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SIKÇA SORULAN SORULAR 

 

1. Programın asgari ve azami destek tutarı ne kadardır? 

 

Cevap: Sanayi Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek 

Programı’nın bütçesi 8 milyon TL’dir. Bu program çerçevesinde verilecek desteklerin asgari tutarı, 

500.000 TL, azami tutarı, 1.500.000 TL olarak belirlenmiştir.  Talep edilecek hibe oranı, projenin 

toplam uygun maliyetinin %30’undan az ve %70’inden fazla olamaz. 

 

2. Projeye bir kurum ortak olarak katılıp eş finansman sağlayabilir mi? 

Cevap: Evet, projeniz destek almaya hak kazandığında başka bir kurum projenin eş finansmanını 

karşılayabilir.  

 

3. Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilebilir mi?  

Cevap: Hayır, ayni katkılar hiçbir şekilde eş finansman olarak kabul edilmeyecektir. Eş finansmanın 

nakdi olarak proje için açılmış özel hesaba yatırılması gerekir. 

 

4. Proje başvurusu esnasında sunulması gereken evraklar nelerdir? 

Cevap: Başvuru esnasında 3 adet belge sunulmalıdır. Bu belgeler aşağıda yer almaktadır. 

a. Başvuru Sahibi ve varsa ortak(larının) yetkili yönetim organını temsil, imza ve ilzama yetkili 

kişi(lerini) tanımlayan ve Ajans’a proje sunulmasını, ortak olunmasını ve varsa projeye mali 

destek sağlanmasını belirten kararı, 

b. Avan proje (restorasyon ve/veya çevre düzenlemesi projesi) ve Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’nın belirlediği güncel birim fiyatlara göre maliyet tahmini, 

c. Proje kapsamında 20.000 TL’nin üzerinde olan mal, hizmet ve yapım işleri satın alımı içeren 

her bir bütçe kalemi için en az 2 (iki) adet proforma fatura. 

 

5. Programa kâr amacı güden yararlanıcılar başvurabilir mi? 

Cevap: Hayır. Programa başvurabilecek kurumlar; İl Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon 

Başkanlıkları, Kaymakamlıklar, Belediyeler, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri ve Küçük Sanayi 

Siteleri olarak belirlenmiştir. 

 

6. Programa nasıl başvuru yapabiliriz? 

Cevap: Başvurular, bu rehberin ekinde bulunan Başvuru Formu ve talep edilen diğer belgeler ile 

birlikte Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılmalıdır.  

 

7. Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’nin (KAYS) kullanımına ilişkin materyallere nasıl 

ulaşabilirim? 

Cevap: Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi için https://www.daka.org.tr/icerikler/projeklavuz 

adresini ziyaret edebilirsiniz. Bu adreste projenizi nasıl hazırlayacağınıza dair doküman ve videolar 

https://www.daka.org.tr/icerikler/projeklavuz
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bulabilirsiniz. Ayrıca “KAYS Başvuru Sahibi Proje Başvurusu İşlemleri” dokümanına 

https://daka.org.tr/panel/files/files/belgeler/destekler/2020_COVID/kays-yardim.pdf adresinden 

ulaşabilirsiniz. Kayıt işlemlerinde sıkıntı yaşamanız halinde Sanayi Politikaları Birimi’ne telefon 

açarak yardım alabilirsiniz. 

 

8. Hangi tarihe kadar başvuru yapabiliriz? 

Cevap: KAYS üzerinden son başvuru tarihi: 04/06/2021 Saat: 23:59’dur. Taahhütname için son 

teslim tarihi 11/06/2021 saat 17:00’dır. Son başvuru zamanından sonra alınan başvurular, hiçbir 

şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

9. Yapılan proje başvuruları nasıl değerlendirilecek? 

 

Cevap: Değerlendirme süreci temel olarak iki aşamadan oluşmaktadır, ön inceleme ile teknik ve 

mali değerlendirme. Ön inceleme aşamasında başvuru sahibinin, ortaklarının ve proje konularının 

başvuru rehberinde belirtilen kriterlere uygunluğu yönünden ön inceleme yapılır. Teknik ve mali 

değerlendirme ise Başvuru Rehberinde yer alan Değerlendirme Tablosundaki kriterlere göre yapılır. 

 

 

10. Destek almaya hak kazanan Başvuru Sahiplerinin sözleşme sırasında sunması gereken 

belgeler nelerdir? 

Cevap: Destek almaya hak kazanan Başvuru Sahiplerinin sözleşme sırasında sunması gereken 

belgeler aşağıda yer almaktadır. 

a. Başvuru Sahibini ve ortakları temsil ve ilzama yetkili kişi (ler)in değişmesi 

durumunda güncel yönetim organını temsil, imza ve ilzama yetkili kişi(lerini) 

tanımlayan kararı, 

b. Projenin uygulanması için inşaat ruhsatı, sağlık ruhsatı gibi gerekli yetki belgesi 

(ruhsat) ve diğer izinler, sözü edilen belgelerin mevcut olmaması halinde söz 

konusu belgeler için yapılan başvuruya ilişkin destekleyici belgeler, 

c. Aşağıdaki hallerde bulunulmadığına dair resmî belge / beyanname, 

i. Kamu kurum ve kuruluşları dışındaki tüzel kişilerden yapılandırılmış 

borçlar hariç olmak üzere vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu 

bulunmamak, 

ii. Kamu kurum ve kuruluşları dışındaki tüzel kişilerden, yapılandırılmış 

borçlar hariç olmak üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu’na vadesi geçmiş 

borcu olmamak, 

iii. Kamu kurum ve kuruluşları dışındaki tüzel kişilerden, söz konusu proje 

veya faaliyetine Ajans tarafından sağlanacak destek tutarının %3’ü 

kadar ya da daha fazla bir meblağ için herhangi bir nedenle haklarında 

kesinleşmiş haciz işlemi bulunmamak. 

 

11. Kamu personelinin maaşı eş finansman olarak kabul edilebilir mi? 

 

Cevap: Kamu görevlilerinin maaşları projede çalıştıkları süre oranında, belgelendirilmek koşuluyla 

yalnızca yararlanıcının eş finansmanı olarak kabul edilebilmektedir. 

https://daka.org.tr/panel/files/files/belgeler/destekler/2020_COVID/kays-yardim.pdf


3 
 

 

12. Küçük Sanayi Sitelerinden banka teminat mektubu isteniyor mu? 

 

Cevap: Bu Program kapsamında destek alınması durumunda herhangi bir proje sahibinden teminat 

mektubu istenmeyecektir. 

 

13. Rüzgâr enerjisi destek kapsamında mı? 

 

Cevap: Sadece rüzgâr enerjisi üretimine dayanan projeler desteklenmeyecektir. Ancak yatırımın bir 

kalemi olacak şekilde sadece öz tüketime yönelik yenilenebilir enerji yatırımları (güneş, rüzgâr vb.) 

gerçekleştirilebilir. 

 

14. İçme suyu sondaj çalışması destek kapsamında mı? 

 

Cevap: Sanayi altyapısına ilişkin projelerde sanayi bölgesinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 

faaliyetler desteklenebilir. Ancak sanayi alanı dışında kalan yerleşimlere ait içme suyu için ya da 

tarımsal sulama gibi amaçlarla yapılacak sondaj çalışmalarını içeren projeler Program kapsamında 

desteklenmeyecektir. 

 

15. Soğuk hava deposu destek kapsamına girer mi? 

 

Cevap: Program sanayi altyapısının geliştirilmesine yöneliktir. Hazırlanacak projelerin altyapı 

özelinde hazırlanması önem arz etmektedir. Yeni kurulan OSB ve KSS’lerde ayrıca üstyapıya yönelik 

projeler de uygundur. Bölgemizde yer alan OSB ve KSS’lerin daha elzem ihtiyaçları dikkate 

alındığında soğuk hava deposunun destek kapsamında değerlendirilmesinin uygun olmayacağı 

kararına varılmıştır. 

 

16. Bir mahallenin kanalizasyon sisteminin yapılması destek kapsamına girer mi? 

 

Cevap: Program sanayi altyapısına ilişkin olduğundan kentsel altyapıya ilişkin projeler 

desteklenmeyecektir. 

 

17. Birden fazla proje ile programa başvuru yapılabilir mi? 

 

Cevap: Bir Başvuru Sahibi aynı takvim yılı içerisindeki tüm proje teklif çağrıları kapsamında, en fazla 

altı projesi için destek başvurusunda bulunabilir. Dolayısıyla bu Programa birden fazla proje ile 

başvuru yapılabilir. 

 

18. Projemiz başarılı olursa Vergi ve SGK borcu yoktur yazısı istenecek mi? 

 

Cevap: Destek almaya hak kazanılması durumunda genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri 

dışındaki gerçek veya tüzel kişilerden bu yazılar talep edilecektir. 

 

19. Yol aydınlatma, telekom bağlantısı vb. farklı konularla ilgili tek proje mi sunulmalı, her konu 

için ayrı projeler mi sunulmalı? 
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Cevap: Bir proje başvurusunun içerisinde farklı konuları içerecek şekilde bütçe kalemleri yer alabilir. 

Örneğin aynı proje içerisinde elektrik, yol, kanalizasyon gibi ihtiyaçlara ilişkin maliyetler bulunabilir. 

Bu yüzden her bir konu özelinde ayrı proje sunulmasına gerek yoktur. 

 

20. 1.500.000 TL’lik üst limit proje bütçemizin %70’ine mi tekabül etmeli? 

 

Cevap: Program kapsamında bir proje için desteklenecek üst tutar 1,5 milyon TL’yi aşamaz. Bununla 

birlikte destek oranının üst limiti %70 olduğundan destek tutarı proje bütçesinin %70’ini aşamaz. 

Yani proje sahibi en az %30 oranında eş finansman sağlamak zorundadır. 

 

21. Çevre duvarı uygun maliyet midir? 

 

Cevap: Sanayi alanının güvenliğini sağlamak için yapılacak çevre duvarı yapımı uygun maliyet olarak 

değerlendirilmektedir. 

 

22. Destekler daha çok illere veriliyor, ilçe olarak başvuru yapsak destek alma şansımız var mı? 

 

Cevap: Ajans tarafından uygulanan mali destek programlarında ilçeler ve il merkezlerine yaklaşım 

konusunda bir fark gözetilmemektedir. Geçmiş dönem altyapı mali destek programlarında TRB2 

Bölgesi’ndeki ilçelerde yer alan Bulanık KSS, Yüksekova KSS, Güroymak KSS ve Şemdinli KSS destek 

almıştır. Ayrıca bunların dışında altyapı mali destek programları kapsamında ilçelerde 11 adet proje 

başarıyla uygulanmıştır. 

 

23. İdari binaya desteğiniz var mı? 

 

Cevap: İdari bina yapımı ya da tadilatına destek verilmeyecektir. 

 

24. TARMİSS (Malazgirt ilçesindeki Tarım Makineleri İhtisas Sanayi Sitesi) için proje başvurusu 

yapabilir mi? 

 

Cevap: Programın öncelikli hedefi planlı sanayi alanlarının (OSB ve KSS’ler) altyapı ihtiyaçlarının 

giderilmesi ve yeni planlı sanayi alanlarının kurulmasıdır. Ancak TRB2 Bölgesi’nde TARMİSS gibi OSB 

ya da KSS statüsünde olmayan sanayi alanları bulunmaktadır. Gerek üretim gerekse de istihdam 

sağlayan bu tarz sanayi alanlarında uygulanacak altyapı projeleri için başvuru yapılabileceği 

kanaatine varılmıştır. 

 

25. Yaklaşık maliyet cetvelini sunduğumuzda proforma faturaya ihtiyaç olur mu? 

 

Cevap: Rehberde istenen 3 belge içerisinde 20.000 TL ve üzeri satın almalar için proforma fatura 

sunulmasının gerekli olduğu belirtilmiştir. Bu yüzden tüm proje sahipleri 20.000 TL’nin üzerinde olan 

mal, hizmet ve yapım işleri satın alımı içeren her bir bütçe kalemi için en az 2 (iki) adet proforma 

fatura sunmalıdır. Ancak inşaat işleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belirlediği güncel birim 

fiyatlara göre yaklaşık maliyet cetvelini sunan kamu kurumlarının proforma fatura sunmalarına 

gerek yoktur. 
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26. Proje bütçesi Katma Değer Vergisi (KDV) hariç mi hazırlanmalıdır? 

 

Cevap: Hayır, Katma Değer Vergisi uygun maliyet sayıldığından proje bütçesi KDV dahil 

hazırlanmalıdır. 


