki statüsüne (gerçek kişi veya tüzel kişi
olmasına) göre bir ayrım yapmakta mıdır? Bir diğer ifadeyle adi şirket statüsündeki KOBİ’ler
başvuruda bulunabilir mi?
C11 Kâr Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik olan İktisadi Kalkınma Mali Destek
Programına, KOBİ'lerin resmi tanımına uygun olan bütün kuruluşlar başvurabilmektedir. (18
Kasım 2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki
İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik)
S12 Yük taşımak için kullanılacak ticari araç alımı uygun maliyet olarak destek
kapsamında sayılır mı ?
C12 Nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş bir proje kapsamında, projenin uygulanabilmesi
için gerekli olması koşuluyla ticari araç alımı yapılabilir.
S13 Meyve yetiştiriciliği (ayva, elma, mandalina, nar) ve soğutma depoları ile meyve suyu
konsantre tesisi işletmeciliği yapmak istiyorum. Desteklerden faydalanabilir miyim?
C13 Fidan alımı, dikimi gibi birincil tarım faaliyetleri desteklenmemektedir. Ancak
depolama, işleme gibi tarıma dayalı sanayi faaliyetleri destek kapsamındadır.
S14 GEKA, talep edilen destek miktarında değişiklik yapmaya yetkili olarak belirtilmiştir.
Buna göre destek limitini aşmayan bir proje başvurusunda destek oranı yüzde 50’den yüzde
40’a çekilebilir mi? (100 bin TL lik bir projede 50 bin TL destek talep edilmişken, destek
oranı yüzde 40’a ve destek miktarı da buna göre 40 bin TL’ye indirilebilir mi?)
C14 Başvuruların değerlendirilmesi sonrasında, sözleşmenin imzalanmasından önceki
kontrol sürecinde, gerekli durumlarda bütçede değişiklik yapılabilecektir. Kontroller, Başvuru
Sahibinin ilave açıklama yapmasını ve T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansının destek
tutarında indirim yapmasını gerektirebilir. Bu nedenle, Başvuru Sahibinin gerçekçi ve uygun
maliyetli bir bütçe sunması kendi yararınadır. Bütçeyi netleştirmek için, maliyetlerin
gerekçelerinin ayrıntılı bir şekilde hazırlanarak, EK B-3 formatında hazırlanması
gerekmektedir.
S15 Ticaret odası üyelerine yönelik uluslararası fuarlara katılım konulu bir proje
düzenleyebilir mi? Bu proje, hem proje temel faaliyetlerinin bölge dışında olması hem de
seyahat harcamalarının yüzde 7’lik sınırı muhtemelen aşacağından destek kapsamından çıkar
mı?
C15 Hiçbir proje sadece bir faaliyetin gerçekleştirmesi ile sınırlandırılamaz. Faaliyetler,
tanımlı hedefleri olan daha kapsamlı bir projenin parçası olmalıdır.
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S16 Belediyeye bağlı kâr amacı güden işletmeler bu programa başvurabilirler mi?
C16 Bu programa başvurabilmek için ilk şart işletmenin KOBİ olması, ikinci şart ise
işletmenin sermayesinin ya da oy haklarının % 25’den fazlasının KOBİ kapsamında olmayan
bir işletmeye ait olmamasıdır. Bu şartları karşılayan işletmeler Mali Destek Programına
başvurabilirler.
S17 Hazırlanacak projede projenin istikrarı açısından İş/zaman grafiği şeklinde projenin
gidişatını ve süreçleri belirten bir gant grafik hazırlanması uygun mudur? Bu durumda
hazırlanan evrakı size ulaştırmak tarafımıza bir dezavantaj/olumsuzluk (fazla evrak
olduğundan) sebebi olacak mıdır?
C17 Mali Destek Programı Başvuru Formu Bölüm 1.9'da Süre ve Faaliyet Planı
istenmektedir. Ayrıca bir İş/Zaman Grafiğinin dosyaya eklenmesi dezavantaja / olumsuzluğa
neden olmayacaktır.
S18 Üretim kapasitesini artırmaya yönelik tezgâh alımı mali destek kapsamında olabilir
mi?
C18 Kapasite artırımı programın önceliklerine uygun gözükmektedir. Ancak Hiçbir proje
sadece bazı satın almaların gerçekleştirmesi ile sınırlandırılamaz. Satın alımlar tanımlı
hedefleri olan daha kapsamlı bir projenin parçası olmalıdır.
S19 Yamaç paraşütü, jeep safari, günü birlik tekne turu faaliyetleriyle uğraşıyorum. Mali
destekten nasıl faydalanabilirim?
C19 İK01 Kâr Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik Mali Destek Programı Rehberinde
ayrıntılı olarak yer alan Başvuru Koşullarına ve önceliklere uygun yazılmış bir proje ile
destek başvurusunda bulunabilirsiniz. Rehberdeki "Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu"
bölümüne dikkat ediniz.
S20 Hoparlor kabinleri, seçim araçları ve polyester ürünleri üzerine çalışma yapmaktayız.
Ana tema olarak ses sistemleri üzerine çalıştığımız projemizde makina ve malzeme
ihtiyacımız bulunmaktadır. Bu durumda destekler için ne yapabiliriz?
C20 "İK01 Kâr Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik Mali Destek Programı Rehberinde
ayrıntılı olarak yer alan Başvuru Koşullarına ve önceliklere uygun yazılmış bir proje ile
destek başvurusunda bulunabilirsiniz. Rehberdeki ""Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu""
bölümüne dikkat ediniz.
Ayrıca, yalnızca malzeme alımı tek başına bir projenin konusu olamaz, daha kapsamlı bir
projenin parçası olmak koşulu ile uygun maliyet olarak değerlendirilebilir."
S21 Eğer proje konusu başvuru sahibinin görev ve yetki alanında değilse, başvuru sahibi
bunu sonradan görev ve yetki alanına sonradan ekleyebilir mi? (3 ay önce tescil şartı aranır
mı)?
C21 Görev ve yetki alanı, teklif çağrısı ilanından en az 3 ay önce tescil edilmiş olmalıdır.
S22 Tarla balıkçılığı ve sportif amaçlı balıkçılık projesi için gerekli, beton ve fayans
içermeyen toprak havuzu hafriyatı ve rüzgâr santrali kurulması mali destek kapsamına
girebilir mi?
C22 Birincil tarım desteklenmemektedir. Ancak İK01 Kâr Amacı Güden Kuruluşlara
Yönelik Mali Destek Programı Rehberinde ayrıntılı olarak yer alan Başvuru Koşullarına ve
önceliklere uygun yazılmış bir proje ile destek başvurusunda bulunabilirsiniz. Rehberdeki
"Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu" bölümüne dikkat ediniz. Ayrıca küçük ölçekli yapım
işlerinin destek miktarının en fazla %30'u olabileceğini unutmayınız.
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S23 Hayvan refahını ve üretim-geliri artıracak yatak demiri, hayvan kilidi, seperator,
sıyırıcı vb. makine, teçhizat alımı mali destek kapsamına girebilir mi?
C23 "İşletmelerin üretim, hizmet ve kurumsal altyapılarının güçlendirilmesi; tarım,
sanayi ve turizm sektörlerinde üretim verimliliğinin ve ürün çeşitliliğinin artırılması, mali
destek programının öncelikleri arasında yer almaktadır. Rehberde ayrıntılı olarak yer alan
Başvuru Koşullarına ve önceliklere uygun yazılmış bir proje ile destek başvurusunda
bulunabilirsiniz."
S24 Bungalov inşaa etmek küçük ölçekli yapım işine giriyor mu?
C24 Bungalov inşa etmek küçük ölçekli yapım işine girer ve ajans tarafından sağlanacak
mali desteğin %30'unu bungalov evlerin inşaatına ayırabilirsiniz.
S25 Yeni sera yapımı/mevcut seranın durumunun iyileştirilmesi için hibe başvurusunda
bulunulabilir mi?
C25 Geleneksel Seracılık birincil tarım faaliyeti olduğu için destek kapsamında değildir.
Ancak alternatif enerji kaynaklarının ve yüksek teknoloji içeren yöntemlerin uygulandığı
modern seracılık destek kapsamındadır. (Örnek: jeotermal seracılık, güneş enerjisi ile ısıtma,
otomasyonlu gübreleme, sulama vs.)
S26 Besicilik destek kapsamında mıdır?
C26 Besicilik birincil tarım faaliyeti olduğu için destek kapsamında değildir. Ancak üretim
verimliliğinin ve ürün çeşitliliğinin artırılmasına yönelik olmak üzere, Mali Destek Programı
amaç ve önceliklerine uygun hazırlanmış modernizasyon ve kalite belgelendirme projeleri
destek kapsamında olabilir.
S27 Güneş enerjisinden üretilen elektriğin kullanımı ile ilgili kriter nedir? Üretilen elektrik
satılabilir mi?
C27 "Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı, kurulu gücü azami beş yüz kilovatlık üretim
tesisi ile mikro kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kişiler, lisans alma ve şirket kurma
yükümlülüğünden muaftır. Elektrik üretimi ve dağıtımı için gereken lisanslar hakkındaki
ayrıntılı bilgiyi Elektrik Piyasası Kanunu ve EPDK'dan öğrenebilirsiniz."
S28 Birincil tarım nedir?
C28 "Doğrudan ya da dolaylı; doğal çevreye bağlı olarak toprak, hayvan, denizakarsulardan elde edilen; bitkisel veya hayvansal ürünlerin üretimi faaliyetidir.
Örnek olarak aşağıdaki alanlar verilebilir:
• Tarla bitkileri üretimi, meyve-sebze üretimi,
• Su ürünleri yetiştiriciliği,
• Küçükbaş-büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, süt sığırcılığı,
• Dış ve iç mekan süs bitkiciliği,
• Kavakçılık,
• Örtü altı tarım faaliyetleri (Modern seracılık hariç)
• Arıcılık ve ürünleri,
• İpek böcekçiliği ve ürünleri,
• Balıkçılık ve benzeri faaliyetler."
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S29 Yeni teknoloji bir tesis için gerekli olan Lisans ve know-how maliyetleri uygun
maliyet sayılır mı?
C29 Yalnızca Lisans alımı ve know-how faaliyetlerini konu eden proje uygun değildir.
Ancak daha kapsamlı bir projenin bir unsuru olması kaydıyla proje içinde uygun maliyet
olarak değerlendirilir.
S30 Bireysel çiftçilik yapıyorum, herhangi bir Esnaf Odası veya Ticaret Odası kaydım yok,
desteklerden yararlanabilir miyim?
C30 Bu mali destek programına başvuru sahibi olamazsınız.
S31 KDV muafiyeti olan durumlarda farklı uygulama olacak mı?
C31 Programımızda proje bütçesindeki tutarlar KDV dahil tutarlar olarak yazılmalıdır.
Ancak KDV muafiyeti olan durumlarda proje bütçesine KDV’siz tutarlar yazılır, herhangi
farklı bir uygulama yapılmayacaktır.
S32 Yeni iş yeri açmak için desteklerden faydalanılabilir mi?
C32 Bu dönem çıkmış olduğumuz proje teklif çağrısı kapsamında uygun başvuru sahibinin
işletmesinin en az 3 ay önce kurulmuş ve tescil edilmiş olması gerekmektedir. Yeni iş yeri
açmak için desteklerimiz sonraki dönem programlarımız arasında düşünülmektedir.
S33 İşletmemin bir çok bankaya ve kuruma borçları bulunmaktadır. Ajanstan alacağım
mali destek ile borçlarımı ve kredi taksitlerimi ödeyebilir miyim?
C33 Programımız kapsamında vereceğimiz mali destekler karşılıksız olup, bunlar borç
veya taksit ödenme amacıyla talep edilememektedir. Ancak işletmenizde üretim kapasitesini
artırıcı ya da işletmenizi modernize edici projelerinizle bize başvuruda bulunabilirsiniz.
S34 Yürüteceğimiz proje ile sağladığımız hizmetlerin çeşitliliğini ve farklılığını son
kullanıcılara (pazara) anlatmak için binek araç almak istiyoruz. Bu tür bir konu kabul
edilebilir/uygun bir maliyet midir?
C34 Tanımlı hedefleri olan kapsamlı bir projenin parçası olmak kaydıyla, projenin
yürütülmesi bakımından zorunluluk arz eden binek araç alımları uygun maliyet sayılır.
S35 Çiftlik kurulması ile ilgili bir proje, hangi faaliyetler bakımından mali destek alabilir?
C35 Mali destek programımız kapsamında verilebilecek desteğin yalnızca %30’u yapım
işleri için kullanılabilmektedir. Ayrıca birincil tarım faaliyeti kapsamında yer alan hayvan
satın alımı desteklenmemektedir. Hayvan satın alımını içermeyen ve yapım işlerinin kalan
kısmının eşfinansmanla karşılandığı bir proje ile başvuruda bulunulabilir.
S36 Üretici durumundaki bir kobi olarak, tanıtım, fuar, pazarlama faaliyetleri için hibe
desteği alabilir miyiz?
C36 Kâr Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik Mali Destek Programının “işletmelerin üretim,
hizmet ve kurumsal altyapılarının güçlendirilmesi; tarım, sanayi ve turizm sektörlerinde
üretim verimliliğinin ve ürün çeşitliliğinin artırılması; yeni tesisler kurulması, geliştirilmesi ve
modernize edilmesi” önceliğine uygun olarak projelendirilecek tanıtım, fuar ve pazarlama
faaliyetleri destek kapsamına girmektedir.
S37 Ticaret siciline kaydı olup ilgili odaya kaydı bulunmayan bir KOBİ başvuru sahibi
olabilir mi?
C37 Bir KOBİ diğer başvuru şartlarını taşıyorsa ilgili odaya kaydı bulunmaması başvuruda
bulunabilmesi için bir engel teşkil etmez. Ticaret sicil kaydı yeterlidir.
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S38 KOBİ, sermayesinin %80'ni KOBİ kapsamında olmayan bir işletmeye ait. Genel Kurul
toplantısı ile bu payları şahıslara devretmeyi düşünüyor. Bu devir tarihiyle başvuru yapabilir
mi?
C38 Başvuru tarihi itibariyle Genel Kurur kararı çıkmış olsa dahi bu KOBİ başvuru sahibi
olamaz. Çünkü başvuru sahibi olabilecek bir KOBİ “Sermayesinin veya oy haklarının %
25’den fazlasının KOBİ kapsamında olmayan bir işletmeye ait olmaması” şartını iki hesap
dönemi üst üste sağlamak durumundadır. (bkz. KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ
İŞLETMELERİN TANIMI, NİTELİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI HAKKINDA
YÖNETMELİK Madde 6)
S39 Öncelik 3: Çevreye duyarlı iyileştirme faaliyetlerinin yapılması bölümünde Tehlikeli
atık ve tıbbi atıkların insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesine
yönelik sistemlerin kurulmasını içeren projeler başlığıyla kastedilen bu tür atıkların ilgili
yerlerden toplanarak bunları bertaraf eden tesislere nakledilmesi midir, yoksa bu atıkları
bertaraf eden tesislerin kurulması mıdır? Ayrıca bu başlık altında Geri Dönüşümlü Ambalaj
Atıklarının Toplanıp Ayrıştırılması iştigal konusunu içeren bir yatırım da yapılabilir mi?
C39 "Kâr Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik Mali Destek Programının 3. Önceliği olan
""Çevreye duyarlı iyileştirme faaliyetlerinin yapılması"" ile ilgili farklı konularda projeler
sunulabilir. Projelerin amaç ve önceliklerle olan ilgisini Bağımsız Değerlendiriciler ölçecektir.
Öncelik altında yer alan örnek proje konusu “tehlikeli ve tıbbi atıkların insan sağlığına ve
çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi” ile kastedilen, tehlikeli ve tıbbi atıkların
ortaya çıktıkları yerden alınıp bertaraf edilecekleri sahaya götürülmeleri ve bertaraf
edilmeleriyle ilgili tüm süreçlerdir."
S40 Arıların bal üretme verimliliğini ve balın kalitesini arttırmaya yönelik bir proje
hazırlayabilir miyim?
C40 Tarım, sanayi ve turizm sektörlerinde üretim verimliliğinin artırılması, destek
programının öncelikleri arasında yer almaktadır. Projenin amaç ve önceliklerle ilgililiği
Bağımsız Değerlendiriciler ve Değerlendirme Komitesi tarafından incelenip
değerlendirilecektir. Değerlendirme Süreci hakkında detaylı bilgi için Başvuru Rehberinin
2.3. “Başvuruların Değerlendirilmesi ve Seçilmesi” Bölümüne bakınız.
S41 Eğer şahıs işletmesinin ticaret ve esnaf odalarında kaydı yoksa ama Ziraat Odası veya
Eczacı odası gibi başka meslek kuruluşlarında kaydı varsa, ilgili kuruluş belgesini göstermesi
durumunda ve KOBİ tanımına giriyorsa mali destek söz konusu olabilir mi ?
C41 KOBİ kapsamında bir başvuru sahibi için ticaret siciline veya esnaf ve sanatkarlar
siciline kaydının bulunması ve rehberimizde bulunan diğer şartları taşıması mali destek
programına başvuruda bulunabilmek için yeterlidir.
S42 İller arasında mali destekleri bölüştürme tarzı bir uygulama olacak mı?
C42 Toplam mali destek tutarını iller arasında paylaştırmak gibi bir uygulama
yapılmayacaktır. Projeler; Mali Kapasite ve İşletme Kapasitesi, İlgililik, Yöntem,
Sürdürülebilirlik, Bütçe ve Maliyet Etkinliği bakımlarından teknik ve mali değerlendirmeye
tabi tutulacak ve değerlendirme sonucunda en yüksek puanı alan tekliften başlayarak
sıralanacak ve destek dağıtımı bu rehberde belirtilen teklif çağrısının toplam bütçesi
çerçevesinde söz konusu sıralamaya göre yapılacaktır.
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S43 Ayni katkılar eş finansman sayılabilir mi?
C43 Yararlanıcı ya da ortakları tarafından yapılan ayni katkılar, gerçek harcamaları
yansıtmazlar ve uygun maliyet olarak değerlendirilmezler. Bu nedenle, bu katkılar,
yararlanıcı tarafından sağlanan eş finansman olarak değerlendirilemez.
S44
mi?
C44

Daha önce başka mercilere sunulmuş fakat destek alamamış bir proje ile başvurulabilir
Evet başvurulabilir.

S45 Şahıs işletmesi sahibi olarak; otel, düğün salonu, toplantı salonu ve restoranları
kapsayan bir tesis kurulmasını içeren bir projem, mali destek kapsamında olabilir mi?
C45 Uygun bir proje, ilgili mali destek programının amaçlarını ve önceliklerinden en az
birini gerçekleştirmeyi hedeflemeli ve Başvuru Rehberinin 2.1.3. Bölümünde belirtilen
uygunluk kriterlerini karşılamalıdır. Projenin amaç ve önceliklerle ilgililiği Bağımsız
Değerlendiriciler ve Değerlendirme Komitesi tarafından incelenip değerlendirilecektir.
Değerlendirme Süreci hakkında detaylı bilgi için Başvuru Rehberinin 2.3. “Başvuruların
Değerlendirilmesi ve Seçilmesi” Bölümüne bakınız.
S46 Projelerin değerlendirilmesi nasıl olacak ve değerlendirme süreci ne zaman bitecek?
C46 Projenin amaç ve önceliklerle ilgililiği Bağımsız Değerlendiriciler ve Değerlendirme
Komitesi tarafından incelenip değerlendirilecektir. Değerlendirme Süreci hakkında detaylı
bilgi için Başvuru Rehberinin 2.3. “Başvuruların Değerlendirilmesi ve Seçilmesi” Bölümüne
bakınız.
S47 Herhangi bir şirketim yok. Ziraat Odası kaydım var ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri
Birliğine üyeyim. Çiftliğimi büyütmek için hibe programlarından faydalanabilir miyim?
C47 Kâr amacı güden kuruluşlara yönelik mali destek programımız kapsamında KOBİ’ler
uygun başvuru sahibi olabilmektedir. Başvuru yapabilmek için Ticaret Sicili Gazetesi veya
Esnaf ve Sanatkârlar Sicili Gazetesi kaydı gerekmektedir.
S48 Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik hibe programında, mal alımı %30'u
geçmeyecek midir?
C48 Mal alımıyla ilgili bir oran kısıtlaması yoktur. Ancak hiçbir proje sadece mal satın
alımıyla sınırlandırılamaz. Mal tedariki, tanımlı hedefleri olan daha kapsamlı bir projenin
parçası olmalıdır.
S49
C49

Bir takvim yılından kasıt, proje teklif çağrısı dönemi mi yoksa bir yıl mı?
Bir takvim yılı, 1 Ocak'ta başlayıp 31 Aralık'ta biten süreyi ifade eder.

S50 Kuracağımız tavuk kümesi ile ilgili destek başvurusunda bulunabilir miyiz?
C50 Tavukçuluk birincil tarım olduğu için mali destek programımız kapsamında
desteklenmemektedir.
S51 Kurulacak besi çiftliğinde, süt depolama, işleme, soğutma vb. tesislerle, katı atıktan
çiftliğin enerjisini temin etmek için bir proje başvurusunda bulunabilir miyim?
C51 Canlı hayvan alımı kesinlikle desteklenmemektedir. Ancak mevcut tesisinizde
üretiminizde verimliği ve çeşitliği artıracak ya da tesisinizi modernize edecek faaliyetleriniz
destek kapsamındadır.
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S52 İşletmemizi geliştirmek icin yeni makine parkuru kurmak istiyoruz. Bu destek
programından faydalanabilir miyiz?
C52 Uygun bir proje, ilgili mali destek programının amaçlarını ve önceliklerinden en az
birini gerçekleştirmeyi hedeflemeli ve Başvuru Rehberinin 2.1.3. Bölümünde belirtilen
uygunluk kriterlerini karşılamalıdır. Ayrıca hiçbir proje sadece mal satın alımıyla
sınırlandırılamaz. Mal tedariki, tanımlı hedefleri olan daha kapsamlı bir projenin parçası
olmalıdır.
S53 Modern bir süt sığırı ahırım var. İşletmemin en önemli ünitelerinden biri olan katı ve
sıvı gübre arıtım sistemi konusunu projelendirip ajansınızdan destek alabilir miyim?
C53 İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı-Kar Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik
Başvuru Rehberi’nin 2.1.1. “Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?”
bölümünde belirtilen koşulların sağlanması koşuluyla yine aynı rehberin “Çevreye duyarlı
iyileştirme faaliyetlerinin yapılması” önceliğine uygun olarak proje başvurusunda
bulunulabilir.
S54 Küçük çapta doğal ve botanik turizm amaçlı köy yerleşim alanında hazırlanacak apart
projesi destek alabilir mi?
C54 Kâr Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı
kapsamında tarım, sanayi ve turizm sektörlerinde üretim verimliliğinin ve ürün çeşitliliğinin
artırılması; yeni tesisler kurulması, geliştirilmesi ve modernize edilmesi projeleri
desteklenmektedir. Bu program kapsamında projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması
ve Ajans tarafından sağlanan mali desteğin yüzde otuzunu geçmemek koşuluyla, küçük
ölçekli yapım işleri uygun maliyet olarak kabul edilmektedir.
S55
C55

Bir şirketim var, ancak siyasi partiye üyeyim, başvuru yapabilir miyim?
Siyasi partiye üye olmanız, Başvuru Sahibi olmanıza engel değildir.

S56 Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’ndan kredi alan bir KOBİ başvuru sahibi olabilir
mi?
C56 Kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler, son üç yıl içerisinde ulusal ve uluslararası
kaynaklardan aldıkları mali destek tutarları ile başvuru yapmış oldukları ve yanıt bekledikleri
mali destekleri, başvuru formunda belirtmek zorundadırlar. Başka kaynaklardan desteklenen
aynı proje ve/veya faaliyetler için ajanstan destek sağlanamaz. Ancak farklı bir proje ile
destek başvurusunda bulunulabilir.
S57 KOBİ’lerde yıllık istihdam edilen personel sınırı (250) son yıl için mi geçerlidir?
C57 Hayır, yıllık istihdam edilen personel sayısı son iki hesap dönemi üst üste 250’yi
geçmemelidir. Bu kural “KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN
TANIMI, NİTELİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK”ten
gelen bir kuraldır.
S58 Bir KOBİ, ofisini yenilemek için proje başvurusunda bulunabilir mi?
C58 Hayır, sadece ofis yenilemek amacı taşıyan bir proje ile başvurulamaz. Ofis yenilemek
yalnızca daha kapsamlı bir projenin bir parçası olacak şekilde bir projede yer alabilir.
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S59 Destek başvurusunda bulunulacak projede, turizm ile ilgili faaliyetler TR32 bölgesinde
mi olmak zorundadır?
C59 Sektörden bağımsız olarak tüm projelerin ana faaliyetleri TR32 Bölgesinde yani
Aydın, Denizli ve Muğla illeri sınırları içinde yapılmalıdır. Turizm faaliyetleri de bu
kapsamda değerlendirilmelidir.
S60 İki ayrı şirketim var, toplamda kaç proje için başvurabilirim?
C60 İki ayrı şirketiniz varsa ve söz konusu şirketler tüm başvuru şartlarını haiz ise şirket
başına en fazla dört proje ile başvurabilir, ve yine şirket başına en fazla iki projeniz için
destek alabilirsiniz.
S61 Mücavir alan sınırları içerisinde bulunan hazineye ait Katı Atık Bölgesinde yer
kiralayarak, geri dönüşüm tesisi kurmak istiyoruz. Bu tesis ile elektrik enerjisi üreteceğiz.
Desteklerden faydalanabilir miyiz?
C61 Kâr amacı güden kuruluşlara yönelik mali destek programının “2.1.1. Başvuru
Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?” bölümünde belirtilen bütün koşulların
sağlanması koşuluyla, yine aynı rehberin “Çevreye yönelik iyileştirme faaliyetlerinin
yapılması” önceliğine uygun düzenlenmiş bir proje ile destek başvurusunda bulunulabilir.
Ancak projenin sürdürülebilirliği açısından kira sözleşmesinin proje bitiminden itibaren en az
3 yıllık bir süreyi kapsayacak şekilde düzenlenmesi başvuruda ibraz edilmesi gerekmektedir.
S62 Ofis, idari faaliyetler, personel giderleri ve genel giderler dışında, ağırlıklı harcamanın
yazılım ve tanıtım faaliyetlerinin olduğu bir alanda çalışma yapıyoruz. Çok sayıda
kullanıcının olacağı, büyük ölçekli ekonomik faaliyetin, güvenli bilgi akışının olacağı bir
ortamda güvenlik, hız ve veri bankası oluşturmak öncelikleriyle, bir yazılım altyapısı
düşünüyoruz. Bu programın yazılımı açısından çok sınırlı tedarik kaynağı mevcut olup,
bölgeden karşılama (üniversite dahil) imkanı bulunmamaktadır. Yazılım ve programı
yaptıracağımız yer belliyken bunu nasıl ihale edebiliriz?
C62 "Başvuracağınız programın rehberinde Ek-IV Satın Alma Prosedürleri bulunmaktadır.
Bu prosedürlere göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayan yararlanıcıların
Kalkınma Ajansları tarafından sağlanan mali desteklerin kullanılmasında uygulayacakları
satın alma usulleri şunlardır:
a) Açık İhale Usulü: Yaklaşık maliyeti 150.000 TL’den büyük olan alımlar, açık ihale usulü
ile gerçekleştirilir.
b) Pazarlık Usulü: Yaklaşık maliyeti 20.001-150.000 TL arasında olan alımlar pazarlık usulü
ile gerçekleştirilebilir.
c) Doğrudan Temin Usulü: Yaklaşık maliyeti 20.000 TL’den düşük olan her türlü alımlar,
fatura karşılığında gerekli pazar araştırması yapılarak, ticari teamüllere uygun bir şekilde
doğrudan temin edilebilir.
Tüm satın alma faaliyetlerinde açık ihale usulünün uygulanması esastır. Ancak, işin gereği,
aciliyeti, bölgedeki tedarikçilerin, yapım müteahhitlerinin veya hizmet sunucularının sayısının
tam rekabet ortamını sağlayacak miktarda ve yeterlikte olması gibi hususlar göz önünde
bulundurularak, yukarıdaki usullerden hangisinin uygulanacağı, her bir satın alma usulü için
belirlenmiş kriterler ve parasal limitler dikkate alınmak suretiyle Sözleşme Makamı olarak
yararlanıcı tarafından belirlenir.
Uygulanacak ihale usulünü değiştirmek ve parasal limitleri aşmak amacıyla, bütünlük arz
eden işler suni bir şekilde kısımlara ayrılarak ihale edilemez.
Tüm satın alma işlemlerinin yukarıda anılan prosedürlere göre yapılması zorunludur. İhale
konusu olan tutarı yukardaki tutarlarla karşılaştırarak nasıl bir yöntem izleyeceğinizi

9/25

belirlemeniz gerekmektedir. Daha detaylı bilgi için ilgili programın Başvuru Rehberi Ek-IV
Satın Alma Prosedürleri kısmını inceleyebilirsiniz."
S63 Proje, çıktıları açısından değerlendirildiğinde ticari sonuçlarından çok toplumsal
faydanın maksimum olacağı (vatandaşlar, akademisyenler, bürokrasi, sektör, çiftçiler,
çiftçi/üretici örgütleri, bölge, ülke ve tüm dünya insanları) değerlendirmesiyle KAR AMACI
GÜTMEYEN ve/veya KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ kapsamında
değerlendirilerek STK adına başvuru yapılabilir mi? STK ile Şirket ortaklığı mümkün olabilir
mi?
C63 Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik ve Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine
Yönelik Mali Destek Programlarının uygun başvuru sahipleri ilgili programların başvuru
rehberlerinin 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu bölümünde açıklanmıştır. Diğer başvuru
şartlarını haiz bir STK, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Mali Destek Programının
uygun başvuru sahibi iken, Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik Mali Destek
Programının uygun başvuru sahibi değildir. Çünkü Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik
Mali Destek Programının uygun başvuru sahipleri Valilikler, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve
Organize Sanayi Bölge Müdürlükleridir. Bu nedenle STK’lar Küçük Ölçekli Altyapı
Projelerine Yönelik Mali Destek Programına başvuruda bulunamazlar, sadece Kar Amacı
Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Mali Destek Programına başvuruda bulunabilirler. Bununla
beraber ortakların da başvuru sahibi ile aynı uygunluk kriterlerini –Bölgede kayıtlı olma şartı
hariç- taşımaları gerekmektedir (bkz. Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Mali Destek
Programı Başvuru Rehberi sf.8). Dolayısıyla, bir STK ile bir şirket aynı uygunluk kriterlerini
taşımadığından ilgili mali destek programı kapsamında ortak olamazlar.
S64 1996 yılında seracılığa başladım, 2005 yılında bıraktım, işletmemim bir kısmı aktif,
geliştirme/modernizasyon için destek alabilir miyim?
C64 Uygun bir proje, ilgili mali destek programının amaçlarını ve önceliklerinden en az
birini gerçekleştirmeyi hedeflemeli ve Başvuru Rehberinin 2.1.3. Bölümünde belirtilen
uygunluk kriterlerini karşılamalıdır. Birincil tarım ve seracılık ile ilgili yayınlanmış diğer
cevapları lütfen inceleyiniz.
S65 Toptan ve perakende işindeyiz, nasıl destek alabiliriz?
C65 Proje konusu, Ajans tarafından yürütülmekte olan programın amaç ve önceliklerine
uygun olmak zorundadır. Perakende ve toptan ticaret faaliyetleri proje kapsamında kesinlikle
desteklenemeyecek faaliyet konuları arasında yer aldığı için bu mali destek programı
çerçevesinde perakende ve toptan ticaret faaliyetleri desteklenmemektedir. Ancak perakende
ve toptan ticaret ile uğraşan bir işletme uygun projeyle başvurduğu takdirde değerlendirmeye
alınacaktır.
S66 İşletmem yok, arsam var, üzerine tesis kurmak istiyorum, bireysel başvuru yapabilir
miyim? Ortak olarak, bireysel kişileri gösterebilir miyim?
C66 Kâr amacı güden kuruluşlara yönelik mali destek programı başvuru rehberinin “2.1.1.
Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir” bölümünde de belirtildiği gibi ilgili
yönetmelik dahilinde başvuru sahiplerinin KOBİ kapsamında olması ve destek almaya hak
kazanabilmeleri için teklif çağrısı ilanından en az 3 ay önce kurulmuş ve tescil edilmiş olması
gerekmektedir. Ortaklar içinse aynı rehberin “2.1.2 Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu”
bölümündeki koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir.
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S67 Karşılıksız çek yazma suçu ile ilgili yargı kararı bulunması başvuru yapmaya engel
midir?
C67 Başvuru sahibi hakkında karşılıksız çek yazma ile ilgili kesinleşmiş (yani temyizi
mümkün olmayan) bir yargı kararı bulunuyorsa İktisadi Kalkınma Mali Destek Programına
başvuruda bulunması uygun değildir.
S68 Mevcut makine parkımda 2 adet makinem var, 8 adet daha alacağım ve bununla
birlikte üretim kapasitemi artırarak işyerimde yeni istihdam yaratacağım. Eş finansman için
mevcut makine parkımı gösterebilir miyim?
C68 Uygulanacak projenin toplam uygun maliyetlerinin, Başvuru Sahibi ve varsa Ortakları
tarafından karşılanması gereken kısmına eş finansman denir ve nakdi katkı şeklinde sunulur.
S69 Eş finansman olarak karşılayacağım miktarı reel olarak sözleşme imzalanmadan önce
sunmak zorunda mıyım?
C69 Yapmış olduğunuz proje başvurunuz Bağımsız Değerlendiriciler tarafından
değerlendirilecektir. Böyle bir kaynağınız olup olmadığını reel olarak Ajansa
sunmayacaksınız ancak işletmenizin mali kapasitesi Bağımsız Değerlendiriciler tarafından
değerlendirilecek ve destek almaya hak kazanmanız halinde de imzalayacağınız sözleşme ile
eş finansman tutarını sağlayacağınıza dair taahhütte bulunacaksınız.
S70 Şirket ortağı olan ancak şirkette görevi olmayan devlet memuru; proje temsilcisi
olarak görev alabilir mi?
C70 İlgili devlet memurunun kendi kurumundan izin alması ve bağlı olduğu kanunda bu işi
yapmasını engelleyici bir düzenleme olmaması durumunda, ajansımız açısından projede görev
almasında sakınca yoktur.
S71 Desteklenen kurumlar arasında eğitim var mı ? Ben özel bir anaokulu sahibiyim.
Amerika'da ve Avrupa'da anaokullarında uygulanan bir yöntemi Türkiye'de uygulamak
istiyorum. Desteklerden faydalanabilir miyim?
C71 Uygun bir proje, ilgili mali destek programının amaçlarını ve önceliklerinden en az
birini gerçekleştirmeyi hedeflemeli ve Başvuru Rehberinin 2.1.3. Bölümünde belirtilen
uygunluk kriterlerini karşılamalıdır. Projenin amaç ve önceliklerle ilgililiği Bağımsız
Değerlendiriciler ve Değerlendirme Komitesi tarafından incelenip değerlendirilecektir.
Değerlendirme Süreci hakkında detaylı bilgi için Başvuru Rehberinin 2.3. “Başvuruların
Değerlendirilmesi ve Seçilmesi” Bölümüne bakınız.
S72 Şu an açmayı düşündüğümüz bir işyeri var, Bu işyerinde endüstriyel mutfak, sanayi
cihazları, mutfakla ilgili tamir bakım ve ikinci el satış üzerine çalışacağız. Desteklerden
faydalanabilir miyiz?
C72 Uygun bir proje, ilgili mali destek programının amaçlarını ve önceliklerinden en az
birini gerçekleştirmeyi hedeflemeli ve Başvuru Rehberinin 2.1.3. Bölümünde belirtilen
uygunluk kriterlerini karşılamalıdır. Projenin amaç ve önceliklerle ilgililiği Bağımsız
Değerlendiriciler ve Değerlendirme Komitesi tarafından incelenip değerlendirilecektir.
Değerlendirme Süreci hakkında detaylı bilgi için Başvuru Rehberinin 2.3. “Başvuruların
Değerlendirilmesi ve Seçilmesi” Bölümüne bakınız. Ayrıca perakende ve toptan ticaret
faaliyetleri destek kapsamı dışındadır.
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S73 Besi çiftliği kurulması ve devamında et-süt ürünleri üretimine geçmek istiyorum.
Bununla ilgili mali destek alabilir miyim?
C73 Ajansımızın İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı "Kâr Amacı Güden Kuruluşlara
Yönelik" Başvuru Rehberinde 2.1.3 kısmında yer alan ifadeye göre "Birincil Tarım
Faaliyetleri" uygun proje konuları kapsamında değildir. Ancak program kapsamındaki
Öncelik 2'de kastedilen "tarıma dayalı sanayi faaliyetlerinin geliştirilmesi ve bu faaliyetlerde
modern tekniklerin kullanılmasına yönelik projeler" değerlendirmeye alınacaktır.
S74 Esnaflar kâr amacı güden kuruluş olarak mali destekler için başvuru yapabilir mi?
C74 KOBİ olmanın şartlarını taşıyorsa, teklif çağrısı ilan tarihinden en az 3 ay öncesinde
Esnaf ve Sanatkârlar Sicili Gazetesinde kaydı bulunuyorsa ve Başvuru Rehberlerindeki diğer
koşulları karşılıyorsa, programın amaç ve önceliklerine uygun hazırlanmış bir projeyle destek
başvurusunda bulunabilir.
S75 Bir otel işletmesi için malzeme, ekipman ve mobilya alımı destek kapsamında mıdır?
C75 Yalnızca malzeme alımı tek başına bir projenin konusu olamaz, daha kapsamlı bir
projenin parçası olmak koşulu ile uygun maliyet olarak değerlendirilebilir. Uygun bir proje,
ilgili mali destek programının amaçlarını ve önceliklerinden en az birini gerçekleştirmeyi
hedeflemeli ve Başvuru Rehberinin 2.1.3. Bölümünde belirtilen uygunluk kriterlerini
karşılamalıdır. Projenin amaç ve önceliklerle ilgililiği Bağımsız Değerlendiriciler ve
Değerlendirme Komitesi tarafından incelenip değerlendirilecektir. Değerlendirme Süreci
hakkında detaylı bilgi için Başvuru Rehberinin 2.3. “Başvuruların Değerlendirilmesi ve
Seçilmesi” Bölümüne bakınız.
S76 Apart otelimi sezon baslamadan önce tadilat ve yenileme calısmaları yapmak
istiyorum. Apartımda kullandıgım enerji kaynağını yenilebilir enerjiye (güneş enerjisi)
dönüştürme gibi bir calısma içersine de girmek istiyorum. Bu konuda bahsedilen hibe
desteklerinden yararlanabilir miyim?
C76 Kâr amacı güden kuruluşlara yönelik mali destek programımızın öncelikleri arasında
alternatif enerji kaynaklarının kullanılması yer almaktadır. Rehberdeki diğer şartları da
taşıyan uygun bir proje ile destek başvurusunda bulunabilirsiniz.
S77 Proje bittikten sonra şirketi komple satabilir miyim?
C77 Başvuru Rehberlerimizde de göreceğiniz gibi sözleşme kapsamında sağlanmış tesis,
makine, ekipman, teçhizat ve diğer malzemelerin, Ajansın gerekçeli ve yazılı izni olmaksızın
projenin sona ermesinden itibaren üç yıl süreyle mülkiyetini başkasına devredemez, rehin ve
teminat olarak gösteremez, projede tanımlanan iş dışında başka bir iş için kullanamaz. Bu
kapsamda başvuru sahibinin kontrolünde değişiklik yaratacak devir işlemlerinin de Ajansın
yazılı izni alınarak gerçekleştirilmesi uygun olacaktır. Ayrıca Başvuru Rehberinin ekinde
bulunan EK-II Genel Koşullar 7.5. maddesi gereğince destek ile alınan makine, ekipman ve
malzemeyi devralacak kişiler bakımından da üç yıla ilişkin kısıtlayıcı durumların geçerli
olacağı hatırlanmalıdır.
S78 3 yıl önce kurulmuş fakat faaliyet alanında enerji konusu olmayan bir şirketimiz var.
Bu şirketin ana sözleşmesinde değişiklik yaparak ve de hisse devri yaparak yeni ortaklarla bu
proje kapsamında başvuruda bulunmayı düşünüyoruz. Ortak yapısının ve amaç-konularının
değişmiş olması şirketin hükmi şahsiyetini değiştirmeyecektir kanaatindeyiz. Bu şartlarda
proje başvurusu yapabilir miyiz?
C78 "Bir firmanın proje başvurusu yaptığı alan ile ilgili yeterli deneyim ve kapasiteye sahip
olduğunu göstermesi için proje teklif çağrısı ilan tarihinden en az üç ay önce kurulmuş olma
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şartı aranmaktadır. Bu nedenle faaliyet konusunda yapılacak değişiklikler proje teklif çağrısı
ilan tarihi olan 3 Aralık 2010’dan en az üç ay önce tamamlanmış ve tescil ettirilmiş olmalıdır.
Eğer yapılması planlanan bir hisse devri işlemi varsa, bu işlem başvuru tarihi itibariyle
yapılmış ve tescil ettirilmiş olmalıdır."
S79 Başvuru sahibinin üzerinde proje yapacağı bir binası var. Başvuru esnasında bu bina
ile ilgili olarak “tapuda şerh yoktur” ya da “bina ipotekli değildir” şeklinde bir belge gerekli
mi? Bina ipotekliyse başvuru yapılabilir mi? Yapılırsa nasıl yapılır? İpoteklidir diye başvuru
formunda belirtmek gerekli mi? Belirtmezlerse sözleşme sonrasında sıkıntı yaşanır mı?
C79 Mali destek programımızın başvuru rehberlerinde, ana proje faaliyetlerinin
yürütüleceği veya proje ofisinin içinde yer alacağı binanın ipotekli olmasının başvuruya
engel teşkil ettiğine dair bir hüküm bulunmamaktadır. Taşınmaz ipotekli değilse taşınmazın
tapu sicil kaydını gösteren belgeye ihtiyaç yoktur. Eğer söz konusu taşınmaz ipotekli ise,
buna dair tapu sicil kaydının başvuru paketine eklenmesi ile başvuru yapılabilir. Ancak
projenin yürütülme aşamasında ipotek nedeniyle ilgili taşınmazın başvuru sahibinin elinden
çıkması veya proje amaçları doğrultusunda kullanılamamasının söz konusu olması durumunda
proje faaliyetleri aksayacağından sözleşmenin feshi ve de verilen mali desteğin geri ödenmesi
Ajans tarafından talep edilebilir.
S80 İşletmelerin yemek giderleri, proje kapsamında olan kişiler için projeye dahil edilebilir
mi?
C80 Proje kapsamında görevlendirilen personelin yemek gideri, işletme tarafından ayni bir
ücret unsuru olarak zaten karşılanıyorsa, bu yemek gideri Başvuru Sahibinin ayni katkısı
olarak değerlendirilir. Söz konusu proje personelinin yemek ihtiyacı, dışarıdan hizmet alımı
yolu ile gideriliyorsa ve ayrıca fatura alınabiliyorsa Bütçenin “6. Diğer” bölümünde
gösterilebilir.
S81 Ev tekstil ürünleri imalat ve satışı ile ilgili bir işyeri açmak istiyorum. Bu işe
başlamam konusunda yardım alabilir miyim?
C81 İktisadi Kalkınma Mali Destek Programımıza başvuruda bulunabilmek için, proje
teklif çağrısı ilan tarihinden en az üç ay önce kurulmuş ve tescil edilmiş bir işletmenin
bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla yeni kurulacak bir işletme için destek başvurusunda
bulunmanız mümkün değildir.
S82 "Firmamızın 5 yıllık kalkınma planı içerisinde olan ve yer tahsisi, parselasyonu
tamamlanmış, imar izni çıkmış ve hali hazırda diğer firmaların bir kısmının faaliyet gösterdiği
Organize Sanayi Bölgesinde 5.000 m2 yere taşınmanın da içinde bulunduğu, hem kapasite
arttırımı hem de teknoloji yatırımı ile ilgili bir projeden faydalanma olasılığımız nedir?
Organize sanayide yapılacak bina inşaatı ve buraya taşınma ile ilgili bir yardım söz konusu
mudur?"
C82 "Proje konunuzun başvuru yapacağınız programın amaç ve önceliklerine uygun olması
koşuluyla destek başvurusunda bulunabilirsiniz. Ancak küçük ölçekli yapım işlerinin
Ajanstan talep edilen destek miktarının % 30’unu geçmemesi gerektiğini unutmayınız.
Faydalanma olasılığınız ile ilgili bir bilgi vermek mümkün değildir. Zira projenin amaç ve
önceliklerle ilgililiği Bağımsız Değerlendiriciler ve Değerlendirme Komitesi tarafından
incelenip değerlendirilecektir. Değerlendirme Süreci hakkında detaylı bilgi için Başvuru
Rehberinin 2.3. “Başvuruların Değerlendirilmesi ve Seçilmesi” Bölümüne bakınız"
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S83 KOSGEB' den destek aldım. 2011 mart ayında son taksitini ödeyeceğim ve
ödemelerim düzenlidir. GEKA'ya teklif başvurusu yapmama engel teşkil eder mi?
C83 Aynı proje için başvuru yapılmadıkça herhangi bir sakıncası yoktur.
S84 Belediye olarak işlettiğimiz Su Dolum Tesisine yeni makineler almak istiyoruz. Kâr
amacı güden bu iştirakimiz için GEKA'ya proje başvurusu yapabilir miyiz?
C84 Başvuru Rehberi’nin 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?
başlığı altında belirtildiği gibi kar amacı güden kuruluşların KOBİ tanımına uymaları
gerekmektedir. 18 Kasım 2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Küçük ve
Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik
kapsamında KOBİ kapsamına girebilmek için işletmenin taşıması gereken şartlardan biri,
sermayesinin veya oy haklarının %25’den fazlasının KOBİ kapsamında olmayan bir
işletmeye ait olmaması şartıdır. Belediyeler KOBİ kapsamına girmemektedirler. Bu durumda
belediye iştiraklerinde belediyelerin %25’den fazla sermaye veya oy hakkına sahip olmaları
durumunda, belediye iştirakleri uygun başvuru sahibi olamazlar.
S85 Kâr amacı güden işletmelere yönelik Bütçe Formu’nun 5.6 numaralı satırında “Mali
hizmetler (banka teminatı maliyetleri vb.)” ifadesi yer almaktadır. Ancak başvuru rehberinde
uygun olmayan maliyetler arasında “Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı
arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler” sayılmıştır. Bu
ikisi arasında tezat olup olmadığı ve banka teminat mektubunun dönemsel faizinin uygun
maliyet olarak kabul edilip edilmediği konusunda bilgi verir misiniz?
C85 Başvuru Rehberi’nin uygun olmayan maliyetlere dair bahsi geçen ifadelerle, proje
uygulaması ile doğrudan ilgili olmayan Ajans ve yararlanıcı arasındaki banka transfer
ücretleri, noter masrafları ve vergiler gibi giderler ifade edilmektedir. Buna karşın banka
teminat mektubu alınması ve en az proje süresi boyunca devam edecek olan bu teminatın
devamı ile ilgili maliyetler, projenin uygulanması ile doğrudan alakalıdır. Bu nedenle banka
teminat mektubuna ilişkin maliyetler uygun maliyet olarak proje bütçesine eklenebilir. Bu
durum bütçe formunun yanı sıra EK-II Sözleşme Genel Koşullarının Mali Hükümleri arasında
(md. 14.2) düzenlenmiştir.
S86 Proje faaliyetlerinde kullanacağımız yeni makineleri yerleştirmek için var olan
binamızın; çatılarının kaldırılıp, yan duvarının yıkılmasıyla enlemesine büyütülmesini
kapsayan yapım işi uygun maliyet sayılır mı?
C86 Projenin uygulanabilmesi için mutlaka gerekli olan ve Ajans tarafından sağlanan mali
desteğin %30 (yüzde otuz)’unu geçmeyen yapım işleri (inşaat, tadilat, onarım, vb.), uygun
maliyet olarak kabul edilebilir ve Ajanstan destek alabilir.
S87 Proje faaliyetleri kapsamında, gıda üretimi için kullanılacak odanın, PVC bölme
yöntemiyle bölünmesi ve gerekli gıda üretim izinlerinin sağlanabilmesi için duvarlara ve
zemine fayans döşenmesi ile ilgili yapım işleri uygun maliyet midir?
C87 Projenin uygulanabilmesi için mutlaka gerekli olan ve Ajans tarafından sağlanan mali
desteğin % 30 (yüzde otuz)’unu geçmeyen yapım işleri (inşaat, tadilat, onarım, vb.), uygun
maliyet olarak kabul edilebilir ve Ajanstan destek alabilir.
S88 İncire zarar veren ekşilik böceğinin zararlarını en aza indirerek, üretim verimliliğini ve
ürün kalitesini artırmaya yönelik, zararlıların bertarafı için tuzak yöntemi ve organik tarımın
izin verdiği ölçüde ilaç kullanılması ile ilgili ve ileride yeni bir incir reçeli markası
oluşturmaya yönelik bir projemiz mali destek alabilir mi?
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C88 İncir üretimi yapmak için destek başvurusunda bulunamazsınız, çünkü Başvuru
Rehberlerimize göre birincil tarım faaliyetleri uygun olmayan proje konusu kapsamındadır.
Ancak Kâr Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik Mali Destek Programının “İşletmelerin üretim,
hizmet ve kurumsal altyapılarının güçlendirilmesi; tarım, sanayi ve turizm sektörlerinde
üretim verimliliğinin ve ürün çeşitliliğinin artırılması; yeni tesisler kurulması, geliştirilmesi ve
modernize edilmesi” önceliğine uygun olarak projelendirilecek incir reçeli markası
oluşturmaya yönelik faaliyetler destek kapsamına girebilir.
S89 Eski bir fabrikanın bir bölümüne makine kurmak istiyorum. Fabrikanın kiralanmış
olması proje başvurusuna engel teşkil eder mi?
C89 Kâr amacı güden kuruluşlara yönelik mali destek programının “2.1.1. Başvuru
Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?” bölümünde belirtilen bütün koşulların
sağlanması koşuluyla, amaç ve önceliklerden en az birine uygun şekilde düzenlenmiş bir proje
ile destek başvurusunda bulunulabilir. Ancak projenin sürdürülebilirliği açısından, kira
sözleşmesinin proje bitiminden itibaren en az 3 yıllık bir süreyi kapsayacak şekilde
düzenlenmesi ve başvuruda ibraz edilmesi gerekmektedir.
S90 Bagkur'a borcum var ve borç yapılandırması bekliyorum. Ancak son başvuru tarihine
kadar işlem biter mi bilemiyorum. Acaba borcum yapılandırılmış varsayıp proje hazırlamaya
devam etmeli miyim?
C90 Başvuru Sahibi ve ortakları için başvuru tarihi itibari ile en geç bir ay önce alınmış
sosyal sigorta primi ve vergi borcu ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirdiklerini ve borcun
bulunmadığını veya varsa borcunun yapılandırıldığına dair belge gerekmektedir. Dolayısıyla
10 Şubat 2011 olan son başvuru tarihimize kadar bütün belgenizi temin edip bize başvuru
yapmanız gerekmektedir. Yani son başvuru tarihimize kadar borcunuzun yapılandırılacağına
dair belgenizi alabileceğinizi düşünüyorsanız çalışmalarınıza devam edebilirsiniz ama son
başvuru tarihinden sonra yapacağımız ön inceleme aşamasında eksik belgeniz olduğu tespit
edilirse ve siz belgelerinizi tamamlayamazsanız başvurunuz kabul edilmeyecektir.
S91 2010 yılı teklif çağrısı başvuru rehberinde Ek B-1 Faaliyet bütçesinde 1.İnsan
Kaynakları 1.1 maaşlar bölümünde geçen brüt tutarlardan kasıt nedir? Ayrıntılı açıklar
mısınız?
C91 Brüt maaş şu kalemlerin toplamıdır: Net maaş + SGK işçi payı + SGK işveren payı +
işsizlik sigortası işçi payı + işsizlik sigortası işveren payı + ilgili diğer ücret ve maliyetler
(gelir vergisi+damga vergisi vb.)
S92 Mali destek başvurusu yapan kuruluşun mevcut personelini projede görevlendirilmesi
üzerine bu personele ödenen maaş uygun maliyet sayılır mı?
C92 Kuruluşun mevcut personelinin söz konusu projede görevlendirilmesi durumunda bu
personele ilişkin maliyetler bütçeye dahil edilebilecektir. Ancak bir kişiye aynı anda, farklı
işler için, tam zamanlı iki ücret ödemesinin yapılamayacağı unutulmamalıdır.
S93 İşletmenin devrinin en az 3 ay önce tescil edilme şartı aranmakta mıdır?
C93 Kâr Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik Mali Destek Programı kapsamında, işletmenin
teklif çağrısı ilan tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş ve tescil edilmiş olması şartı
aranmaktadır. Eğer söz konusu işletme devri hisse devri yolu ile yapılacaksa, bu işlem
başvuru tarihi itibariyle yapılmış ve tescil ettirilmiş olmalıdır.
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S94 Proje kapsamında deneme üretimi için ne kadar hammadde alımına izin veriliyor?
Proje bütçesinin yüzde kaçına kadar alım yapabiliriz?
C94 Sınırlı deneme üretimi kapsamındaki hammadde alımları uygun maliyet kapsamında
değerlendirilir. Bu kalemin sınırı projenizde öngördüğünüz deneme üretimi miktarıdır.
Projenizde deneme üretimini kaç birim olarak belirlediyseniz, o kadar birimin üretilmesi için
gereken hammadde maliyetini bütçeye yazabilirsiniz. Ancak belirlediğiniz deneme üretimi
miktarını piyasa koşullarına uygun olarak tayin etmeniz gerekmektedir. Bu husus bağımsız
değerlendiriciler tarafından dikkate alınacaktır.
S95 Devam eden bir inşaata rüzgar santrali veya arıtma sistemi kurmak için proje
yazılabilir mi?
C95 Kâr Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik Mali Destek Programının amacına ve en az bir
önceliğine uygun olarak hazırlanmış bir proje ile başvurulabilir. Ancak, proje döneminden
önce yaptığınız ve yapacağınız maliyetler destek kapsamı dışındadır.
S96 İnşaat şirketi olarak, tarım alanı ile ilgili projeler için destek alabilir miyiz?
(Paketleme, depolama tesisi kurmak için)
C96 Şirketlerin ticaret sicilinde kayıtlı bulunan faaliyet konuları dışında bir konuda proje
hazırlamaları kabul edilmemektedir. Faaliyet konusu değişiklikleri ise proje teklif çağrısı ilan
tarihi olan 3 Aralık 2010 tarihinden en az üç ay önce tamamlanmış ve tescil edilmiş olmalıdır.
S97 Tüm işleri 7 yıl önce yapılmış, her yıl düzenli olarak vergileri ve benzeri yasal
yükümlülükleri yerine getirilen ama aslında şu an aktif olmayan şirket olarak başvuruda
bulunulabilir mi?
C97 Kar Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik Mali Destek Programı Başvuru Rehberi sf. 56'da belirtilen uygunluk kriterlerini sağlamak, ilgili programa başvurabilmek için yeterlidir.
S98 Kâr amacı güden kuruluş olarak, atık su arıtma tesisi kurmak istiyoruz. Mali destek
alabilir miyiz?
C98 Kâr Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik Mali Destek Programı Başvuru Rehberi sf 23'te yer alan Programın amacı ve en az bir önceliğine uygun olacak şekilde "atık su arıtma
tesisi kurma konulu" bir proje ile başvuruda bulunulabilir. Projenin amaç ve önceliklerle
ilgililiği Bağımsız Değerlendiriciler ve Değerlendirme Komitesi tarafından incelenip
değerlendirilecektir. Değerlendirme Süreci hakkında detaylı bilgi için Başvuru Rehberinin
2.3. “Başvuruların Değerlendirilmesi ve Seçilmesi” Bölümüne bakınız.
S99 Proje faaliyetlerinin yapılacağı bölge risk bölgesi ise (örneğin o bölgede sel riski
varsa) değerlendirme komitesi bunu dikkate alır mı?
C99 Proje faaliyetlerinin yapılacağı bölgenin risk bölgesi olma durumunu başvuru
formunda belirtiniz. Bu "risk" projenin değerlendirilmesinde önem arz ediyor ise bağımsız
değerlendiriciler ve değerlendirme komitesi bu hususu dikkate alacaktır.
S100 Kâr Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik Mali Destek Programının amacına ve en az bir
önceliğine uygun olarak hazırlanmış bir proje ile başvurulabilir. Ancak, proje döneminden
önce yaptığınız ve yapacağınız maliyetler destek kapsamı dışındadır.
C100 Kâr Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik Mali Destek Programının amacına ve en az bir
önceliğine uygun olarak hazırlanmış bir proje ile başvurulabilir. Ancak, proje döneminden
önce yaptığınız ve yapacağınız maliyetler destek kapsamı dışındadır.
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S101 Otel konseptinin değiştirilmesi destek kapsamında mı? (örneğin normal oteli butik
otele çevirmek için bir proje yazılabilir mi?)
C101 Evet, Kâr Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik Mali Destek Programının amacına ve en
az bir önceliğine uygun olarak hazırlanmış bir proje ile başvurulabilir. Projenin amaç ve
önceliklerle ilgililiği Bağımsız Değerlendiriciler ve Değerlendirme Komitesi tarafından
incelenip değerlendirilecektir. Değerlendirme Süreci hakkında detaylı bilgi için Başvuru
Rehberinin 2.3. “Başvuruların Değerlendirilmesi ve Seçilmesi” Bölümüne bakınız.
S102 Markalaşmaya yönelik faaliyetler destek kapsamında mı?
C102 Evet, Kar Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik Mali Destek Programının amacına ve en
az bir önceliğine uygun olarak hazırlanmış bir proje ile başvurulabilir. Projenin amaç ve
önceliklerle ilgililiği Bağımsız Değerlendiriciler ve Değerlendirme Komitesi tarafından
incelenip değerlendirilecektir. Değerlendirme Süreci hakkında detaylı bilgi için Başvuru
Rehberinin 2.3. “Başvuruların Değerlendirilmesi ve Seçilmesi” Bölümüne bakınız.
S103 Projelere yurtdışından ortak alabilir miyiz?
C103 Ortaklar, başvuru rehberlerinde Bölüm 2.1.1’de belirtilen koşullardan “Ajansın
faaliyet gösterdiği TR32 Düzey 2 Bölgesi’nde (Aydın, Denizli, Muğla) kayıtlı olmaları veya
merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunma kriteri” dışında, Başvuru Sahipleri
ile aynı uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar. Bu koşullar altında, projeye yurtdışından ortak
alınabilir.
S104 Başvuru sahibi olabilmek için bir firmanın Ege distribütörü olmak yeterli mi? Yoksa
Bölgede yasal şube olması mı gerekli?
C104 Başvuru Sahibi, Ajansın faaliyet gösterdiği TR32 Düzey 2 Bölgesi’nde (Aydın,
Denizli, Muğla) kayıtlı olmalı veya Başvuru Sahibinin merkezi ya da yasal şubesi bu
bölgelerde bulunmalıdır.
S105 Yeni kurulmuş bir işletmenin (3 ay önce kurulmuş olma şartını haiz olmak koşulu ile)
başvuru sahibi olması durumda bir dezavantajı var mı?
C105 Hayır, yeni kurulmuş bir işletmenin değerlendirme aşamasında bir dezavantajı yoktur.
Ancak, işletmelerin "mali ve işletme kapasiteleri" değerlendirme aşamasında önemli bir
kriterdir.
S106 Başvuru sahibi olarak kobi tanımına girdiğimi belgelemek zorunda mıyım? Eğer öyle
ise hangi belgeler gereklidir?
C106 KOBİ statüsünde olan bir Başvuru Sahibi, talep edilen tüm belgeleri Ajansa sunduğu
taktirde, KOBİ olduğunu belgelemiş olmaktadır. Bu husus için ekstra başka bir belge talep
edilmemektedir. Başvuru esnasında sunulması gereken belgeler Kâr Amacı Güden
Kuruluşlara Yönelik Mali Destek Programı Başvuru Rehberi sf. 17-18'de açıklanmıştır.
S107 Ortaklarına kâr dağıtımı yapan bir kooperatif, kâr amacı güden kuruluşlara yönelik
mali destek programında başvuru sahibi olabilir mi?
C107 "Kâr Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik Mali Destek Programının uygun başvuru
sahibi KOBİ'lerdir. Dolayısıyla KOBİ tanımına uymayan hiçbir kurum, kuruluş veya işletme
bu programa proje başvurusunda bulunamaz."
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S108 Proje kapsamında, alacağım makine ve teçhizatı yerleştirmek için kullanacağım yeni
bir tesisin kirası uygun maliyet sayılır mı?
C108 Söz konusu tesisin kullanımı, proje faaliyetlerinin uygulanabilmesi için mutlaka
gerekliyse, bu tesisin proje süresince kira masrafı, uygun maliyet sayılabilir. Ancak bu
durumu projede net bir şekilde belirtmeniz gerekir.
S109 Görev ve yetki alanımda arıcılık var, ancak gıda ve tarım yok. Bu durum, erik
kurutma ile ilgili bir proje için başvuru yapmama engel midir?
C109 Başvuru yapılabilecek proje konuları, proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki
alanı dahilindeki konular ile sınırlıdır. Şirket ana sözleşmesinde belirtilen faaliyet
konusu/konuları haricinde bir konu ile ilgili olarak hazırlanan proje/projelerle başvuru
yapılması mümkün değildir.
S110 Proje hazırlanmasında çalışacağımız danışman, projenin uygulanması aşamasında bize
yardımda bulunacağından, koordinatör yardımcısı olarak projemizde gösterebilirmiyiz?
C110 Projenizde çalışan proje koordinatörü, koordinatör yardımcısı gibi kilit personelin
proje yönetimi veya proje konusu hakkında deneyimli olması projenin yönetim kapasitesi için
önemli bir unsurdur. Kilit personelin özgeçmişleri de başvuru formu EK-D’de sunulmalıdır.
Proje yazma sürecinde aldığınız danışmanlık hizmeti uygun maliyetlerden kabul edilmez.
Projeniz kapsamında istihdam edeceğiniz kilit personelin bu durumdan bağımsız düşünülmesi
gerekir. Projeniz kapsamında proje yönetimi yada proje konusu ile ilgili alanlarda yeterli
kapasiteye sahip personeli istihdam edebilirsiniz. Bu personelin proje yazım sürecinden
bağımsız düşünmek gerektiği için de başvurudan önce size danışmanlık sunmuş olması yada
olmaması farklılık arz etmez.
S111 Projemiz kapsamında alacağımız makinelerle beraber sağlayacağımız istihdamın
maaşlarının yarısı karşılanacak mı?
C111 Bütçede insan kaynakları kalemi altında gösterilen maaşlar proje ekibinin maaşlarıdır.
Projenin uygulanması amacıyla proje ekibi için eleman alınması durumunda, bu husus destek
kapsamında değerlendirilir ve söz konusu maliyetin yarısı karşılanır. Ancak bütçede yer alan
insan kaynakları ve seyahat giderleri toplamı uygun maliyetlerin %7'sini aşmamalıdır.
S112 "Ticaret Gazetesinin aslının olmadığı durumda, Ticaret Odasından alınmış onaylı bir
örneği geçerli olur mu?"
C112 Başvuru Sahibi ve her ortağın kuruluş sözleşmesinin ve varsa şirket yapılarında
meydana gelen son değişikliklerin yer aldığı Ticaret Sicili Gazetesinin aslı olmadığı durumda,
Başvuru Sahibinin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından alacağı aslı gibidir onaylı örneği ile de
başvurulabilir.
S113 Hizmet sektöründeki bir işletme yeni şube açmak üzerine bir proje ile başvurabilir mi?
Şubede çalışanların maaşları proje kapsamında ödenebilir mi?
C113 Söz konusu projenizi Kar Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik Mali Destek Programı
Başvuru Rehberi sf. 2-3'te yer alan Programın amacına ve en az bir önceliğine uygun olarak
hazırlamak suretiyle başvuru yapmanız mümkün gözükmektedir. Şubede çalışacak olan
personelin maaşları, bütçenin insan kaynakları bölümüne yazılabilir. Ancak, “bütçenin insan
kaynakları ve seyahat başlıklarının toplamı için tahsis edilebilecek toplam tutar projenin
toplam uygun maliyetlerinin %7’sini aşmamalıdır” kuralı göz ardı edilmemelidir.

18/25

S114 Araç kiralama şirketi kiraladığı araçlarını yeni teknoloji hibrid araçlarla değiştirmek
istiyor. Bununla ilgili bir proje yazabilir mi? Böyle bir projede bu araçların alımına izin var
mı? Projenin temeli kiraya verilen araç olabilir mi?
C114 Hiçbir proje sadece mal alımı ile sınırlandırılamaz. Mal tedariki tanımlı hedefleri olan
daha kapsamlı bir projenin parçası olmalıdır. Diğer yandan ticareti yapılan ürünün alımı ile
ilgili projeler desteklenmemektedir. Buna göre araç kiralama işinde temel ticari faaliyet bu
araçların kiralanması olduğundan kiralanacak araçların alımı proje konusu olarak kabul
edilmemektedir.
S115 Hizmet karşılığı fatura kesemeyen bir taşerona gider pusulası marifeti ile
belgelendirme yapılıp ödeme yapılmaktadır. Proje kapsamında aynı taşerondan hizmet
alınacaktır. Bu hizmetin karşılığı düzenlenecek gider pusulası ve gider pusulasının stopajı
destek kapsamına girer mi?
C115 VUK 234.maddesi ile birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit
edilenler, defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabı ve çiftçilerin; vergiden
muaf esnaftan yapacakları mal ve hizmet alımları ile birinci ve ikinci sınıf tüccarların, zati
eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları mallar için gider pusulası düzenlemesi
öngörülmüştür. Ayrıca söz konusu taşeron firma Gelir Vergisi Kanununun 9.maddesinde
sayılan esnaf muaflığı şartlarını taşıyorsa, gider pusulası düzenlenebilir ve düzenlenen gider
pusulası uygun bir harcama belgesi olarak kabul edilebilir. Düzenlenecek olan gider
pusulasında sorumlu sıfatıyla yapılan stopaj, mal ve hizmet alan için bir maliyet olması
nedeniyle destek kapsamında değerlendirilir.
S116 Kendi şirketimiz bünyesindeki mali müşavir, denetim gerektiren bir projede denetimi
yapabilir mi?
C116 Her projenin kendi iç denetçisi olacak ve proje koordinatöründen aldığı raporlara bağlı
olarak bu görevi yürütecektir. Her kurum kendi iç denetim mekanizmasını kullanabilir, yoksa
tayin edebilir, denetçinin belirli olması yeterlidir. Dış denetim hibe tutarı 200.000 TL'nin
üzerinde olan projeler için zorunludur. Denetim, Yasal denetim konusunda ulusal veya uluslar
arası kabul görmüş bir denetim kurumuna (Yeminli Mali Müşavirler/Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası veya Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış Bağımsız Denetim
Şirketi) mensup onaylı bir denetçi Yeminli Mali Müşavirler tarafından gerçekleştirilebilir ve
bu harcamanın faturalandırılması gerekmektedir. Burada önemli olan denetçinin işletme
bünyesinde çalışmaması, işçi-işveren ilişkisi gibi doğrudan hukuki bir bağının
bulunmamasıdır.
S117 2 çalışanı olan Veteriner Kliniği kobi olarak başvurabilir mi?
C117 "Kâr Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik Mali Destek Programı kapsamında uygun
Başvuru Sahipleri şunlardır:
18 Kasım 2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta
Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik
kapsamında KOBİ olması (250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış
hâsılatı ya da mali bilançosu 25 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler), Sermayesinin veya
oy haklarının % 25’den fazlasının KOBİ kapsamında olmayan bir işletmeye ait olmaması
şartını sağlayan işletmeler.
Bu bağlamda, KOBİ kapsamında yer alan işletmeler rehberdeki diğer şartları da yerine
getirerek uygun başvuru sahibi olabilirler."
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S118 Organik gübre üretim tesisi kurmak istiyorum. Bu tesisin faaliyete geçebilmesi için,
izin alınmasında ürün numunesi ve tesisin Tarım Bakanlığı’nca denetlenmesi öngörülmüştür.
Bu izni tesis kurulmadan almak mümkün değildir. Bu durumda proje başvurusu yapmak için
gerekli belgeler arasında üretim izni bulunmalı mıdır?
C118 Tesis kurulması için yapılacak maliyetler programımız kapsamında uygun maliyettir;
tesisin faaliyete geçmesi aşaması proje süresi dışında gerçekleşecekse böyle bir izni başvuru
esnasında sunmanız gerekli değildir. Ancak faaliyete geçilmesi proje süresi dahilinde ise
gerekli izin başvuru tarihi itibari ile mevcut ise sunulmalı, değil ise sözleşme imzalama
aşamasında ibraz edilebilmelidir.
S119 Cam doğrama atölyem var, kapasite artırımına yönelik makine- teçhizat alımını içeren
bir projem mali destek kapsamına girer mi?
C119 Hiçbir proje sadece makine-teçhizat alımıyla sınırlandırılamaz, makine-teçhizat
tedariki nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş, kapsamlı bir projenin parçası olmak zorundadır.
S120 BAĞ-KUR prim borcu olan işletmeler başvuru yapabilir mi?
C120 BAĞ-KUR prim borcu, sosyal sigorta prim borcu kapsamında değerlendirilir ve
başvuru yapılabilmesi için yapılandırılmış borçlar dışında BAĞ-KUR prim borcu
bulunmaması gereklidir.
S121 Yurtdışından spesifik bir makina alacağız ve sadece bir tedarikçisi var. Sadece bir
tedarikçi olduğunu ispat edersek, yalnızca bir proforma fatura ile başvuru yapabilir miyiz?
C121 Satın alınacak makine ile ilgili, yalnızca bir tedarikçi olduğunu belgelemek,
gerçekleşmesi zor bir ispat olacaktır. Ancak projeler alanlarında uzman, tecrübeli bağımsız
değerlendiriciler tarafından inceleneceğinden, tedarikçi sayısına bağlı olarak proforma fatura
sayısı mutlaka dikkate alınacak ve bu bağlamda değerlendirme yapılacaktır.
S122 İnşaat ruhsatı yapı kullanım izni mi, yoksa devam eden inşaat için inşaat ruhsatı mı?
C122 Projenin uygulanması için kanunla zorunlu kılınmış, inşaat ruhsatı gibi gerekli yetki
belgesi ve diğer izinler başvuru tarihi itibari ile mevcut ise sunulacak, değil ise sözleşme
imzalama aşamasında ibraz edilebilecektir. İnşaat ruhsatı yapı kullanım izni ile inşaat ruhsatı
kullanım amaçları farklıdır. Projenizin yürütülmesi için ne tür ruhsat ve yetki belgesine
ihtiyacınız varsa başvuru sırasında veya sözleşme aşamasında ajansımıza teslim etmeniz
gerekmektedir.
S123 Balık çiftliği alabalık yavru yetiştiriciliği kurma aşamasındayım. Havuzlar ve tesis
kurulacak herhangi bir makine alımı yok. Tesis yapımı ve alabalık yavru yetiştiriciliği için
herhangi bir destek var mı?
C123 Balık yetiştiriciliği birincil tarım olup, destek kapsamında değildir.
S124 Kreşimde atıl kapasite var. Sosyal amaçlı bir proje olarak; GEKA’dan alacağım mali
destekle, maddi durumu uygun olmayan çocukların eğitimini sağlayabilir miyim?
C124 2010 yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programımız kapsamında eğitim öncelikli
alanlarımız arasında yer almamaktadır. Projelerinizin konusu kâr amacı güden kuruluşlar için
hazırladığımız programımızın amacı ve en az bir önceliği ile ilgili olmak zorundadır.
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S125 "Mali destek başvurusunda bulunacak işletmemizin hissedarları arasında yabancı
uyruklu gerçek ya da tüzel kişilerin bulunması işletmemizin uygun bir başvuru sahibi
olmasına engel midir? Ayrıca işletmede aranan, mali bilanço veya net satış hasılatının 25
milyon TL’den az olması şartına göre, bu kalemlerden birinin 25 Milyon TL’den az, diğerinin
fazla olması durumu, başvuru yapmaya engel midir?"
C125 Kar Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik Mali Destek Programı Başvuru Rehberi sf. 56'da uygun başvuru sahipleri belirtilmiştir. Rehberde de açıklandığı üzere, bu Programın
uygun başvuru sahipleri KOBİ'lerdir. Başvuru Sahibinin bünyesinde yabancı uyruklu gerçek
veya tüzel kişilerin bulunması başvuru için bir engel teşkil etmemektedir. Yalnız, şirketin
KOBİ statüsünde olmayan ortak/ortakları varsa, bu ortak/ortaklıkların şirket sermayesinde
veya oy hakkındaki payının %25'ten fazla olmaması gerekmektedir. Bununla beraber, uygun
başvuru sahibi KOBİ'lerde aranan mali bilanço veya net satış hasılatının 25 milyon TL'den az
olma şartı ile ilgili olarak, iki şartın ayrı ayrı sağlanması gerekmemektedir. Örneğin bir
işletmenin net satış hasılatı 25 milyon TL'den az iken mali bilançosu 25 milyon TL'den fazla
olabilir. Bu durum başvuru için bir engel teşkil etmemektedir.
S126 Projede yer alan satın alınacak makina ve teçhizatı, destek alacak şirket hissedarından
(bağımsız ayrı firması olan ortaktan) satın alabilir mi?
C126 Başvuru sahibi olarak şirketler proje başvurularını kendi tüzel kişilikleri adına
yapmaktadır ve proje ile ilgili süreçlerden şirket tüzel kişisi sorumludur. Proje kapsamında
şirketler ajans tarafından belirlenen satın alma prosedürlerine göre satın alma faaliyetlerini
yürütürler. Bu noktada soruda belirtilen ortaklık yapılarının satın alma prosedürlerinin “3.
Temel satın alma kuralları”nda belirtilen” 3.1 Ayrım Gözetmeme” ve “3.2 Adil rekabet”
ilkelerine aykırı bir satın alma faaliyeti içinde bulunmamaları gerekmektedir.
S127 Balık paketleme tesisi kurma destek kapsamında mı?
C127 Uygun bir proje, ilgili mali destek programının amaçlarını ve önceliklerinden en az
birini gerçekleştirmeyi hedeflemeli ve Başvuru Rehberinin 2.1.3. Bölümünde belirtilen
uygunluk kriterlerini karşılamalıdır. Projenin amaç ve önceliklerle ilgililiği Bağımsız
Değerlendiriciler ve Değerlendirme Komitesi tarafından incelenip değerlendirilecektir.
Değerlendirme Süreci hakkında detaylı bilgi için Başvuru Rehberinin 2.3. “Başvuruların
Değerlendirilmesi ve Seçilmesi” Bölümüne bakınız.
S128 Projemiz kapsamında yurtdışından bir cihaz alınacaktır ve bu cihazı üreten çok az
sayıda firma bulunmaktadır. Eğer cihazı Türkiye’deki bir firmadan alacak olursak cihazın
fiyatı, cihazı getiren aracı firmanın da kârı ekleneceği için artacaktır. Bu yüzden cihazı
yurtdışından üretici firmasından almak daha uygun olacaktır. Bundan dolayı cihaz fiyatının
dışında ek olarak nakliye ve gümrük vergisi de ödenmesi gerekecektir. Bu kalemleri(nakliye
ve gümrük vergisi) Bütçe dosyasında nereye eklemeliyiz? Ayrıca, bu giderler de destek
kapsamında karşılanabilir mi?
C128 Başvuru Sahipleri projeleri kapsamında yapacakları satın almalarda Ajans tarafından
belirlenen satın alma kurallarına tabii olmak durumundadırlar. Örnek Sözleşme EK-IV de
Başvuru Sahiplerinin bilgisine sunulmuş satın alma usullerine göre de 150.000TL’nin
üzerinde yapılacak satın almaların açık ihale usulüyle yapılması gerekmektedir. Bu durumda
satın alınacak ürün hakkında yapılan teknik şartnameler, belirlenen performans kriterleri
üzerinden tüm tedarikçiler söz konusu ihaleye katılma konusunda serbesttirler. Aynı şekilde
bu durum yurt dışı tedarikçiler için de geçerlidir. Yurt dışındaki tedarikçiler de yurt
içindekiler gibi ihaleye dahil olabilmektedirler. Başvuru formu EK-B Bütçe - Ekipman ve
Malzeme kalemine yazılacak tutarlar söz konusu ekipman-malzemenin satın alma
maliyetlerini içermektedir. Bu durumda alınacak ekipman ve malzemenin maliyeti
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hesaplanırken gümrük vergileri ve nakliye bedelleri de hesaba katılmalıdır. Söz konusu
bedeller malzemenin tedarik edileceği firmadan toplam bir teklif almak yolu ile
belirlenebileceği gibi, başvuru sahibi kuruluşun gümrük, nakliye gibi masrafları kendi
karşılayacak olması halinde 3.5 kaleminde gösterilebilir.
S129 Şube kaydını gösteren belgeler hangileridir?
C129 Kâr Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı
içerisinde belirtilen 2.2. 1 Başvuru Formu ve Diğer Belgeler içerisinde, Başvuru Sahibi TR32
Bölgesi’nden başka bir bölgede kayıtlı ise, TR32 Bölgesi dahilindeki illerden herhangi
birisinde şube kaydı olduğunu gösterir belge istenmektedir. İstenen bu belge, Şubenin ilan
edildiği ticaret sicil gazetesi veya şubenin bulunduğu yerdeki oda kayıt belgesi
olabilmektedir.
S130 Yat üreticisi proje kapsamında imal ettiği yatı satabilir mi?
C130 Başvuru sahibinin proje kapsamında yaptığı faaliyetler ilgili işletmenin görev
tanımında bulunmalı ve mali destek programının öncelikleri ile ilgili olmak durumundadır.
Ayrıca proje kapsamında proje bütçesine sadece uygun maliyetler yazılabilmektedir. Proje
kapsamında yat üreten bir firma üretmekte olduğu yatlar için kullandığı hammadde maliyetini
projeye yansıtamamaktadır. Çünkü Kâr amacı güden kuruluşlara yönelik başvuru rehberi Sf.
15’te belirtildiği gibi sınırlı deneme üretimleri haricindeki hammadde maliyetleri uygun
maliyet olarak kabul edilmemektedir. Bu noktada firma projeden aldığı destek tutarını ürettiği
ürünler için hammadde almak ve böylelikle ürettiği ürünleri satmak için kullanamaz. Proje
öncelikleri kapsamında belirtilen rekabet gücünü arttırma, Ar-Ge yapma, yeni makine
ekipman alma, pazarlama faaliyetleri, çevreye duyarlı iyileştirme faaliyetleri vb. gibi
faaliyetler projenin konusu olabilmektedirler. Başvuru sahibi tanımlı hedefleri doğrultusunda
projesini programda bahsedilen öncelikler üzerine kurabilmektedir.
S131 Turistik yat turları düzenleyen bir KOBİ, proje kapsamında fason olarak ürettirdiği
yatı bir sene boyunda düzenleyeceği turları için kullandıktan sonra satabilir mi?
C131 Fason üretim veya kısaca Fason, biri diğerine göre ekonomik üstünlüğe sahip iki firma
arasındaki ilişki sonucu, küçük firmanın büyük firma için anlaştıkları türde, miktarda ve
kalitede süreli olacak şekilde üretim yapması ve bu üretimi anlaştıkları tarihte teslim
etmesidir. Bu noktada işletme olarak kendiniz üretmeniz gereken, işletmenin faaliyet alanı
içinde olan bir malı firma, proje kapsamında başka bir firmaya yaptıramamaktadır. Diğer
yandan ticareti yapılan ürünün alımı ile ilgili projeler desteklenmemektedir. Buna göre
işletmenin yat kiralama işinde temel ticari faaliyeti bu yatın kiralanması ise kiralanacak yatın
alımı proje konusu olarak kabul edilmemektedir. Buna ek olarak Programlar kapsamında
alımı desteklenen alet, teçhizat, malzeme ve sistemler ile yapımı gerçekleştirilen tesislerin
mülkiyeti yararlanıcıya aittir. Ancak yararlanıcının, sözleşme kapsamında sağlanmış tesis,
makine, ekipman ve diğer malzemelerin, Ajansın gerekçeli ve yazılı izni olmaksızın projenin
sona ermesinden itibaren 3 yıl süreyle mülkiyetini başkasına devredemez, rehin ve teminat
olarak gösteremez, projede tanımlanan iş dışında başka bir iş için kullanamaz.
S132 Yurtdışından alacağımız cihazlar için alacağımız proforma faturaların ıslak imzalı
olması gerekli mi, yoksa internet ortamında bize gönderdikleri scan edilmiş dosyalar yeterli
olur mu?
C132 Maliyetlerin hesaplanması ve bağımsız değerlendiricilerin bütçenizde belirttiğiniz
maliyetleri daha net değerlendirebilmeleri için alacağınız proforma faturaların ıslak imzalı
olması gerekmektedir.
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S133 Proje formatındaki birçok bölümde aynı konular tekrarlanmak zorunda kalınıyor ki
örnek proje formunda da aynı durum söz konusu. Bu durum proje başvurumuzu olumsuz
etkiler mi?
C133 Proje başvuru formundaki bölümler nitelik ve içerik itibariyle genişleyerek ve detaya
inilerek devam etmektedir. Örneğin 1.4 bölümünde projenizi bir sayfa özetlemeniz
gerekmekte iken Projenin genel ve özel amacını 1.5 de, gerekçelendirmesi ve hedef gruplarını
1.6 da, faaliyetlerini 1.7 de ayrıntılı olarak anlatmanız gerekmektedir.
S134 Başvuru Formu Ekipman ve Ofisler Bölümüne neler yazılacak? (4.2.4)
C134 4.2.4 Ekipman ve ofisler bölümüne başvuru sahibinin faaliyet alanı olan iş kapsamında
sahip olduğu ekipman ve ofisler yazılmalıdır. İşletmenin faaliyetlerini sürdürdüğü kapalı alan,
makine sayısı ve çeşitleri, sahip olunan kalite belgeleri, ofisler için gerekli olan önemli
nitelikte ekipmanlar, otomasyon sistemleri, (varsa) enerji üretim sistemleri vb. gibi örnekler
çoğaltılabilir.
S135 Başvuru formu 3.4 sermaye yapısı kısmında limited şirketimizin ortaklarını yazacağız.
Fakat her ortak karşısına ciro ve çalışan sayısını mı yazacağız? 2 ortağımız var, satırları
birleştirip tek sütun haline getirerek o sütuna kendi firmamızın ciro ve çalışan sayısını mı
yazacağız?
C135 Başvuru formu 3.4 Sermaye Yapısı kısmına bölünmüş sermaye yapısı olan şirketler,
hissesi bulunan tüm gerçek, kamu yada özel hukuk tüzel kişilerini yazmak durumundadırlar.
Mevcut firmanızda hissesi bulunan tüm gerçek yada tüzel kişiler başvuru formundaki tabloda
belirtilmelidir. Tabloda yer alan alanlar firmanızın ortaklarının özellikleri doğrultusunda
doldurulmalıdır. Çalışan sayısı ve cirosu olan firma ortakları belirtilen alanları doldurmak
durumundadırlar. Ortakların çalışan sayısı yada cirolarının bulunmadığı durumlarda tabloda
herhangi bir düzenleme (birleştirme vb. ) yapılmayacak, belirtilen alanlar boş bırakılacaktır.
S136 KOBİ'nin 3 ay önce kurulmuş olma kriterine firmamız 19 günlük bir süre farkı
nedeniyle uymuyor. Son başvuru tarihinin ertelenmesi ile başvuru sahibi olabilir miyiz?
C136 Kâr amacı güden kuruluşlara yönelik mali destek programı rehberinin 2.1.1. Başvuru
Sahiplerinin Uygunluğu maddesinde de belirtildiği üzere, kuruluşun proje teklif çağrısı
(03.12.2010) ilan tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş ve tescil edilmiş olması gerekmektedir.
S137 8 yıldır işletmecisi olduğum buz üretim tesisinin kapasitesini artırmak, teknolojik ve
enerji tasarruflu makinalar almak istiyorum. Desteklerinizden nasıl faydalanabilirim?
C137 Uygun bir proje, ilgili mali destek programının amaçlarını ve önceliklerinden en az
birini gerçekleştirmeyi hedeflemeli ve Başvuru Rehberinin 2.1.3. Bölümünde belirtilen
uygunluk kriterlerini karşılamalıdır. İK01 İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı için
uygun bir başvuru sahibi olabilirsiniz. Söz konusu programın başvuru rehberini inceleyerek
proje hazırlarken izlemeniz gereken yolu ve sağlamanız gereken koşulları detaylı olarak
öğrenebilirsiniz.
S138 Başvuru formunda 3.3 kısmında yönetim kurulu listesi isteniyor. Bizim limited
şirketimiz var. Dolayısıyla yönetim kurulumuz, komitemiz yok. Buraya ne yazacağız?
C138 Limited şirketlerde komite ya da yönetim kurulu bulunmadığından, Başvuru
Formunda yer alan 3.3. nolu bölüme şirket ana sözleşmesinde belirtilmiş Şirket Müdürü veya
yine ana sözleşmede belirtilmiş, işletmeyi temsile ve ilzama yetkili kişi/kişilerin yazılması ve
söz konusu kişi/kişiler hakkında tabloda istenen bilgilerin verilmesi yeterlidir.
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S139 Başvuru sırasında "vergi borcu yoktur" evrakını verememekteyim. Vergi borcum
yapılandırma sürecinde olduğu için ajansınızın proje değerlendirme aşamasından sonra
projemin kabulüne müteakip bu evrakı versem kabul olur mu?
C139 Başvuruda bulunurken bütün belgelerinizi tamamlamış olmanız gerekmektedir. Son
başvuru tarihinden sonra yapacağımız Ön İnceleme aşamasında, isteğiniz dışında gözünüzden
kaçan eksik belgelerinizi tamamlamanız için size 5 günlük bir süre verilecektir. Bu süre
zarfında eksik belgenizi tamamlayamadığınız takdirde başvurunuz reddedilecektir. Ayrıca son
başvuru tarihi 02 Mart 2011 olarak değiştirildiğinden evraklarınızı bu tarihe kadar
tamamlayabileceğinizi umuyoruz.
S140 Şimdiye kadar hiç sigortalı çalıştırmayan gönüllülerin çalıştığı işletmemizin
31.12.2009 ve Ekim 2010 tarihleri itibariyle istihdam ettiği personel sayısını gösteren sosyal
güvenlik kurumundan alınan belge ya da barkotlu internet çıktısı alma imkanı yok. Bu belgeyi
almadan başvuramaz mıyız?
C140 İlgili mali destek programına başvurabilmek için gerekli belgelerden biri de
31.12.2009 ve Ekim 2010 tarihleri itibariyle çalışan personel sayısını gösteren Sosyal
Güvenlik Kurumundan alınan belge yada barkotlu internet çıktısıdır. Bu tip bir belge
alınamayan hallerde başvuru sahibinin ilgili SGK müdürlüğünden SGK kaydı olmadığına dair
bir belge alınabilmekte ve bu belge ile mali destek programına başvurulabilmektedir.
S141 Saman, talaş, kepek ve bazı katkı maddelerinin mantar tohumuyla kompozisyonu
yöntemiyle (topraksız) gerçekleştirilen organik mantar üretiminde mali desteklerden
faydalanabilir miyiz?
C141 Birincil tarım destek kapsamında değildir.
S142 Tarımsal altyapıyı güçlendirmek için arazimde (engebeli olmasından dolayı)
yapacağım yol açma çalışması destek kapsamında olabilir mi?
C142 Kâr Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik Mali Destek Programının amacına ve en az bir
önceliğine uygun olarak hazırlanmış bir proje ile başvurulabilir. Ancak, proje kapsamında
yapılması planlanan küçük ölçekli yapım işlerinin Ajans tarafından verilecek desteğin
%30'unu geçmemesi gerektiği unutulmamalıdır.
S143 Mısırın işlenerek, mısır unu ve mısır fleksi üretildiği bir tesis kurmak istiyorum. Mali
desteklerden faydalanabilir miyim?
C143 Tarıma dayalı sanayi destek kapsamındadır. Dolayısıyla, Kâr Amacı Güden
Kuruluşlara Yönelik Mali Destek Programının amacına ve en az bir önceliğine uygun olarak
hazırlanmış bir proje ile başvurulabilir.
S144 Keçi eti ve keçi sütü üretimi yapıyoruz; bu kapsamda, gıda güvenliği ve
markalaşmayla ilgili bir projemiz mali destek kapsamında olabilir mi?
C144 Kâr Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik Mali Destek Programı Başvuru Rehberi sayfa
2-3'te yer alan Programın amacı ve en az bir önceliğine uygun olacak şekilde ilgili proje
konusu ile başvuruda bulunulabilir.
S145 Doğramacılık işiyle uğraşıyorum. Faaliyetlerim için yapacağım makine-ekipman alımı
mali destek kapsamında olabilir mi?
C145 Sadece makine-ekipman alımı içeren projeler desteklenmemektedir. Makine-ekipman
alımı, tanımlı hedefleri olan daha geniş kapsamlı bir projenin parçası olmalıdır.
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S146 Kâr amacı güden kuruluş olarak; ilimizin tanıtımıyla ilgili olarak, tanıtım mağazasının
kurulması, interaktif şehir rehberinin hazırlanması, tanıtım DVD’leri hazırlanması ve ilerideki
fuarlarda kullanılabilecek ilimiz ile ilgili dergi, broşür, reklamlar vb. materyalin oluşturulması
faaliyetlerini kapsayan bir proje mali destek alabilir mi?
C146 Uygun bir proje, ilgili mali destek programının amaçlarını ve önceliklerinden en az
birini gerçekleştirmeyi hedeflemeli ve Başvuru Rehberinin 2.1.3. Bölümünde belirtilen
uygunluk kriterlerini karşılamalıdır. İlgili programın örnek proje konuları arasında
“pazarlama, pazar geliştirme ve tanıtım faaliyetlerini içeren proje konuları da mevcuttur.
Ancak, ajansa başvurusu yapılan projelerin incelenmesi ve puanlaması bağımsız
değerlendiriciler tarafından yapılmaktadır Değerlendirme Süreci hakkında detaylı bilgi için
Başvuru Rehberinin 2.3. “Başvuruların Değerlendirilmesi ve Seçilmesi” Bölümüne
bakabilirsiniz.
S147 Bir projede personel alımı varsa bu nasıl gösterilecek? Alınan personele sigorta yapma
zorunluluğu var mı? Varsa bu nasıl gösterilecek?
C147 Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer
ücret ve maliyetler uygun doğrudan maliyetler başlığında değerlendirilir ve bütçedeki 'insan
kaynakları' kısımda gösterilir. Proje kapsamında yapmayı planladığınız istihdamı bütçede
göstermenin yanında başvuru formunun ilgili bölümlerinde de belirtmeyi unutmayınız. (Ör:
1.7 Personel alım faaliyeti yapılması gibi) Proje kapsamında alınan elemanlara SGK kaydı
yapılması ve bordro düzenlenmesi gerekmektedir. Her bir personelin işverene doğacak toplam
maliyetleri (net maaş + sigorta primi ve işsizlik fonu kesintilerine ilişkin işçi ve işveren
payları+ gelir ve damga vergileri ) bütçeye yansıtılmalıdır.
S148 Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya yönelik; özel
okulumuzdaki elektrik üretimi için güneş enerjisi paneli kurmak istiyoruz. Mali destek alabilir
miyiz?
C148 Soruda bahsi geçen projenizi, Kâr Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik Mali Destek
Programı Başvuru Rehberi sf. 2-3'te yer alan Programın amacına ve en az bir önceliğine
uygun olacak şekilde hazırlamak suretiyle başvuruda bulunmanız mümkün gözükmektedir.
S149 M.E. B. bağlı özel eğitim kurumu başvuru sahibi olabilir mi?
C149 Kâr Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik Mali Destek Programının uygun başvuru
sahipleri KOBİ'lerdir. Eğer Kâr Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik Mali Destek Programı
Başvuru Rehberi sf. 5-6'da yer alan başvuru şartlarını haiz bir KOBİ iseniz, Program Başvuru
Rehberi sf. 2-3'te yer alan Programın amacına ve en az bir önceliğine uygun olacak şekilde
hazırlayacağınız bir proje ile başvuruda bulunabilirsiniz.
S150 Noter onaylı imza sirkülerimiz 2007 yılına ait ve yönetim yapımızda herhangi bir
değişiklik olmadı. Bu durumda tekrar noter onaylı imza sirküleri almamıza gerek var mı?
C150 "Noter onaylı imza sirküleri, belgeyi isteyen kişinin talebine göre noter tarafından,
belirli bir süreyi kapsayacak şekilde düzenlenebilmektedir.
Ancak söz konusu belgede böyle bir düzenleme yoksa, ve şirketinizde, başvuru sahibi ve
ortaklarını temsil ve ilzama yetkili kişilerde 2007’den beri herhangi bir değişiklik olmadıysa,
2007 yılında almış olduğunuz belgenin ibraz yeterli olacaktır."
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