
 

 

 

 

 

2012 YATIRIM ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ 

ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 

SIKÇA SORULAN SORULAR – I 

 

1. İnşaat işleriyle ilgili olarak alınacak proforma faturalarda, malzeme bedelleri için ayrı proforma 

almak gerekli midir? 

 

Bütçenizde ayrı kalemler olarak belirtilen ve 10.000 TL’nin üzerinde bedeli olan tüm kalemler için 

proforma fatura alınması gerekmektedir. İnşaat işlerinde kullanılan malzeme maliyetinin bütçede 

ayrı bir kalem olarak gösterilmesi bütçenizin gereksiz yere ayrıntılı olmasına sebep olacaktır. Bu 

nedenle, yapılacak bina/tadilat işleri için toplam bedel üzerinden proforma fatura alınması ve bu 

faturada işçilik, malzeme, proje maliyetleri gibi işin içerdiği tüm bileşenler için verilen teklifin ayrı 

ayrı belirtilmesi uygun olacaktır.  

 

2. Projenin ÇED raporu gerektirip gerektirmediğine hangi merci karar vermektedir? 

 

17 Temmuz 2008 tarih ve 26939 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel 

Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği EK -1’de sayılan proje konularında ÇED raporu alınması 

gerekmektedir. Çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararı Çevre ve Orman Bakanlığı’nca 

verilmektedir.  

 

3. Belediyelerin vergi borçlarından muaf olmaları durumu SSK borcu için de geçerli mi? 

 

Mahalli idarelerin vergi daireleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na vadesi geçmiş borcu olması, 

projelerinin başarılı olması halinde sözleşme imzalamalarına engel teşkil etmemektedir.  

  

4. Elektrik, çevre düzenlemesi, altyapı, kanalizasyon, su projeleri uygun proje konusu mudur?   

 

Elektrik, doğalgaz, kanalizasyon, içme suyu vs. gibi altyapı projeleri imalat ve hizmet sektörlerinin 

ortak olarak faaliyet gösterdikleri alanlarda uygulanmak kaydıyla uygun proje konusudur.  

 

5. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından üstyapı için destek aldık, altyapı için de sizden destek 

alabilir miyiz? 

 

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği'nin birinci kısmının (Genel Hükümler ) 

ikinci bölümünün (Temel Esaslar) 7. maddesinde belirtildiği gibi Ajanslar, halihazırda herhangi bir 

mali destek programından mali destek alan ve uygulaması devam eden proje veya faaliyetlere 



eşzamanlı olarak mali destek sağlayamaz. Başvurulan proje bahsedilen üstyapı projesinin herhangi 

bir faaliyetini kapsamadığı sürece destek sağlanabilir. 

 

6. Kentsel altyapıya yönelik destek alınabilir mi? 

 

Kentsel altyapı projeleri bu program kapsamında uygun proje konusu olarak kabul edilmemektedir.  

 

7. Belediyeler bu program kapsamında hangi konuda destek alabilecekler? 

 

Belediyeler ortak kullanılan ticaret/hizmet alanlarının oluşturulması/rehabilitasyonu konularında 

destek başvurusunda bulunabilirler.  

 

8. Laboratuar kurulması uygun proje konusu mudur? Binanın yapımı, malzeme ekipman alımı dahil 

mi?  

Ortak kullanıma açık kalite kontrol, tahlil ve test laboratuarları kurulması uygun proje konusudur. 

Binanın yapımı ve malzeme ekipman alımı uygun maliyettir. 

 

9. Önceki programda projemiz destek almaya hak kazandıysa, Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek 

Programı kapsamında sunacağımız bir projemiz için de destek alabilir miyiz?  

 

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği'nin ikinci kısmının (Mali Destekler ) 

birinci bölümünün (Mali Desteklere İlişkin Genel Esaslar) 10. maddesinde belirtildiği gibi " Aynı 

takvim yılı içerisinde yapılacak proje teklif çağrıları kapsamında bir başvuru sahibi, ilgili ajansa tek 

başına en fazla dört projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve ilgili ajans bunlardan en fazla 

iki tanesine mali destek sağlayabilir. Bir takvim yılı içerisinde sözleşme yapılan kar amacı güden 

gerçek ve tüzelkişiler, proje uygulama döneminde ve sözleşmenin sona erdiği tarihi izleyen bir yıllık 

süre içerisinde aynı ajansa başvuramaz. Bu hususlar izleme bilgi sisteminden ve paydaş veri 

tabanından takip edilir. Bu sınırları aşan destek uygulamasına rastlanıldığında, bu tür sözleşmeler 

feshedilir ve sağlanan destek geri alınır". Buna göre kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar bir 

takvim yılı içerisinde en fazla iki projeleri için destek alabilirler. 

 

10. KSS sitelerinde çalışan esnaf başvuru yapabilir mi? 

 

Programa sadece kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar başvuruda bulunabilmektedir. KOBİ’ler 

uygun başvuru sahibi değildir.  

 

11. KSS'ler mevcut olan altyapıyı güçlendirmek için başvurabilirler mi? 

 

Küçük Sanayi Siteleri yeni altyapılarının oluşturulması veya mevcut altyapılarının iyileştirilmesine 

yönelik çalışmaları için destek başvurusunda bulunabilirler.  

 

12. KSS’lerde sosyal tesis kurulması için başvurabilir miyiz? 

 

İmalat, ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların ortak kullandığı alanlarda 

çalışanlara yönelik sosyal tesislerin kurulması uygun proje konusudur.  

 

13. İnşaat kalemlerinde önceki teklif çağrılarında olduğu gibi herhangi bir kısıtlama var mı? 

 



Yatırım Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı'nın 

Başvuru Rehberi'nde belirtildiği gibi yapım/inşaat işleri bütçe kalemlerinde herhangi bir kısıtlama 

yoktur. 

 

14. Makine, teçhizat, inşaat, insan kaynakları kalemlerinde limit var mı?  

 

Yatırım Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 

(TRB2/12/KÖAP01) kapsamında sunulan projelerde uyulması gereken bütçe kısıtları aşağıdakilerden 

ibarettir: 

a) Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri ile ilgili diğer ücret ve 

maliyetler ve seyahat kaleminin toplamı hibe tutarının %10’unu geçemez.  
b) Proje hazırlama çalışmalarına yönelik alınan danışmanlık hizmeti maliyeti destek miktarının 

%2'sini geçemez.  
c) Uygun dolaylı maliyetler, toplam uygun maliyetlerinin % 2’sini geçemez.   

 

 

15. Muş İl Özel İdaresine bağlı bir sanayi merkezi mevcuttur. Aynı zamanda bu sanayi merkezinde 

faaliyet gösteren işyerleri sahiplerinin Muş Sanayici ve İşadamları Derneği adında kurmuş olduğu 

bir dernek vardır. Başvuruyu İl Özel İdaresinin mi yoksa derneğin mi yapması gerekmektedir? 

 

Sanayici ve İşadamları Dernekleri ve İl Özel İdareleri'nin her ikisi de uygun başvuru sahibidir. 

Dolayısıyla iki kurumdan herhangi biri başvuru yapabilir, ya da ortak olarak başvuruda 

bulunabilirler. 

 

 

16. Danışmanlık konusunda bize firma önerisinde bulunmanız mümkün mü? 

 

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği'ne göre Ajans hiçbir şekilde danışman 

firmalarla anlaşamaz ve başvuru sahiplerine danışman firma önerisinde bulunamaz. Başvuru 

sahipleri tamamen kendi tercihleri doğrultusunda proje hazırlığı aşamasında firma veya kişilerden 

dış destek temin edebilir. Ancak Ajans potansiyel başvuru sahipleri için başvuru rehberinde 

belirtilen usul ve esaslara göre proje hazırlamalarına yardımcı olacak eğitim toplantıları ve atölye 

çalışmaları düzenler veya düzenletir. 

 

17. Program, bakım , onarım ve iyileştirme çalışmalarını kapsar mı? 

 

Programa mevcut altyapının iyileştirilmesi konulu projeler sunulması mümkündür.  

 

 

18. Küçük Sanayi Sitesi, İl Özel İdaresi ile ortak proje geliştirebilir mi? 

 

Küçük Sanayi Siteleri ve İl Özel İdareleri uygun başvuru sahipleri ve uygun proje ortakları olduğu 

için ortak proje geliştirebilirler. 

 

 

19. İşçilik giderleri (işçi maaşları vs.) %10luk insan kaynakları/seyahat giderlerine dahil midir? 

 

Proje kapsamında gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile inşaat/kontrollük işleri ile ilişkili 

olarak doğan işçilik giderleri, söz konusu mal/hizmet/inşaat/kontrollük bedellerine dâhil olup uygun 



maliyettir ve projede görevlendirilmiş personele ödenecek ücretler ile seyahat kalemleri için 

uygulanacak olan %10 bütçe kıstına tabi değildir.  

 

20. Belediye Meclisi her ayın ilk haftası toplanmaktadır. Aralık ayında karar almak bizim için sıkıntı 

yaratabilir. Bu konuda ne yapabiliriz? Ve meclis kararının içeriği ve şekli nasıl olmalıdır? 

 

Ajans’a sunulan projelerin, ön inceleme aşamasından geçebilmesi için temel proje dokümanları 

olan Başvuru Formu, Bütçe, Mantıksal Çerçeve, projede görevlendirilmiş personelin özgeçmişleri ve 

fizibilite raporunun sunulmuş olması gerekmektedir. Temel proje dokümanları dışında kalan 

destekleyici belgelerin tamamlanması için başvuru sahibine yapılan bildirimden sonra beş (5) iş 

günü süre verilmektedir. Son başvuru tarihi itibariyle projeye ilişkin Belediye Meclisi kararı 

alamamış olmanız halinde, bu kararı verilen ek süre içerisinde temin edebilmeniz mümkün 

olacaktır. Meclis kararının içeriğinde DAKA’ya sunacağınız projenin konusu ve eşfinansmanın 

tarafınızca karşılanacağının belirtilmesi gerekmektedir. Karara ilişkin herhangi bir şekil şartı yoktur. 

 

21. Avan proje yerine başvuru aşamasında da uygulama projesi sunularak başvuruda bulunulması 

mümkün müdür? 

 

Projenizin desteklenmeye hak kazanması ve sözleşme imzalamanız halinde uygulama projeleri 

talep edilecektir. Ancak, başvuru aşamasında uygulama projesi sunmanızda herhangi bir sakınca 

bulunmamaktadır.  

 

22.  KSS' de dükkân yapıp satabilir miyim? 

 

İnşaat ve ticaret faaliyetleri uygun proje konusu değildir 

 

23. Bölgedeki KSS’lerin tümü KSS yapı kooperatifleri olarak geçiyor. KSS statüsünde değiller. Buna 

rağmen başvurabilir miyiz? 

 

Küçük Sanayi Sitelerinin yasal statülerinin yapı kooperatifi olması başvuruda bulunmalarına engel 

değildir; ancak, sunulan projenin konusu dükkan/atölye inşaatı olamaz.  

 

 

 

 


