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SN SORULAR CEVAPLAR 

S.1 

2009 KOBİ Mali Destek Programında 
sunduğum proje, 65 puanın üstünde 
puan almasına rağmen fonlanamadı. 
Aynı projeyi tekrar sunabilir miyim?  
 

2010 KOBİ mali destek programının öncelikleriyle uyumlu olduğu 
sürece, aynı projeyi tekrar sunmanızda bir mahzur yoktur. Ancak, 
projenizdeki eksiklikleri tamamlamak sizin açınızdan daha faydalı 
olacaktır.  
 

S.2 
Hâlihazırda sahip olduğum büyükbaş 
hayvanlar eş finansman sayılır mı? 

 

Eş finansman sözleşme imzalandıktan sonra en az hibe tutarı 
kadar yapacağınız nakit harcamalardır. Mevcut hayvanlarınız eş-
finansman olarak değerlendirilmez.  
 

S.3 

30 adet büyük baş hayvanım var. 
49’a tamamlamak için talepte 
bulunabilir miyim? 

 

Hayvan talebiniz en az 20 adet olmalıdır. Bu durumda, en az beş, 
en fazla 29 adet kayıtlı hayvanı olan gerçek kişiler hayvan 
talebinde bulunabilir. Ancak, makine ekipman alımı ve ahırınızın 
iyileştirilmesi için başvurabilirsiniz.  
 

S.4 

Yem bitkisi ekimi için arazim yok, 
ama babamın arazisi var. Projede o 
araziyi gösterebilir miyim? 
 

Araziyi babanızdan beş yıllığına kiraladığınıza dair kira 
kontratınızı, projenizin desteklenmeye hak kazanması 
durumunda sözleşme aşamasında sunmanız gerekmektedir 

S.5 

Dayımın 5 adet kayıtlı hayvanı var, 
benim yok. Onunla ortak başvuruda 
bulunabilir miyim? 

 

Ortaklar da başvuru sahipleriyle aynı uygunluk koşullarına 
tabiidir. Bu durumda gerçek kişi olarak başvurmanız mümkün 
değildir. Ancak, dayınızla birlikte ortak şirket kurarak 
başvurabilirsiniz.  
 

S.6 
İl merkezinde yaşıyorum. Arazim 
köyde, başvurabilir miyim? 
 

Projenizi uygulayacağınız alanın Van, Muş, Bitlis Hakkâri sınırları 
içinde olması gerekmektedir. İkamet ettiğiniz il dışında da 
projenizi gerçekleştirebilirsiniz 

S.7 

İhracata yönelik üretim yapan 
firmalar öncelik kapsamında. Benim 
firmam ithalat yapıyor, başvurabilir 
miyim? 

 

Toptan ve perakende ticaret uygun olmayan proje konuları 
arasında sayılmaktadır. İhracat yapan firmaların da proje 
teklifinde bulunabilmeleri için aynı zamanda imalat yapan 
firmalar olması gerekmektedir.  
 

S.8 

İşletmemin faaliyet alanları 
içerisinde hayvancılık sayılmıyor. 
Başvuruda bulunma için ne yapmam 
gerekir. 
 

Son başvuru tarihine kadar şirketinizin bağlı olduğu meslek 
odasına başvurarak ticari sicil gazetesine işletmenizin iştigal ettiği 
faaliyetlere hayvancılığı ekleyebilirsiniz. 

S.9 

Fırınım var, bunu geliştirmek 
istiyorum. Ekmek fabrikası için 
başvurabilir miyim? 
 

Un sanayii desteklenmeyecek proje konuları arasında 
sayılmaktadır.  
 

S.10 

Ziraat Bankasın’ndan 0 faizli kredi 
kullanarak eş-finansmanımı temin 
edebilir miyim? Proje kapsamında 
satın alınan ekipmana ve inşa edilen 
ahır üzerinde DAKA ipotek tesis 
ediyor mu? 

 

Eşfinansmanınızı banka kredisi kullanmak suretiyle temin 
edebilirsiniz. Proje kapsamında satın alınan makine ekipman ve 
inşa edilen ahır üzerinde ipotek tesis edilmemektedir. Ancak, 
mali destek sözleşmesi, faaliyetler kapsamında satın alınan 
hayvanlar ve makine ekipman ile ahırın en az üç yıl süreyle elden 
çıkarılamayacağına dair hükümler içermektedir.  
 

S.11 
Besicilik için başvurabilir miyim? 

 

Model büyükbaş hayvancılık işletmelerinin yaygınlaştırılması mali 
destek programı süt sığırcılığının geliştirilmesine yönelik bir 
programdır. Besicilik uygun bir proje konusu değildir.  
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S.12 

Ziraat bankasının açtığı programda 
projem var. İnşaatları yaptık, 100 
hayvan getireceğiz. Kayıtlı 4 
hayvanım var DAKA’ ya başvurabilir 
miyim? 

 

Gerçek kişi olarak başvuruda bulunabilmek için teklif çağrısı ilan 
tarihi itibari ile TÜRKVET’e kayıtlı en az 5 adet süt sığırına sahip 
olmanız gerekmektedir. Ayrıca, başvuru sahibinin hayvan 
talebinde bulunabilmesi için en fazla 29 baş hayvana sahip 
olması gerekmektedir. Bu nedenle, satın almayı planladığınız 100 
adet hayvanın, projenizin fonlanmaya hak kazanması durumunda 
sözleşme tarihi itibariyle mülkiyetinize geçmişse Ajans ile 
sözleşme imzalamanız mümkün olamayacaktır.   
 

S.13 

Proje hazırlanırken hayvan fiyatları 
için sizin belirlediğiniz ve 
kullanmamız gererken bir limit var 
mı? 
 

Bütçenizdeki hayvan alımları için TİGEM fiyatlarını baz 
alabilirsiniz. Hayvan fiyatları değişkenlik gösterdiğinden, proje 
hazırlama tarihi ile ihalelerin yapılacağı tarih arasında fiyat farkı 
oluşması beklenen bir durumdur.  

S.14 
Kiralık araziler başvuru esnasında mı, 
sözleşme esnasında mı isteniyor? 

 

Arazi kira kontratları sözleşme sırasında sunmanız gereken 
belgeler arasındadır.  
 

S.15 
Şirket ortağımızdan arazi 
kiralayabilir miyiz? 

 

Şirket ortağınızdan arazi kiralayabilirsiniz. 
 

S.16 
Türkvet’ e kayıtlı olmayan gerçek kişi 
nasıl başvurabilir? 
 

Şirket kurarak başvuru yapabilirsiniz. 

S.17 

Malazgirt’te 10 yıldan beri Bims 
üretimi yapıyorum. Destek alabilir 
miyim? 
 

Bims-briket üretimi desteklenmeyecek proje konuları arasında 
açıkça sayılmaktadır.  
 

S.18 

Metal işleme üzerine kurulu atölyemi 
geliştirmek istiyorum. Başvurabilir 
miyim? 
 

Metal eşya imalatı mali destek programının öncelikleri arasında 
sayılmaktadır.  

S.19 
Varto’dan bir önceki programa 
başvuru yaptım ve yedekteyim. Bu 
program için bir avantajı var mı?  

Bir önceki programda yedek listede yer almış olmanız projenize 
bir avantaj sağlamamaktadır.  
 

S.20 

Kobi programında en az 2 önceliğe 
sahip olan yeni kurulacak bir 
işletmenin sıfırdan yapacağı inşaat 
maliyetinin ne kadarı 
desteklenir?(hibenin %30’u) 
 

inşaat kalemlerinin maliyeti hibe tutarının en fazla %30’una 
kadar desteklenir. Proje bütçesi hazırlanırken bu hususa dikkat 
edilmelidir.  

S.21 

Projede sadece hayvan ve ekipman 
alımı varsa, bina yapımı yoksa uygun 
başvuru sayılır mı? 
 

Mevcut ahır binası alınacak büyükbaş hayvan kapasitesiyle 
uyumlu ve yarı açık serbest sistemli süt sığırcılığı işletmesine 
uygun ise, sadece hayvan ve ekipman alımı için başvuru 
yapabilirsiniz. 

S.22 
Tesisin kurulacağı arazinin en az kaç 
dekar olması gerekir? Çevresi açık 
olmak koşuluyla 10 dekar yeterli mi?  

Kapalı alanın hayvan başına 8 ile 12 m2 olması gerekiyor. Ayrıca 
Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği,6. Bölümünde Belediye ve 
Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışındaki Yerleşme Alanı Dışında 
Kalan (İskân Dışı) Alanlarda Uygulanacak Esaslara bakınız.  
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S.23 

Hayvancılık alanında kayıtlı 
işletmeler için de kiralık veya mülk 
olarak arazi şartı var mı? 
 

Projenin uygulanacağı il sınırları dahilinde işletmenin kaba yem 
ihtiyacını karşılamak için hayvan başına en az 3 dekar sulu veya, 
en az 5 dekar kuru arazi kira veya mülk olarak sahip olunması 
gerekiyor. 

S.24 

Hayvancılık alanında kayıtlı 
işletmeler için de minimum 20 baş 
hayvan şartı var mı? 
 

Gerçek kişilerin başvuruda bulunabilmeleri için minimum 5 süt 
sığırı ile TÜRKVET’e kayıtlı olmaları gerekmektedir. Tüzel kişiler 
için bu koşul aranmamaktadır. 

S.25 

Şahıslarda minimum 5 adet Türkvet’e 
kayıtlı hayvan istenirken neden 
şirketlerden bu istenmiyor? 
 

Başvuru sahiplerinde hayvancılık alanında tecrübe ya da 
kurumsallaşma aranmaktadır. Esasen, gerçek kişilerin de 
sözleşme aşamasına gelindiğinde şirket kurmaları gerektiği 
başvuru rehberinde belirtilmektedir. 

S.26 
Kayıtlı bir kooperatifiz ve arazimiz 
var başvurabilir miyiz? 
 

Kooperatifler uygun başvuru sahipleri arasında değildir.  

S.27 

Yeni kurulacak tesisin maliyeti 
1.500.000 TL ise bütçeyi oluştururken 
tümünü mü yazalım yoksa sizin 
hibenin üst limitine denk gelecek 
şekilde 1.000.000 TL’mi yazalım? 
 

Projenizin uygun maliyetlerinin tümünü bütçelendirebilirsiniz 
ancak alabileceğiniz hibe miktarı en fazla 500.000 TL olacaktır. Bu 
durumda talep edeceğiniz hibe oranını %50 oranını aşağıya 
çekmeniz  gerekecektir. 

S.28 

Yeni kurulacak şirketimizde, program 
düzeyinde aranan bir takım özellikler 
yoksa(tecrübe vs.) bu bir dezavantaj 
olur mu?  
 

Değerlendirme Tablosu Bölüm 1.2 ve 1.3’te başvuru sahibi ve 
kilit proje personelinin projeye konu olan faaliyetler ve proje 
yönetimi konusundaki tecrübeleri ölçülmektedir. Proje konusu 
faaliyetlerle ilgili tecrübenizin olmaması ilgili bölümlerin 
değerlendirilmesinde göz önüne alınacak olup, değerlendirmenin 
diğer kısımlarını etkilemeyecektir.  

S.29 

İnşaat maliyetleri hesaplanırken 
bayındırlık birim fiyatları ve diğer 
mimari-statik projeler isteniyor mu? 
 

Bütçede inşaat maliyetlerinde Bayındırlık Bakanlığı birim 
fiyatlarının temel alınması, bütçenizin gerçekçiliği açısından 
gereklidir. Avan projenizin başvuru esnasında sunulması 
gerekmektedir. Sözleşme öncesinde yapılan giderler uygun 
maliyet sayılmadığından avan projenin hazırlanması ile ilgili 
giderlerinizi bütçelendirmeniz uygun değildir. Ancak, tatbikat 
projesi proje uygulama döneminde hazırlanacağından bunun 
maliyeti de bütçede gösterilmelidir.   

S.30 

Proje destek almaya hak 
kazandığında hibe ödemeleri nasıl 
olacaktır? 
 

Başvuru Rehberlerinde belirtildiği üzere hibe tutarları %40, %40 
ve %20 olmak üzere üç dilim halinde proje için açılan yararlanıcı 
hesabına blokeli olarak yatırılır; yatırılan hibe tutarları kadar 
eşfinansman harcamasının yararlanıcı tarafından yapıldığının 
izleme ziyaretleri, ödeme belgeleri ve yararlanıcı tarafından 
hazırlanacak raporlarla belgelenmesi üzerine yine yukarıda 
sayılan dilimler halinde blokajı çözülerek kullandırılır.  

S.31 
Ahır inşa edilecek arazi ve hayvan 
gezinti yerlerinde daha önce ipotek 
tesis edilmiş olması kabul edilir mi?  

Proje faaliyetlerinin uygulanacağı ve başvuru sahibinin 
mülkiyetinde olması zorunlu olan araziler üzerinde ipotek kabul 
edilmemektedir.  

S.32 

Apart otel proje müracaatında 
bulunmak için tarafınızca aranan 
kriterler nedir? Sıfırdan yeni bir 
yatırımcı olarak bu konuya 
müracaata bulunabilir miyiz? 
 

Herhangi bir öncelik kapsamında mali destek başvurusunda 
bulunabilmek için başvuru sahiplerinin uygunluğuna ilişkin 
kriterlere uygun olmak gerekmektedir. Yeni turizm yatırımları da 
uygun proje konuları arasındadır.  
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S.33 
Yemek fabrikaları uygun proje 
konusu mu? 

Gıda sanayiinde uygun proje konuları, etin işlenmesi ve 

saklanması (kırmızı ve beyaz et), meyvenin işlenmesi ve 
saklanması, patatesin işlenmesi ve saklanması, süt ürünlerinin 
imalatı, bitkisel, hayvansal sıvı ve katı yağların imalatı ile çikolata 
bisküvi, şekerleme lokum imalatı alanında faaliyet gösteren 
mevcut işletmelerin modernizasyonu veya bu alanlarda yeni 
yatırımlar uygun proje konularıdır. Yemek fabrikaları bu öncelik 
alanına dahil değildir.  

S.34 
Oto tamir atölyeleri ve matbaalar 
için kalite ve kapasite geliştirme 
projeleri uygun projeler midir?  

Oto tamir atölyelerine yönelik kapasite geliştirme projeleri 
öncelikler kapsamında değildir. Matbaaların kalite ve kapasite 
geliştirmeleri projeleri ise bölgede üretimi mevcut olmayan 
ürünlerin üretilmesine yönelik faaliyetleri içeriyor ise program 
önceliklerine uygun olarak değerlendirilebilir.  

S.35 
49 yıllığına kiralanan hazine arazileri 
üzerine ahır inşaatı ve işletme 
kurulması uygun mudur?  

49 yıllığına kiralanan hazine arazileri, yatırımın sürekliliğini 
sağlaması açısından uygun olarak değerlendirileceği için, bu tür 
araziler üzerine işletmenin kurulması uygundur.  

S.36 
Gerçek kişi olarak KOBİ mali destek 
programından faydalanabilir miyim?   

KOBİ mali destek programından faydalanabilmek için Esnaf ve 
Sanatkârlar Odası ya da Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olmanız 
gerekmektedir. 

S.37 

Hayvancılık projesi için başvurmayı 
düşünüyorum, ancak, işletmeyi 
kuracağım araziden kadastro 
geçmemiş olduğu için tapum yok. 
Yine de başvurabilir miyim? 

İşletme kuracağınız arazinin mutlaka mülkiyetinizde olan tapulu 
araziniz olması şarttır. Ancak, 49 yıllığına kiralanan hazine 
arazileri de kabul edilir.  

S.38 

Yem bitkisi ekimi için kullanacağım 
arazilerden kadastro henüz 
geçmediği için tapum yok. Ne 
yapabilirim? 

ÇKS kaydınızı ibraz ederek başvuruda bulunabilirsiniz. Arazileri 
kiralayacaksanız, kira kontratınızı sözleşme aşamasında sunmanız 
gerekmektedir.  

S.39 

Hayvancılık programında tüzel 
kişilerin sunacağı belgeler arasında 
başvuru sahibinin son başvuru 
tarihinden 1 ay önce alınmış ÇKS 
kaydı istenmektedir. Daha geç bir 
tarihte alınmış ÇKS kaydı geçerli 
değil midir? 

Bu ibareden anlaşılması gereken sunulacak ÇKS kaydının güncel 
olması gerektiğidir. Başvuru tarihinden önceki en geç bir ay 
içinde alınmış kayıtlar geçerlidir.  


