
1) Hammadde alımı ve işçilik ücretlerinin ödenmesi uygun maliyet midir, işletme 

giderlerimizi proje bütçesinden karşılayabilir miyiz? 

İşletmenin rutin işletme giderlerinin proje bütçesinden karşılanması uygun değildir; 

proje kapsamında yapılacak yatırıma ilişkin giderler ile proje uygulamasına ilişkin 

denetim maliyetleri vs. gibi giderler uygun maliyet olarak kabul edilmektedir.  

2) Otel inşaatı ve tefrişatı uygun proje konusu mudur? 

Küçük ölçekli yapım işlerine ilişkin olarak belirlenen “Ajans tarafından sağlanan mali 

desteğin %30’unu geçmemek” koşuluna uyulması şartıyla otel inşaatı ve tefrişatı 

uygun proje konusudur. Ancak, turizm sektörünün öncelikli sektör olarak belirlendiği 

Bitlis ili ile tüm sektörlerin öncelikli olarak belirlendiği Hakkari ili dışından gelecek 

turizm projeleri mali ve teknik değerlendirme tablosunun 2.1 altbaşlığından puan (10 

puan) alamayacaklardır. Bununla beraber, Yatırımlarda Devlet Yardımlarını 

Düzenleyen 2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na Ekli Teşvik Edilmeyecek 

veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları Listesi’nde (bkz. Başvuru 

Rehberi EK F, Sayfa 61) turizm yatırım/işletme belgeli oteller, butik oteller, tatil 

köyleri, özel konaklama tesisleri ve dağ/yayla evleri dışında kalan turizm konaklama 

tesisleri teşvik edilmeyecek yatırımlar arasında sayılmaktadır. Bu nedenle, sadece 

turizm yatırım/işletme belgeli oteller, butik oteller, tatil köyleri, özel konaklama 

tesisleri ve dağ/yayla evleri sınıflarına dahil olan turizm konaklama tesislerine yönelik 

projeler uygun proje konusu olarak kabul edilmektedir.  

3) Yapacağım yatırımın toplam tutarı 100.000 TL, başvuruda bulunabilir miyim? 

İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanacak asgari proje desteği 

75.000 TL’dir. Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’ne göre 

kar amacı güden gerçek ve tüzel kişilere Ajanslarca sağlanabilecek desteğin oranı 

azami %50’dir. Bu nedenle, program kapsamında desteklenebilecek yatırımların 

asgari tutarı 150.000 TL’dir.  

4) Ticaret Sicilinde kayıtlı olduğum alan dışında bir sektörden başvuru yapabilir miyim? 

Ticaret/Esnaf Sanatkar Sicilinde tescil edilmiş faaliyet konuları dışında kalan alanlar 

için de proje başvurusunda bulunabilirsiniz, ancak başvuru yapacağınız faaliyet 

konusunu projenizi teslim etmeden önce esnaf sanatkar/ticaret siciline teslim etmeniz 

ve güncel durumunuzu gösteren sicil gazetesini başvuru evraklarınıza destekleyici 

belge olarak eklemeniz gerekmektedir.  

5) Proje konusu aynı ya da birbirine yakın olan projelerde hangi projeye neye göre 

öncelik veriliyor, değerlendirme kriterleri nedir? 

Projelerin mali ve teknik değerlendirmesinde kullanılan değerlendirme tablosu İktisadi 

Kalkınma Mali Destek Programı Başvuru Rehberinin 22. sayfasında verilmektedir. 

Projelerin değerlendirilmesinde tabloda belirtilenlerin dışında bir kriter 

kullanılmamaktadır. Aynı sektörden sunulan ya da konu itibariyle birbirine yakın olan 

projelerin başarı sıralamasında, değerlendirme tablosundaki kriterlere göre bağımsız 

değerlendiriciler veya değerlendirme komitesinden aldıkları ortalama puan dışında bir 

ölçüt dikkate alınmamaktadır.   



6) 6. Bölge teşviklerinden faydalanan firmalar mali destek programına başvuruda 

bulunabilirler mi? 

2009/151099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine Ekli Karar’da değişiklik yapan 14 

Nisan 2011 tarih ve 2011/1597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 9. Madde’sine göre 

“14.07.2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre daha önce 

düzenlenmiş teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlar belgenin düzenlendiği tarihten 

itibaren, bu Karar veya 06.12.2010 tarihli ve 2010/11669 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararının lehe gelen hükümlerinden yararlanırlar.” Buna göre, 14 Nisan 2011 

tarihinden önce yapılan başvurulara istinaden düzenlenen teşvik belgelerinden 

yararlanan yatırımlar için kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden de 

yararlanılmasına engel bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, 14 Nisan 2011 tarihinden 

sonra alınan teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlar için mali destek başvurusunda 

bulunulamaz.  

7) 2. el makine ekipman satın almak mümkün müdür? 

İkinci el makine ekipman alımları uygun maliyet değildir, program kapsamında 

desteklenmemektedir.  

8) Programa başvurmak için tüzel kişi olmak şart mıdır, gerçek kişiler de başvuruda 

bulunabilir mi?  

04.11.2012 tarih ve 28457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta 

Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında belirlenen KOBİ 

tanımına uyan kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler uygun başvuru sahibidir.  

9) Basit usule tabi vergi mükellefi esnaflar da programa başvurabilir mi? 

04.11.2012 tarih ve 28457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta 

Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında belirlenen KOBİ 

tanımına uyan kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler uygun başvuru sahibidir.  

10) İşyeri kirası uygun maliyet midir? Proje bütçesine dâhil edilebilir mi? 

İşletmenin rutin işletme giderlerinin proje bütçesinden karşılanması uygun değildir; 

proje kapsamında yapılacak yatırıma ilişkin giderler ile proje uygulamasına ilişkin 

denetim maliyetleri vs. gibi giderler uygun maliyet olarak kabul edilmektedir.  

11) İmalathaneye yapılacak kasko, sigorta vs. uygun maliyet midir? 

Proje kapsamında satın alınan makine ekipmana ilişkin kasko, sigorta vs. maliyetleri 

uygun maliyettir ve proje bütçesine dâhil edilebilir.  

12) Proforma faturalara makine ve teçhizatların markalarını yazdırmamız gerekiyor mu? 

Proforma faturalarınızda satın alınacak makine ekipmanın markasının ve detaylı 

teknik özelliklerinin mutlaka belirtilmesi gerekir. Ancak, projenizin destek almaya hak 



kazanması durumunda yapacağınız ihaleler için hazırlayacağınız teknik şartnamelerde 

marka belirtmeniz uygun olmayacaktır. Bununla beraber satın alma döneminde 

hazırlayacağınız teknik şartnamelerde belirlenen teknik özelliklerin, başvuru 

döneminde sunulan proforma faturalarda belirtilen teknik özelliklerin daha altında 

olması kabul edilmeyecektir.  

13) Araç alımı uygun maliyet midir? 

Araç alımları uygun maliyet kabul edilmemektedir; ancak proje konusuna bağlı olarak 

frigofirik araçlar vs. gibi proje uygulaması açısından elzem olan araçlar makine 

ekipman olarak kabul edilecektir.  

14) Projemiz başarılı olduğu taktirde ödemeler ne zaman gerçekleşir? 

Başarılı projelerle destek sözleşmesinin imzalanmasını müteakip 45 gün içerisinde 

hibenin %40’ı ön ödeme olarak proje hesabına aktarılır. Ön ödemenin kapatılması için 

yararlanıcı tarafından ön ödeme oranında eş finansman yatırılması ve proje 

faaliyetleri/ satın almaları için harcanması gerekmektedir. Hibenin geri kalan kısmı ise 

%40 ara ödeme, % 20 nihai ödeme olarak hakediş usulüne göre kullandırılır.   

15) İşletmemiz için daha önce aldığımız makineler için destek sağlıyor musunuz? 

Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce gerçekleşen maliyetler uygun maliyet kabul 

edilmemektedir.  

16) Ürünlerimizin bölge içindeki lojistiği için katlanacağımız maliyetler uygun maliyetler 

midir? 

İşletmenin rutin işletme giderlerinin proje bütçesinden karşılanması uygun değildir; 

 


