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2010 YILI 

İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 

SIKÇA SORULAN SORULAR 
(KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK)  

 
 

S1 Köy Tüzel Kişilikleri başvuruda bulunabilir mi? 

C1 İK02 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara yönelik mali destek programına başvurabilir. 

 

S2 Bu program kapsamında Milli Eğitim bünyesinde bulunan kurum ve kuruluşlar destek 

talebinde bulunabilir mi? 

C2 Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki kamu kurum ve kuruluşları da Başvuru Sahibi 

olabilirler. Sunulması planlanan proje konusu Ajansımız tarafından yürütülen Kâr Amacı 

Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Mali Destek Programı Başvuru Rehberinin “Programın Amaç 

ve Öncelikleri” ne ilişkin 1.2. bölümünde belirtilen amaç ve önceliklerle örtüşmesi 

gerekmektedir. Bununla birlikte; İK02  referans no.lu program kapsamında küçük ölçekli 

yapım işlerine ayrılacak mali destek tutarına ilişkin pay, ilgili rehberlerde belirtilmektedir. 

 

S3 Hisselerinin bir kısmı bir kamu kurumuna, bir kısmı ise bir vakfa ait işletmeler kar 

amacı gütmeyen kuruluş olarak başvurabilir mi? (Örnek: %75'i İl Özel İdaresi'ne %25'i vakfa 

ait bir limited şirketi.) 

C3 Bahsedilen örnekteki Limited Şirketi kâr amacı güden bir kuruluş olduğundan Kâr 

Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik İktisadi Kalkınma Mali Destek Programına 

başvuramamaktadır. Söz konusu programa: 1-Kamu Kurum ve Kuruluşları, 2-Belediye, İl 

Özel İdaresi ve Muhtarlık gibi yerel yönetim ve birlikler, 3-Kamu kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluşları, 4-Sivil Toplum Kuruluşları, 5-Yüksek Öğretim Kurumları, 6-Araştırma 

Enstitüleri, 7-Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, 8-Organize Sanayi Bölgeleri, 9-Küçük Sanayi 

Siteleri başvurabilmektedirler. 

 

S4 İhale masrafları uygun maliyet olarak değerlendirilir mi? 

C4 Piyasa fiyatlarına uygun olmaları, projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları 

koşulu ile yeni ekipman ve hizmet satın alma maliyetleri uygun maliyet olarak kabul 

edilmektedir. Bu kapsamda proje faaliyetleri kapsamında yapılan prosedüre uygun yapılan 

ihalelerin masrafları uygun maliyet olarak değerlendirilmektedir. 

 

S5 Devlet hastanesinin diyaliz bölümünü daha geniş bir alana taşıyıp yeni makine alımına 

gitmesi kâr amacı gütmeyen destek kapsamında olabilir mi? 

C5 Başvuru sahipleri, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Mali Destek Programı 

kapsamında belirlenen önceliklerden en az bir tanesini dikkate alarak projelerini 

oluşturmalıdırlar. Bu kapsamda projenizin Programın belirlediği önceliklere uygunluk 

derecesi çok önemlidir. 
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S6 Ticaret Odası olarak başvuracağımız, tarihi bir hanın restorasyonu ve turizm 

faaliyetine açılmasına yönelik bir proje GEKA destekleri kapsamına girebilir mi? 

C6 Ticaret Odası olarak, Başvuru Rehberinin “2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: 

Kimler Başvurabilir” bölümünde yazdığı üzere sadece İktisadi Kalkınma Mali Destek 

Programı (Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik) kapsamında başvuruda 

bulanabilirsiniz. Bahsettiğiniz proje, bu programın öncelikleri arasında yer aldığından başvuru 

yapabilirsiniz. Fakat, Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri’nde tüm yapım işlerinin, diğer 

projelerde ise  projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Ajans tarafından sağlanan 

mali desteğin yüzde otuzunu geçmemek koşuluyla, küçük ölçekli yapım işlerinin uygun 

doğrudan maliyet olarak kabul edildiği unutulmamalıdır. 

 

S7 Üniversite olarak hazırlayacağımız, tarihi, kültürel anlamda bir kazı çalışması 

yapılmasına yönelik bir proje GEKA destekleri kapsamına girebilir mi? 

C7 Üniversiteler, İK02 Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Mali Destek Programı 

kapsamında uygun başvuru sahipleridirler. İK02 rehberinde belirtilen “tarım, sanayi ve turizm 

sektörlerinde verimliliğin ve çeşitliliğin artırılması, sektörel altyapıların iyileştirilmesi” 

önceliği kapsamındaki projeler uygundur. 

 

S8 Ticaret Odası olarak; M.E. B. işbirliğiyle okullarda Office programlarının kurulup 

öğrencilere öğretilmesine yönelik bir proje GEKA destekleri kapsamına girebilir mi ? 

C8 Ticaret Odaları, İK02 Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Mali Destek 

Programı kapsamında uygun başvuru sahipleridirler. Ancak projelerde İK02 rehberinde 

belirtilen amaç ve önceliklere uygunluk koşulu aranacağından, eğitim projeleri yalnızca 

turizm, sanayi ve tarım sektörlerin işgücü altyapısını geliştirmek amacıyla desteklenebilir. 

 

S9 Fakülteler, üniversiteye bağlı araştırma enstitüleri, yüksek okullar, üniversite adına mı 

yoksa kendi adlarına mı Başvuru Sahibi olabilir? 

C9 Her bir fakülte, yüksekokul ve enstitü ayrı ayrı kendi adlarına basvuru sahibi olabilir. 

 

S10 Bir dernek kimsesiz çocuklara eğitim vermek için desteklere başvurabilir mi? 

C10 Dernekler, İK02 Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Mali Destek Programı 

kapsamında uygun başvuru sahipleridirler. Ancak projelerde İK02 rehberinde belirtilen amaç 

ve önceliklere uygunluk koşulu aranacağından, eğitim projeleri yalnızca turizm, sanayi ve 

tarım sektörlerin işgücü altyapısını geliştirmek amacıyla desteklenebilir. 

 

S11 Kâr amacı gütmeyen kuruluş (birlik) olarak, yeni tesis kurulması için başvurabilir 

miyiz? Tesisler kullanım amaçlarına göre ayrılırsa (Soğuk hava depolama tesisi ve işletim 

tesisi), ayrı proje konusu olarak kabul edilir mi? 

C11 Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik mali destek programı kapsamında önceliklere 

uygun projelerde destek miktarının %30’u küçük ölçekli yapım işlerine ayrılabilir. Tesisleri 

ayrı projeler şeklinde sunabilirsiniz, ancak Bir Başvuru Sahibinin aynı takvim yılı içerisindeki 

tüm proje teklif çağrıları kapsamında, en fazla 4 (dört) projesi için destek başvurusunda 

bulunabileceğini ve en fazla 2  (iki) projesi için destek alabileceğini unutmayınız. 

 

S12 Üyelerine kar payı dağıtılan kooperatifler de kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik 

mali destek kapsamında olabilir mi? 

C12 Kooperatifler, Kooperatif tüzüğünde, üyelere kâr dağıtılmasını yasaklayan hükmü 

göstermeli veya Kooperatif Genel Kurulu’nun üyelere kâr dağıtmayacağı kararını beyan 

etmelidir. 
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S13 Halk Eğitim Merkezi, bir firmayla işbirliği halinde İpek Böceği Üretimi yapabilir mi? 

C13 Birincil tarım, genel olarak hayvancılık ve tarımla ilgili ürünlerin işlenmesinden 

önceki üretim dönemindeki faaliyetleri kapsamaktadır. Zirai ürün ekme, hasat etme, 

tarla/bahçe hazırlama çalışmaları, besi hayvancılığı, kümes tavukçuluğu, yumurta 

tavukçuluğu, süt sığırcılığı gibi konular 2010 yılı Mali Destek Programı kapsamında 

desteklenmemektedir. İpek böceği üretimi de birincil tarım faaliyeti olduğundan 

desteklenmemektedir. 

 

S14 Arıcılık için destek veriliyor mu? Kâr amacı gütmeyen bir kurum; proje kapsamında 

köylülere arı dağıtmak üzere proje başvurusunda bulunabilir mi? 

C14 Arıcılık faaliyetleri birincil tarım faaliyetleri kapsamında olduğu için 

desteklenmemektedir. Ancak üretilen balın paketlenmesi, markalandırılması, pazarlanması ile 

ilgili projeler için başvuruda bulunabilirsiniz. 

 

S15 Akademik araştırmalar uygun maliyet değilse üniversiteler nasıl bir proje ile 

başvurabilirler? 

C15 Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Mali Destek Programımız çerçevesinde 

Üniversiteler Kâr Amacı Gütmeyen Kurum olarak başvurabilmektedirler. Mali Destek 

Programı çerçevesinde belirlenmiş amaç ve öncelikler vardır. Projelerin bu amaç ve 

önceliklerden en az birine dahil olması gerekmektedir. Akademik araştırmalar başvuru 

rehberinde uygun olmayan maliyetler arasında sayılmamışlardır ancak akademik çalışmalar 

başlı başına bir projenin konusu olamazlar. Akademik araştırma ve fizibilite çalışmaları eğer 

daha büyük bir projenin parçası ise ilgili Mali Destek Programının öncelikleri ile ilgili olmak 

kaydı ile başvurulan projenin konusu olabilir. 

 

S16 Tarımsal Kalkınma Kooperatifi organik incir ve kestane üretmek istiyor. Bu üretim 

için gerekli olan sertifikaların alım masrafları uygun maliyet kapsamında mıdır? 

C16 Kooperatifler karşılamaları gereken diğer koşulları yerine getirdiklerinde, 

sertifikalandırma ve kalite belgeleri uygun maliyet olarak kabul edilir. 

 

S17 Üniversite ile KOBİ bir projede ortak olabilir mi? 

C17 Üniversite ve KOBİ, yalnızca bir tarafın İştirakçi olarak katılımıyla aynı projede yer 

alabilirler. 

 

S18 Mali Kimlik Formunda yer alan bilgiler, projeye özel açılmış bir banka hesabına mı, 

yoksa işletmenin mevcut banka hesabına mı ait olacak? 

C18 Destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri, sözleşme imzalamadan önce Ajansa 

sunacakları Mali Kimlik Formuyla, yararlanıcı tarafından projeye özel olarak açılan, kendisi 

tarafından sağlanan eş finansman da dahil proje harcamalarının tamamının karşılandığı banka 

hesabına ait bilgileri vermek zorundadırlar. 

 

S19 Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için olan destek programına başvurmak isteyen kâr 

amacı güden kooperatiflerin kar dağıtmama kararını yönetim kurulları aracılığı ile aldırması 

yeterli olur mu yoksa kar dağıtmama kararını genel kurul mu almak zorundadır? 

C19 "1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 42. maddesi genel kurulun yetkilerini 

belirlemektedir. Buna göre gelir gider farkının bölüşülmesi (kâr dağıtımı) hakkında karar 

almak genel kurula kanunen tanınmış, devir ve terk edilemez bir yetkidir. Dolayısıyla kâr 

dağıtmama kararını kooperatif genel kurulunun alması zorunludur, bu kararı yönetim kurulu 

alamaz. 
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Ayrıca ticaret hukukunda kâr payı alma hakkı tüzel kişinin ortaklarına tanınmış bir müktesep 

hak niteliğindedir. Müktesep (kazanılmış) hak ise bir hukuk süjesinin malvarlığına dahil 

olmuş ve hak sahibinin rızası olmaksızın üzerinde tasarruf edilemeyen haktır. Kâr payı 

dağıtmama kararının yönetim kurulu yerine bütün ortakların oy hakkına sahip olduğu genel 

kurul tarafından alınabilecek olmasının gerekçesi de bundan kaynaklanmaktadır. Kanun 

koyucu, her ortağın oy hakkını kullanabileceği genel kurula kâr payı dağıtmama ile ilgili karar 

alma yetkisi tanıyarak ortakların kendi müktesep hakları üzerindeki kontrollerinin devam 

etmesine olanak tanımıştır." 

 

S20 Kent Konseyleri, Mali Destek Programları için uygun Başvuru Sahibi olabilirler mi? 

C20 "Kent konseyleri 5393 sayılı Belediyeler Kanunu’nun 76. maddesinde ve Kent 

Konseyi Yönetmeliği ’nde hukuki dayanağını bulmaktadır. Kent konseyi, merkezi yönetimin, 

yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık 

anlayışıyla, hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, 

sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, 

çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile 

yönetişim mekanizmalarını olarak tanımlanmaktadır. 

Bir demokratik katılım ve yönetişim modeli olan kent konseyi Yerel Gündem 21  Programı 

kapsamında ilk defa ülkemizde oluşturulmuş ve uygulanmaya başlanmıştır. Belediyelerin 

gönüllülük temelinde ayni ve nakdi yardımda bulunduğu, insan kaynağı tahsis ettiği ve 

sekretarya hizmetlerini üstlendiği kent konseylerinde kamu kurumlarından, sivil toplum 

kuruluşlarından ve kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinden katılımcılar 

bulunmaktadır. Kent konseylerinin kamu veya özel hukuk tüzel kişilikleri bulunmamaktadır. 

Kent Konseyleri yaptıkları çalışmaların sonuçlarını ve görüşlerini belediyelere bildirmekle 

sınırlı bir yetkiye sahiptirler, bu yönleriyle bir icra değil danışma işlevi üstlendikleri 

söylenebilir.   

Kent konseylerinin kamu tüzel kişiliği veya özel hukuk tüzel kişiliğine sahip olmamaları 

nedeniyle kendi hesaplarına hukuki bir ilişkiye taraf olma ehliyetleri bulunmamaktadır. Oysa 

Başvuru Rehberi’nde sayılan uygun başvuru sahiplerinin tüzel kişiliği haiz olması 

gerekmedir. Bu kuralın istisnaları da yine sınırlı sayıda olmak üzere Başvuru Rehberi’nde 

belirtilmiştir. Buna göre kamu tüzel kişilerine bağlı kamu kurum ve kuruluşlarının, bunlara 

bağlı birimlerin (Örneğin üniversiteye bağlı fakültelerin) ve mahalle muhtarlıklarının kamu 

tüzel kişiliği olmamasına rağmen başvuruda bulunmasına olanak tanınmıştır. Bu istisnanın 

kent konseyinin de belediyeye bağlı bir kurum veya kuruluş olduğu iddiası ile kent konseyleri 

bakımından da uygulanabilmesinin ise mümkün olmadığı düşünülmektedir. Zira kent konseyi 

ile belediye arasında bir hiyerarşik ilişki veya bağlılık bulunmamakta; kent konseyi daha 

ziyade belediyenin himayesinde faaliyet göstermektedir.   

Diğer yandan kendi bütçe ve insan kaynağına sahip olmamaları nedeniyle kent konseylerinin 

finansör veya uygulayıcı olarak kabul edilmeleri mümkün gözükmemektedir. Dolayısıyla 

projenin hazırlığında ve yönetiminde doğrudan sorumluluk alamayacaklardır. Ayrıca proje 

faaliyetlerinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanında bulunması şartı da icrai 

bir yetkisi olmayan, sadece danışma işlevini yerine getiren kent konseyleri tarafından 

sağlanamamaktadır. Bu nedenlerle kent konseyleri uygun başvuru sahibi olarak kabul 

edilemeyeceklerdir." 

 

S21 İl Emniyet Müdürlüğü’nün, güvenlik sistemlerinin geliştirilmesi ve yeni teknoloji 

kullanılması ile ilgili bir projesi, kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik destek kapsamında 

olabilir mi? 

C21 İl Emniyet Müdürlüğü Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Mali Destek 

Programı kapsamında uygun başvuru sahibidir. Sunulması planlanan proje konusunun 
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Ajansımız tarafından yürütülen Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Mali Destek 

Programı Başvuru Rehberinin “Programın Amaç ve Öncelikleri” ne ilişkin 1.2. bölümünde 

belirtilen amaç ve önceliklerle örtüşmesi gerekmektedir. 

 

S22 Projenin uygulanacağı tesisin arazisi Birlik adına 49 yıllığına kira veya tahsis yapılmış 

ise, Birlik bu tesis için mali destek başvurusunda bulunabilir mi? 

C22 Başvuru sahibinin, 49 yıllığına kiralanmış veya tahsis edilmiş bir arazi üzerinde proje 

faaliyetlerini gerçekleştirmesine engel teşkil eden bir durum söz konusu değildir. 

 

S23 Üretici Birlikleri tarımsal amaçlı ürün işleme, paketleme ve depolama konusunda yeni 

tesisler kurmak için proje başvurusunda bulunabilir mi? 

C23 Üretici Birlikleri İK02 Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Mali Destek 

Programı Kapsamında uygun başvuru sahibidirler.  Sunulması planlanan proje konusu 

Ajansımız tarafından yürütülen Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Mali Destek 

Programı Başvuru Rehberinin “Programın Amaç ve Öncelikleri” ne ilişkin 1.2. bölümünde 

belirtilen amaç ve önceliklerle örtüşmesi halinde Üretici Birlikleri proje başvurusunda 

bulunabilirler. 

 

S24 Kâr amacı güden bir kamu kurumu olmamamıza rağmen kanun ve yönetmelikler 

gereği verdiğimiz hizmetler sonucunda belirli bir ücret almak zorundayız. Projenin 

onaylandığı varsayımı ile projenin tamamlanmasından sonra kullanımı sırasında fayda 

sağlayanlardan belirli bir ücret alabilir miyiz? Bu projeye engel midir? Almamız söz konusu 

olmaz ise bunun bi süresi var mıdır? 

C24 Proje süresi tamamlandıktan sonra, projenin sürdürülebilirliğini sağlamak adına, 

projeye konu tesisten yararlananlardan ücret alınabilir. 

 

S25 "Başvuru sırasında sunulması gereken destekleyici belgeler arasında başvuru sahibi 

yetkili yönetim organının, belgeleri imzalama yetkisi olan kişileri de belirtir şekilde söz 

konusu projeyi uygulamak için aldığı karar bulunması gerekmektedir. Belediye olarak 4 

projeye başvuracağımız düşünüldüğünde her bir proje için mi meclis kararı alacağız yoksa 

bütün projelerin konuları belirtilerek tek bir meclis kararında geçirsek yeterli olur mu?" 

C25 “Başvuru sahibi yetkili yönetim organının, belgeleri imzalama yetkisi olan kişileri de 

belirtir şekilde söz konusu projeyi uygulamak için aldığı kararı başvuracağınız her bir proje 

için almak lehinize olmakla birlikte başvuracağınız bütün proje konularını içeren ve söz 

konusu projeleri uygulamaya yönelik tek bir meclis kararı da yeterli olacaktır. 

 

S26 Vergi borcu olan belediye, destek başvurusunda bulunabilir mi? 

C26 "11 Aralık 2010 tarih ve 27782 sayılı Resmi Gazete’de Maliye Bakanlığı “Tahsilat 

Genel Tebliği” nde, “Bütçelerine mahalli idarelerin katkıda bulunduğu kuruluşların proje ve 

faaliyetleri karşılığında mahalli idarelere sağladığı destekler nedeniyle yapılacak ödemelerde 

vadesi geçmiş vergi borcu bulunmadığına ilişkin belge aranılması zorunluluğu 

aranılmayacaktır.” şeklinde değişiklik yapılmıştır. 

Dolayısıyla vergi borcu olan belediyeler de başvuruda bulunabilirler." 

 

S27 İhale masrafları uygun maliyetlere dahil midir? 

C27 Piyasa fiyatlarına uygun olmaları, projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları 

koşulu ile yeni ekipman ve hizmet satın alma maliyetleri uygun maliyet olarak kabul 

edilmektedir. Bu kapsamda proje faaliyetleri kapsamında yapılan prosedüre uygun yapılan 

ihalelerin masrafları uygun maliyet olarak değerlendirilmektedir. 
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S28 Proje bütçesi 30 milyon TL olup, maliyetlerin bir kısmı GEKA'dan, bir kısmı Tarımsal 

Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan, İller Bankası'ndan veya İl Özel İdare'den sağlanılabilir 

mi? 

C28 Ajans ile sözleşme imzalamadan önce başlatılan veya aynı başvuru konusu için ulusal 

yada uluslararası hibe programlarından finansman sağlayan gerçek ve tüzel kişiler T.C. Güney 

Ege Mali Destek Programlarına başvuramazlar. Fakat Proje kapsamında yüklenmeleri 

gereken eş finansmanı özel bankalardan yada İller Bankasından kredi alarak elde edebilirler. 

Ancak bütçesi 30 milyon TL olan bir proje Ajansımızın Mali destek programları kapsamında  

alt ve üst yüzdelik sınırlar ile belirlenen ve verilecek desteğin asgari ve azami tutarlarında 

çizilen çerçevenin dışında kalmaktadır. Ajans tarafından verilebilecek mali destek 

miktarlarına ve proje bütçesine göre bunların oranlarına internet sitemizde de yayınladığımız 

rehberlerimizin Destek Tutarı bölümlerinden ulaşabilirsiniz. 

 

S29 Kooperatiflerin kuruluş sözleşmesindeki  “kâr dağıtabilir” ibaresi en geç ne zaman 

değiştirilebilir? 

C29 Kooperatiflerin kuruluş sözleşmesindeki “Kâr Dağıtılabilir” ibaresi Kooperatifiniz 

tarafından Mali Destek Programlarımıza yapılan başvurudan önce değiştirilebilir. 

 

S30 KİT'ler kâr amacı gütmeyen kuruluş olarak başvurabiliyorlar mı? 

C30 Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik mali destek programına başvuracak bir 

kuruluşun kâr amacı gütmemesi gerekiyor. Dolayısıyla bu kapsamda İK02 rehberinde 

belirtilen uygun başvuru sahipleri şunlardır: kamu kurum ve kuruluşları; belediye, il özel 

idaresi ve muhtarlıklar gibi yerel yönetimler ve birlikler; kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşları; STK’lar, yükseköğretim kurumları, araştırma enstitüleri, teknoloji geliştirme 

bölgeleri, OSB’ler ve KSS’ler. 

 

S31 "Kamu görevlilerinin maaşlarını eş-finansman olarak kullandığımızda, bordrolardaki 

net maaş mı, brüt maaş mı esas alınıyor?" 

C31 Brüt maaş esas alınacaktır. 

 

S32 İl Müdürlüğü’nün bütçesi merkezi bütçeye bağlı ve bütçede eş finansman 

sağlayabileceğimiz kalem yok. İl Müdürlüğü ve benzeri Kamu Kuruluşları eş finansmanı nasıl 

sağlayacaklar? 

C32 "Başvuru Sahibinin, proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya 

üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür.   

Ayrıca; kamu görevlilerinin maaşları, yolluk ve gündelik giderleri de projede çalıştıkları süre 

oranında, belgelendirilmek koşuluyla yararlanıcının eş-finansmanı olarak kabul 

edilebilmektedir. Ancak bütçede insan kaynakları ve seyahat başlıklarına tahsis edilen toplam 

tutar toplam uygun maliyetlerin % 7’sini aşmamalıdır." 

 

S33 Dernek adına hazırlayacağımız proje teklifinde, çalışacak akademik personel yada 

danışman kişilerin mesaileri için ücret ödenebilir mi? Yoksa kamu personeli kapsamında ücret 

ödenmeyecektir evrakı doldurmak gerekir mi? 

C33 Başvuru rehberlerimizde belirtildiği üzere; kamu görevlilerinin maaşları, yolluk ve 

gündelik giderleri projede çalıştıkları süre oranında, belgelendirilmek koşuluyla yalnızca 

yararlanıcının eş-finansmanı olarak kabul edilebilmektedir. Bununla birlikte, kamu 

görevlisinin tabi olduğu mevzuata göre proje bütçesinden kendisine ödeme yapılabilmesi 

halinde bu ödemeler, Ajansın sağladığı mali destekten de karşılanabilir. Bu durumda, Ajans 

ilgili kamu görevlisinin yararlanabileceğine dair ispatlayıcı bilgileri isteme hakkını haizdir. 

Özel danışmanlık şirketleri ile ilgili olarak yapılan projeye özgü giderler de uygun giderler 
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olarak değerlendirilebilir. Ancak sözleşme imzalanmadan önce yapılan maliyetlerin uygun 

maliyetler olmadığı ve proje bütçesine dahil edilemeyeceği unutulmamalıdır. 

 

S34 Kooperatif genel kurulunun üyelerine kâr payı dağıtmayacağına yönelik aldığı karar 

kaç sene geçerli olmalıdır? 

C34 Kooperatiflerin kâr dağıtmayacağına dair genel kurul kararı en az 5 yıllık bir süreyi 

kapsamalıdır. Karar, Başvuru dosyasına eklenmelidir. 

 

S35 Genel kurul yapılacağına dair kararın alınmış olmasına rağmen, genel kurulun 

toplanması ve kooperatifin kâr payı dağıtmama kararını alması gecikirse nasıl bir uygulama 

olacak? 

C35 "Genel kurulun toplanmasına dair usule Kooperatifler Kanununda yer verilmemiş, 

bunun yerine bu usulün her kooperatif bakımından ana sözleşmesinde belirleneceği 

öngörülmüştür. Ancak toplantı tarihi, yeri ve gündeminin resmi mercilere (valilik ve 

bakanlığa) en az 15 gün önce bildirilmesi şartı kanunda yer aldığından toplantı öncesinde en 

az 15 günlük bir süre bulunması gerektiği söylenebilir. Diğer yandan genel kurul, tüm 

üyelerin katılımıyla toplanabilirse toplantı çağrı ve ilanına ilişkin şekli kurallara uyulmasına 

gerek kalmaz (Koop K. Md. 47). Bu şekilde çağrı kurallarına uyulmadan toplanan bir genel 

kurulun alacağı kararların ortaklar veya onların oybirliğiyle seçeceği temsilciler tarafından 

imzalanması gerekir. Sonuçta üyelerini toplantı yapmak konusunda ikna edebilen bir 

kooperatif süre kısıtlamaları ile ilgili kuralları uygulamadan, genel kurul kararı alabilir. 

Ayrıca projelerin ön incelemesi esnasında tespit edilen eksik evrakların tamamlanması için 5 

günlük ek süre verilebilir." 

 

S36 Dernek tüzüğündeki Amac ve konularda proje konusunun yer alması konusunda 

şüphelerimiz var. Amaç ve konularda kültür başlığı altında yerel kültür ile ilgili hususlar var 

ama bu tür başvurları yapacağımıza dair bir hüküm yok. Bu durumda yerel kültürün 

değerlendirmesi kapsamında, yerel market adı altında yerel ürünlerin satılabileceği bir proje 

sunabilir miyiz? 

C36 "Faaliyet konunuza neyin girip neyin girmediğini tüzüğünüze bakmadan söylemek 

mümkün değildir. Bunun dışında perakende ve toptan ticaret içeren faaliyetler destek kapsamı 

dışında bulunduğundan belirttiğiniz proje konusu uygun görülmeyebilir. 

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." 

 

S37 Termal Turizm ile ilgili bir birlik, tanıtım materyali hazırlayabilir mi? Bu proje konusu 

olabilir mi? 

C37 Projelerinizin konusu ilgili rehberde yer alan amaç ve önceliklerden en az bir tanesi ile 

ilişkili olmalıdır. Proje kapsamında hazırlanan tanıtım materyalleri projenin bir parçası 

olabilir ancak başlı başına ve tek olarak bir proje konusu olamaz. 

 

S38 Ar-Ge kapsamında hormon laboratuvarı kurmak için üniversite olarak desteklerden 

yararlanabilir miyiz? 

C38 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 
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Değerlendiriciler ve Değerlendirme Komitesi tarafından incelenip değerlendirilecektir. 

Değerlendirme Süreci hakkında detaylı bilgi için Başvuru Rehberinin 2.3. “Başvuruların 

Değerlendirilmesi ve Seçilmesi” Bölümüne bakınız. 

 

S39 Birlikler bir marka adı altında üreticilerin ürünlerinin markalanması, yeni bir ürüne 

dönüştürülmesi (gazoz, meyve suyu, reçel, marmelat) ve ambalajlanarak pazarlanması gibi 

hizmetleri başka bir firmaya yaptırarak, bu işlemler için mali destek alabilir mi? 

C39 Başvuru Sahibi projenin uygulanması aşamasında lider kuruluş olarak yer alır ve 

projenin faaliyetlerini lider kuruluş olarak yürütür. Başvuru sahibinin projeye ortak alması 

mümkündür. Başvuru sahibi proje süresince bazı hizmetleri alt yüklenicilere-taşeronlara 

yaptırabilir ancak bu faaliyetler projenin öncelik konusunu oluşturan ana faaliyetler 

olmamalıdır. Her durumda projenin faaliyetlerini başvuru sahibinin yada proje ortağının 

yürütmesi zorunludur. 

 

S40 Tarımsal altyapıyı iyileştirmek amacıyla köyümüzdeki dere yataklarının ıslahı ve 

çevreye daha az zarar veren tarım yöntemlerinin uygulanması konularıyla ilgili proje 

getirebilir miyiz? 

C40 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. 

 

S41 Ziraat Odası olarak bilgisayar sistemlerimizi geliştirerek, toprak haritası ve ürün 

deseni oluşturmayı planlıyoruz. Uygun bir proje ile destek başvurusunda bulunabilir miyiz? 

C41 İlgili konularda yapılacak maliyetler Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik 

Başvuru Rehberi sayfa 13-14’te sayılan uygun maliyetler kapsamına giriyorsa ilgili proje 

konuları ile ilgili başvuru yapılabilir. Ancak proje konularının başvurulacak programın 

amacına ve en az bir önceliğine uygun olmasına dikkat ediniz. 

 

S42 Belediyelere basket, voleybol, futbol sahaları kuran ve yine tartar zemin kauçuk koşu 

yolları yapan Kayseri menşeili bir firmayız. Kaynak kullandırdığınız iller içindeki 

belediyelere bu hibe destekleri için alt yüklenici olabilir miyiz? 

C42 Belediyelerin hazırlayacağı projelerde alt yüklenici olabilirsiniz. 

 

S43 Derneğimiz eğitim ve kültürel amaçlı faaliyetler yapmaktadır. Bir eğitim projesi ile 

başvuru yapılabilir mi? Ayrıca derneğimizin aydınlatma ve ısıtma işleri için bir proje 

hazırlanabilir mi? 

C43 "Başvuru yapılabilecek proje konuları, proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki 

alanı dahilindeki konular ile sınırlıdır. Dernek tüzüğünüzde yazan faaliyet 

konusunun/konularının dışına taşmadan proje hazırlayarak başvuruda bulunabilirsiniz.  

Ayrıca 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." 
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S44 Kooperatiflerin ana sözleşmeleri, kâr amacı gütmediğinin belgesi sayılmaz mı? Ayrıca 

kâr hükmünde olmayan ve üyelere yapılan “risturn” ödemeleri kar payı dağıtımı olarak sayılır 

mı? 

C44 Tarım ve Köy işleri Bakanlığı’nın hazırladığı tip ana sözleşmeye göre kurulan tarımsal 

amaçlı kooperatiflerin ana sözleşmelerinin 45. ve 111. maddelerinden kar amacı gütmedikleri 

belirtilmektedir. Dolayısıyla bu tip sözleşmeye kurulan kooperatiflerin ana sözleşmelerini 

başvuru ekinde sunmaları yeterli olup ayrıca genel kurul kararı almalarına gerek 

bulunmamaktadır. Ancak farklı ana sözleşme benimseyen kooperatifler açısından yine kar 

amacı güdülmediğinin ana sözleşmede düzenlenmesi veya bu yoksa genel kurulun kâr 

dağıtmama kararı alması gerekliliği devam etmektedir. Risturn ödemesi ise ortakların 

kooperatifle yaptıkları işlemlerde ortaya çıkan fazla ödemelerinin iadesi niteliğinde 

olduğundan ve vergi kanunlarında kar olmadığı açıkça düzenlendiğinden kâr payı dağıtımı 

olarak kabul edilmemektedir. 

 

S45 Vergi borcu olan kooperatif uygun başvuru sahibi midir? 

C45 Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Mali Destek Programında, sosyal sigorta 

primi veya vergi borcu nedeni ile haklarında haciz işlemi devam edenler uygun başvuru sahibi 

olamazlar. Haciz işlemi olmadan vergi borcunun bulunması, proje başvurusunda bulunmak 

için bir engel değildir. 

 

S46 Okul aile birlikleri uygun başvuru sahibi olabilir mi? 

C46 Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Mali Destek Programının uygun başvuru 

sahipleri ilgili programın başvuru rehberi sf. 5'te "Kimler Başvurabilir?" başlıklı kısımda 

sayılmıştır. Okul aile birlikleri uygun başvuru sahipleri arasında yer almamaktadır. 

 

S47 Kamu Kurumu olan bir İl Müdürlüğü'nün yapacağı projede kendisine bağlı İlçe 

Müdürlüklerinden çalışanların da görev alması durumunda, İlçe Müdürlüklerinin projeye 

ortak veya iştirakçi olarak katılması şart mıdır? 

C47 Ortak, desteğe konu olan proje veya faaliyetin yürütülmesi sürecinde veya sonucunda 

doğrudan veya dolaylı fayda veya menfaat elde ederek bunun karşılığında yararlanıcıya 

projenin yürütülmesinde katkıda bulunan kişi veya kurumlardır. İl ve ilçe Müdürlükleri, 

merkezi örgütlenmenin taşra teşkilatını oluşturduğundan ve aralarında hiyerarşik denetim 

bulunduğundan, İl Müdürlüğünün İlçe Müdürlüğünü proje ortağı olarak gösterip 

göstermemesi kendi inisiyatifindedir. 

 

S48 Kamu Kurum ve kuruluşları bünyesindeki birimler bağlı olduğu kurumdan ayrı bir 

şekilde başvuru sahibi olabiliyor mu? (Örneğin; il özel idaresi bünyesindeki tarım, imar, 

sağlık işleri birimleri, valilik bünyesindeki hizmet birimleri) 

C48 Kamu kurum ve kuruluşlarının bünyesindeki birimlerin, kurumlarından ayrı olarak, 

kendi adlarına ve hesaplarına mali destek programlarımıza başvurmaları mümkün değildir. 

Mali destek programlarımızın uygun başvuru sahipleri ilgili rehberlerin 5. sayfasında yer 

almaktadır. 

 

S49 Üniversite bünyesinde rektörlüğe bağlı araştırma merkezi başvuru sahibi olabilir mi? 

C49 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Mali Destek Programı Başvuru Rehberi sf. 

5'te "Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu" başlığı altında sayılan "Yüksek Öğretim Kurumları 

(Fakülteler, Enstitüler, Meslek Yüksekokulları, Konservatuvarlar, Uygulama ve Araştırma 

Merkezleri vb.)" uygun başvuru sahibi olarak kabul edilmektedir. 
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S50 Proje kapsamında yurt dışındaki bir öğretim üyesinden danışmanlık hizmeti almayı 

düşünüyoruz. Ancak çalışma saatlerinin tam zamanlı olmaması durumunda, örneğin 4 ay 

boyunca haftada bir gün olması durumunda, maaş bütçeye nasıl yansıtılır? 

C50 Eğer personel proje hesabına tam zamanlı çalışmıyor ise, aylık verilecek toplam 

ücretin günlük karşılığı bulunarak 4 ile çarpılıp aylık alacağı ücret miktarı tespit edilir. 

Bütçede birim sütununa aylık, Miktar Sütununa 4 yazılarak toplam maliyeti bulunur. Tüm 

maliyetlerin bütçeye TL olarak yazılması gerektiği unutulmamalıdır. 

 

S51 Proje kapsamında orkestra konserleri gerçekleştirilecektir. Orkestradaki görevlilerin 

maaşı, toplam proje uygun maliyetinin %7'yi geçiyor. Orkestra masraflarını bütçede nereye 

yazabiliriz? 

C51 Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Mali Destek Programı kapsamındaki 

uygun maliyetler, programın başvuru rehberinde sf. 13-14'te belirtilmiştir. Bir proje faaliyeti 

kapsamında çalıştırılacak personel "proje görevlisi" olarak nitelendirilmediğinden tüm 

projeye mal edilemez. Bu kişinin/kişilerin bir/birkaç faaliyette görev alması hizmet alımı 

olarak bütçelendirilmelidir. Bütçenin 6 nolu kısmını hizmet alımları için ayrılmıştır. 

 

S52 Dernek başkanı koordinatör olduğu projenin bütçesinden maaş alabilir mi? 

Alabiliyorsa normalde aldığından daha fazla alabilir mi? Ya da hiç maaş almıyorsa proje 

kapsamında maaş alabilir mi? 

C52 Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Mali Destek Programı kapsamında bütçede 

yer alan insan kaynakları ve seyahat giderleri toplamı projenin toplam uygun maliyetlerinin 

%7'sini aşmamalıdır. Dernek Başkanına, proje koordinatörü sıfatı dahilinde, yukarda sayılan 

kısıt dikkate alınarak maaş verilebilir. Ancak, Dernek Başkanı tüm zamanını veya gününün 

bir bölümünü söz konusu proje için harcayacaksa, bu husus bütçede belirtilmeli, maaş buna 

göre hesaplanıp yazılmalıdır. 

 

S53 Dernekler %10 teminat yatıracaklar mı? 

C53 Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kar amacı güden kuruluşlardan 

sözleşme imzalama aşamasında teminat istenir. Sivil toplum kuruluşu sayılan derneklerden 

teminat talep edilmemektedir. 

 

S54 Elektriksiz köylerde, alternatif enerjiyle çalışan sulama sistemlerinin tanıtımı ve 

eğitimi ile ilgili bir proje mali destek kapsamında olabilir mi? 

C54 Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik mali destek programının öncelikleri arasında 

yer alan “Kümelenme, işletmelerin birleşmesi ve uygun ölçekli işletmelerin oluşturulması, 

girişimciliğin teşvik edilmesi, enerji verimliliğinin artırılması, alternatif enerji kaynaklarının 

ve yüksek teknolojinin kullanımı ve geliştirilmesi” önceliğine uygun olarak projelendirilecek 

tanıtım ve eğitim faaliyetleri destek kapsamına girmektedir. 

 

S55 Farklı ilçe ve köylerde kurulu üye örgütlerin yöneticilerini faaliyet konusu ile ilgili 

eğitmek üzere bir eğitim merkezine toplamak durumunda olan bir üst örgüt, bu işi 

projelendirmesi halinde, konaklama ve yemek hizmeti verme olanağı olmaması nedeniyle, 

katılımcılarının yol giderlerini ve (yemek ve barınma karşılığı) yolluklarını nakit olarak 

ödemesi uygun maliyet sayılır mı? 

C55 Projenin faaliyetlerinin verimliliği, sürdürülebilirliği korumak, faaliyetlere katılımı 

sağlamak ve bu yolla projenin potansiyel risklerini (Eğitimlere katılım olmaması vb.) ortadan 

kaldırmak amacı ile proje yararlanıcısı bazı önlemler alabilir. Proje yararlanıcısının alacağı bu 

önlemler mutlaka somut olmalıdır ve çözümleri içermelidir. Örneğin bu faaliyetleri komple 

bir alt yükleniciye taşere edebilir. Söz konusu sorudaki eğitimlerin devamlılığını sağlamak 
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amacı ile başvuru sahibinin önlemler alması ve bunları bütçede gerekçelendirilmesi proje için 

uygun maliyet kapsamında değerlendirilebilir. Ancak Başvuru sahibinin bu önlemleri almak 

yerine katılımcılara nakit para ödemesi yapması uygun maliyet olarak 

değerlendirilememektedir. 

 

S56 Proforma fatura yerine firmalardan yazılı fiyat teklif alınması geçerli midir? 

C56 Kamu kurumları, proforma fatura yerine firmalardan almış oldukları yazılı fiyat 

tekliflerini de sunabilirler. 

 

S57 Kamu kurumları ve belediyeler de desteğin %10'u kadar teminat gösterecekler mi? 

Küçük Ölçekli Altyapı ve Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik başvuru rehberlerinde 

teminat gösterdikten sonra ödeme yapılacağı belirtiliyor. Eğer kamu kurumları ve belediyeler 

teminat göstermeyecekse ödeme süreci nasıl olacak? 

C57 "Yalnızca, kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurumu niteliğinde meslek 

kuruluşlarından, her bir proje ve faaliyet için sözleşmede öngörülen destek tutarının yüzde 

onundan az olmamak kaydıyla teminat alınmaktadır. Kamu kurumları ve belediyelerin 

teminat göstermelerine gerek yoktur." 

 

S58 Köyümüzdeki yayla yoluna parke döşenmesi, mali destekler kapsamına girer mi? 

Muhtarlık olarak böyle bir proje için başvuru yapabilir miyiz? 

C58 Muhtarlıklar, İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında Kar Amacı 

Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik başvuru rehberinde belirtildiği üzere uygun başvuru 

sahibidirler. 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. Ancak küçük ölçekli yapım işleri, projenin hayata 

geçirilmesi için mutlaka zorunlu olması ve destek miktarının yüzde 30’unu geçmemesi 

koşuluyla uygun maliyet sayılmaktadır. Projenin amaç ve önceliklerle ilgililiği Bağımsız 

Değerlendiriciler ve Değerlendirme Komitesi tarafından incelenip değerlendirilecektir. 

 

S59 Üniversiteler kâr amacı güden kuruluşlarla ortak proje yapabilir mi? 

C59 Hayır, proje ortağının Başvuru Sahibi ile "Bölgede kayıtlı veya merkezinin ya da yasal 

şubesinin Bölgede bulunması" koşulu hariç olmak üzere, aynı başvuru şartlarını taşıması 

gerekmektedir. Ancak, üniversiteler kar amacı güden kuruluşları iştirakçi veya altyüklenici 

olarak projeye dahil edebilirler. 

 

S60 Bir meslek odasının ilgili kooperatife üye olması durumunda, odanın kooperatifi alt 

yüklenici olarak belirleyip, kooperatiften danışmanlık, basım, yayın, organizasyon vb. 

hizmetler alması mümkün müdür? 

C60 Söz konusu meslek odasının, Program Başvuru Rehberi Ek E Standart Sözleşme/IV 

Satın Alma Prosedürlerinde belirlenen usullere uyması koşulu ile, üyesi olduğu kooperatifi alt 

yüklenici olarak belirlemesi mümkündür. Ancak kooperatifin,  Ek IV Satın Alma 

Prosedürlerinde yer alan tanım gereği, meslek odası ile arasındaki “menfaat ilişkisinden” 

dolayı, söz konusu meslek odasını danışman olarak belirlemesi mümkün değildir. 

 

S61 Bir STK temsilcisiyim,  “Kâr Amacı Gütmeyen Program” kapsamında faaliyet 

alanımıza giren, programın önceliklerinden en az birini sağlayan, projenin gerçekleşeceği 

ilçenin doğal, kültürel veya tarihi değerlerinden yola çıkarak yapılacak bir proje kapsamında 

üretilen ürünün satılması için proje faaliyetlerinden biri olarak bir yapı kurmayı 

düşünüyorum, uygun mudur? 
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C61 Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik mali destek programı kapsamında projenizin 

söz konusu programın önceliklerinden en az biri ile ilgili olması gerekmektedir. Proje 

kapsamında elde edilen ürün, hizmet vb. gibi çıktıların satılıp, satıştan elde edilecek gelirin 

projenin ekonomik sürdürülebilirliğini sağlaması için kullanılması yani, yine projenin 

gelişmesi ve devamlılığı için harcanması durumu  söz konusu faaliyetleriniz projenin amaçları 

ile uyumlu olduğu sürece uygundur. Kurmayı düşündüğünüz yapı kapsamında tüm projenizi 

tek bir faaliyet üzerine temellendirmemeniz, faaliyetlerinizi çeşitlendirmeniz daha uygun 

olacaktır. 

 

S62 Okul müdürlüğü olarak başvuru yapılabilir mi? Okul adına hesap açtırılamıyor, proje 

başarılı olursa ödeme nereye yapılacak? 

C62 Okul olarak başvuru yapmak mümkündür. Proje başvurusu başarılı olursa, ödemeler 

okul aile birliği ve Ajans adına açılacak ortak bir banka hesabına yatırılabilecektir. 

 

S63 Bünyesinde yan kuruluş niteliğinde bir dernek bulunduran bir sulama kooperatifi 

olarak modern sulama teknikleri ve direnaj üzerine bir proje sunmak istiyoruz. Projemizi 

dernek olarak mı sunmalıyız yoksa kooperatif olarak mı sunmalıyız? Hangi programa 

başvurmamız gerekiyor? 

C63 Projenizi kooperatif olarak Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Mali Destek 

Programı kapsamında sunabilirsiniz. Yan kuruluşunuz olan dernek de kendi adına proje 

başvurusunda bulunabilir. Ancak gerek kooperatif gerekse dernek,  Kâr Amacı Gütmeyen 

Kuruluşlara Yönelik Mali Destek Programı Başvuru Rehberi sf. 5-6'da yer alan uygunluk 

kriterlerini sağlamalıdır. 

 

S64 Bir gerçek kişi ile bir belediye ortak olabilir mi? 

C64 Hayır, proje ortağının Başvuru Sahibi ile "Bölgede kayıtlı veya merkezinin ya da yasal 

şubesinin Bölgede bulunması" koşulu hariç olmak üzere, aynı başvuru şartlarını taşıması 

gerekmektedir. 

 

S65 200.000 TL üzerindeki projeler için zorunlu olan denetim raporu neleri kapsayacak? 

Kurumun kendi hesapları da raporlanacak mı? 

C65 İlgili dış denetim, proje hesaplarının denetimi şeklinde gerçekleştirilecektir. 

 

S66 Belediye Başkanlığımızın geçmiş dönemlere ait SSK Prim borcu ve Mal Müdürlüğüne 

ait Vergi borcu bulunmaktadır. Başkanlığımız tarafından herhangi bir yapılandırma işleminde 

bulunulmayıp, ancak ilgili kurumların müraacatı üzerine İller Bankası paylarımızdan kesinti 

yapılmaktadır. Proje destegi almamız bakımından müracaatımızda ilgili kurumlara ait borc 

kriterleri dikkate alınacak mıdır? 

C66 Başvuru sahibi Belediyelerin vergi borçları konusunda düzenlemeye gidilmiş ve vergi 

borcu olan belediyelerin başvuru sahibi olabilecekleri açıklanmıştır. SGK prim borcu 

konusunda ise başvuru rehberinin 2.1.1 Başvuru sahiplerinin uygunluğu bölümünde sosyal 

sigorta primi nedeni ile haklarında haciz işlemleri devam edenlerin başvuramayacağı kabul 

edilmiştir. Dolayısıyla sosyal sigorta prim borcunun olması başvuru için bir engel değildir, 

ancak söz konusu borç için hacze uğramamış olmak gerekmektedir. Başvuru sırasında 

Başvuru sahibinin ve ortaklarının(varsa) sosyal güvenlik primi nedeniyle haklarında haciz 

işlemi bulunmadığına dair SGK’dan alınmış bir belgeyi sunmaları gerekmektedir. 
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S67 Kamu kurumu olarak, bilançomuz olmadığından bütçemizi, noter onaylı imza 

sirkülerimizi ve projeyle ilgili olmasa dahi Çed raporunu, borcumuz  olmadığına  dair sosyal 

güvenlik kurumundan ve vergi dairesinden borcu yoktur  belgesini  sunmak zorunda mıyız? 

C67 Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Mali Destek Programı Başvuru Rehberi sf. 

17-18'de  "Başvuru Sırasında Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler" kısmında yer alan 

belgelerin  başvuru esnasında  sunulması gerekmektedir. Ancak kamu kurumları bütçe yerine 

onaylanmış kesin hesaplarını sunabilir. Belediyeler ise sadece onaylanan en son bütçelerini 

sunmalıdır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Başvuru sahibi olması durumunda, imza sirküleri 

yerine  Başvuru Sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)in isim(ler)ini ve imzalarını noter 

tarafından tasdik eden belge ya da en üst yetkili amir onaylı tatbiki imzası gerekmektedir. 

Proje için ÇED Raporu alınması gerekiyorsa, söz konusu ÇED raporu başvuru tarihi itibariyle 

mevcut ise sunulur, mevcut değil ise sözleşme imzalama aşamasında ibraz edilir. Son olarak 

kamu kurumlarının ve varsa ortaklarının sosyal güvenlik primi veya vergi borcu nedeni ile 

haklarında haciz işlemi bulunmadığına dair sosyal güvenlik kurumundan ve vergi dairesinden 

alınmış belgelerini başvuru esnasında sunmaları gerekmektedir. 

 

S68 "Kurmumuzun, mülkiyeti ve yönetimi kendisine ait olan tescilli anıt eserlerinin (han, 

cami, kervansaray vb.) restorasyonu ile ilgili bir proje mali destek kapsamında olabilir mi? 

Kurumumuzun görevleri arasında yer alan bu tür restorasyon faaliyetleri rutin faaliyet sayılır 

mı ve bu durum başvuru yapmaya engel midir?" 

C68 Kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini 

kapsayan projeler, uygun değildir. Ancak şu husus önem arz etmektedir; projenin amaç ve 

önceliklerle ilgililiği ile ayrıntılı teknik ve mali boyutu, Bağımsız Değerlendiriciler ve 

Değerlendirme Komitesi tarafından incelenip değerlendirilecektir. 

 

S69 Kaymakamlığa bağlı olarak görev yapan köylere hizmet götürme birliği hangi 

programa başvurabilir? Yaşlı zeytin ağaçlarını korumaya almak ile ilgili proje başvurusunda 

bulunabilir miyiz? 

C69 Kaymakamlığa bağlı olarak görev yapan köylere hizmet götürme birliğinin başvuru 

sahibi olarak dahil olabileceği mali destek programı, Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik 

mali destek programıdır. Birlik olarak hazırladığınız projenin konusu ilgili mali destek 

programının önceliklerinden en az biri ile ilgili olmalıdır. Bu noktada eğer uygulamayı 

düşündüğünüz projenin konusunun programın önceliklerinden herhangi birine dahil 

olmadığını düşünüyorsanız mevcut projenin amaçları ve faaliyetlerinde çeşitlendirmeye 

gidebilir, projenizi mali destek programına daha entegre hale getirmek amacı ile çeşitli 

faaliyetler ekleyebilirsiniz. Ayrıca unutmayınız ki; 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. 

 

S70 Kâr Amacı Gütmeyen bir Kuruluş olarak, sahip olduğumuz binada güneş enerjisinden 

elektrik üretme sistemi gibi bir projemiz var. Bu proje destek kapsamına girer mi? 

C70 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. Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik İktisadi 

Kalkınma Mali Destek Programı için belirlenen öncelikler arasında da belirtildiği üzere, 

“enerji verimliliğinin artırılması, alternatif enerji kaynaklarının ve yüksek teknolojinin 

kullanımı ve geliştirilmesi” konularını içeren projeler başvuru için uygundur. Projenin amaç 

ve önceliklerle ilgililiği Bağımsız Değerlendiriciler ve Değerlendirme Komitesi tarafından 
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incelenip değerlendirilecektir. Değerlendirme Süreci hakkında detaylı bilgi için Başvuru 

Rehberinin 2.3. “Başvuruların Değerlendirilmesi ve Seçilmesi” Bölümüne bakınız. 

 

S71 Kar  amacı gütmeyen bir kuruluş olarak  enerji merkezi kurulumu için başvurabilir 

miyiz?      

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 Dekanlık olarak AR-GE projesi sunmak istiyoruz. Bir Anabilim Dalı Başkanı proje 

yürütücüsü olarak görev alabilir mi? 

C72 Anabilim Dalı Başkanı olarak proje yürütücüsü/koordinatörü olmanıza dair bir engel 

bulunmamaktadır. 

 

S73 Dernek olarak 19-29 yaş arası genç kızların mesleki eğitim almalarını sağlayarak aynı 

zamanda onlara iş imkanı sağlayacak bir proje düşünüyoruz. Projemiz kabul edilir mi? Eş 

finansman kısmı % 25 mi olur yoksa % 10 mudur? 

C73 "Dernekler, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik İktisadi Kalkınma Mali Destek 

Programı için uygun bir başvuru sahibidir.  

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. 

İlgili program için ajansın sağlayacağı mali destek, uygun maliyetlerin en fazla %75’i kadar 

olabilir. Kalan %25’lik kısmı derneğinizin eş finansman olarak sağlaması gerekmektedir. Eş 

finansmanı, kendi öz kaynaklarınızdan veya banka kredisi olarak sağlayabilirsiniz." 

 

S74 "Meslek Yüksek Okulu adına vereceğimiz bir proje için SGK borcu, yönetim kurulu 

kararı vb. evraklarin hepsi geçerli midir?  Belediye ortaklı projelerde proje adı belirterek 

temsil ve ilzama yetkilidir şeklinde belediye meclis kararı ile ortaklık kararı almalı mıdır? 

Yoksa proje çalışmaları için daha önce verdikleri genel proje yapma isteğini belirten bir 

meclis kararı yeterli midir?" 

C74 "Projenizin idari kontrol sırasında elenmemesi için 2.2.1 Başvuru Formu ve Diğer 

Belgeler başlığı altında istenen belgelerin, başvuru sırasında ajansımıza teslim edilmesi 

gerekmektedir.  

Projede ortak bir kurum/kuruluş yer alıyorsa, bu kurum/kuruluşu temsile, ilzama ve proje 

belgelerini (Ortaklık Beyannamesi) imzalamaya yetkili kişi veya kişilerin belirlendiği ve 

projede ortak olma kararının alındığı yetkili yönetim organının kararını gösteren belge 

ajansımız tarafından istenmektedir. Ortaklık kararını gösteren belgenin, başvuru yapacağınız 

proje için özel olarak hazırlanması, gerekmektedir." 
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S75 Atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşüme kazandırılması için çöpler poşetlerde 

toplanıyor. Çöp poşetlerinin maliyetleri çok yüksek. Bu konuda GEKA desteklerinden 

faydalanabilir miyiz? 

C75 Yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet 

giderlerini kapsayan konuları içeren projeler başvuru için uygun değildir. 

 

S76 Proje kapsamında kurulan bir Ar-Ge laboratuvarında yapılan çalışmalar başarısız 

olursa bir yaptırım uygulanır mı? 

C76 "Mali destek programları kapsamında başvurusu yapılan projeler, alanlarında uzman 

ve en az beş yıl tecrübeye sahip bağımsız değerlendiriciler tarafından ayrıntılı bir şekilde 

incelenecektir. Başarısızlıkla sonuçlanma ihtimali yüksek olan projeler, bağımsız 

değerlendiriciler tarafından düşük puanlanarak tespit edileceğinden, zaten destek almaya hak 

kazanamayacaklardır. Bağımsız değerlendiriciler tarafından başarılı bulunan projeler 

kapsamında kurulan Ar – Ge laboratuvarında yapılan tekniğe ve bilime uygun çalışmaların, 

başarılı ya da başarısız sonuçlanması herhangi bir yaptırımı gerektirmez." 

 

S77 Minyatür Maket yapımı, küçük ölçekli yapım işine girer mi? 

C77 Minyatür maket yapımı, küçük ölçekli yapım işi olarak değerlendirilmemektedir. 

 

S78 Bir proje turizme katkı sağlamak amacıyla, hem minyatür maket yapımını, hem de 

mesleki dil eğitimini içerebilir mi? Maket yapımını yararlanıcı üstlense, eğitimi iştirakçi verse 

olur mu? 

C78 "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. Başvuranların ve ortakların uygunluk 

kriterlerini karşılamayan kuruluşlar da projeye, o projenin güvenilirliğini ve 

sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla,  iştirakçi olarak katılabilirler. İştirakçi kuruluşlar, 

projede sponsorluk, teknik destek sağlama gibi roller üstlenecektir. Ancak yaptıkları 

harcamalar  uygun maliyet olarak değerlendirilmez." 

 

S79 "Derneğimiz bir projede proje ortağı olacak. Potansiyel vergi mükellefiyiz. 

a. Vergi borcu yoktur, haciz yoktur diye SGK ve vergi dairelerinden yazı alınacak mı? 

b. Kar-zarar,bilanço için dernekler masasına verdiğimiz yıllık beyan belgesi yeterli mi? 

Dernekler masası onayı yeterli mi? 

c. Dernek kuruluş belgelerinde dernekler masası onaylı belgelerimizde imzam var, yine de 

imza sirküsü noterden yapılmalı mı?" 

C79 "a. Eğer vergi mükellefi değil de potansiyel vergi mükellefi iseniz durumunuzu 

belirten resmi bir yazı ile birlikte derneğinizde çalışan personelle ilgili Sosyal Güvenlik 

Kurumu ve Vergi Dairesinden Başvuru Sahibinin ve varsa ortakların sosyal güvenlik primi 

veya vergi borcu nedeni ile haklarında haciz işlemi bulunmadığına dair belgeleri başvuru 

esnasında destekleyici belgeler olarak ajansımıza sunmanız zorunludur. 

b. Başvuru Sahibinin bağımsız bir denetim şirketi/ serbest muhasebeci mali müşavir veya 

yerel vergi dairesi tarafından onaylanmış en son hesapları (önceki yıla ait kâr ve zarar hesabı 

ve bilanço). Bilançosu olmayan kurumlar sadece onaylanmış en son kesin hesaplarını 

sunacaklardır. Bu noktada bilançosu olan derneklerin hesaplarına dış denetim yaptırmasının 

önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. 5253 sayılı dernekler kanununun 19 maddesinin 

birinci fıkrasına göre; Dernekler, yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin 
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sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülkî idare 

amirliğine vermekle yükümlüdürler. Beyannamenin düzenlenmesine ilişkin esas ve usuller 

yönetmelikte düzenlenir. Bu sebeple derneğinizin bilançosu yoksa mülkî idare amirliğince 

onaylanmış en son kesin hesaplarınızı sunmalısınız.       

c. Destekleyici belgeler arasında Başvuru Sahibinin ve ortaklarının (varsa) temsil ve ilzama 

yetkili kişi(ler)inin noter onaylı imza sirküleri bir asıl ve iki suret halinde istenmektedir. 

Projede ortak bir kurum/kuruluş yer alıyorsa, bu kurum/kuruluşu temsile, ilzama ve proje 

belgelerini (Ortaklık Beyannamesi) imzalamaya yetkili kişi veya kişilerin belirlendiği ve 

projede ortak olma kararının alındığı yetkili yönetim organının kararı ve ortağı temsil ve 

ilzama yetkili kişi(ler)inin noter onaylı imza sirkülerinin sunulması gerekmektedir." 

 

S80 Muhtarlık olarak yeni bir tarım ürününün geliştirilmesi ve pazar payının artırılması, 

güneş enerjisinin kullanılarak enerji verimliliğinin sağlanması ve köydeki çöpün bertarafına 

yönelik bir projemiz mali destek kapsamında olabilir mi? 

C80 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. 

 

S81 "Okullar veya ilçe milli eğitim müdürlükleri kendi adlarına başvuru yapabilirler mi?" 

C81 Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Mali Destek Programının uygun başvuru 

sahipleri ilgili programın başvuru rehberi sf. 5-6'da belirtilmiştir. Okullar ve İlçe Milli Eğitim 

Müdürlükleri kendi adlarına Başvuru Sahibi olabilirler. 

 

S82 Kâr amacı gütmeyen kuruluş olarak, karasuyun bertarafına ve üretim hattının 

iyileştirilmesine (makine/teçhizat alımı)  yönelik bir proje destek kapsamında olabilir mi? 

C82 "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 hiçbir proje sadece makine satın alımıyla sınırlandırılamaz. Makine tedariki, tanımlı 

hedefleri olan daha kapsamlı bir projenin parçası olmalıdır." 

 

S83 Bir Turizm Ar-ge laboratuvarı kurmayı planlıyoruz. Bunun için bütçedeki yüzde 

30'luk miktarı kullanarak sıfırdan bina yapabilir miyiz? 

C83 Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Ajans tarafından sağlanan mali 

desteğin yüzde 30'unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri, uygun maliyetten 

sayılır. Ayrıca benzer soruları mutlaka inceleyiniz. 

 

S84 Birlikler de teminat göstermek zorunda mıdır? 

C84 KOBİ ve kamu niteliğindeki meslek kuruluşları dışındaki başvuru sahiplerinin teminat 

gösterme zorunluluğu yoktur. 
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S85 "Üniversite Araştırma Merkezi olarak başvuru sahibi olacağız. Fakat, herhangi bir 

bütçemiz veya kesin hesabımız yok. Başvuru formunda mali verileri girerken rektörlüğün 

bütçesini mi girelim? Yoksa, boş mu bırakalım? 

Ayrıca başvuru sırasında sunulması gereken destekleyici belgeler kısmında bütçe ya da kesin 

hesap isteniyor. Onu da rektörlüğün bütçesi şeklinde versek olur mu?" 

C85 Proje başvuru sahibi olarak başvuruda bulunması planlanan Üniversite Araştırma 

Merkezine ait herhangi bir bütçe, kesin hesap olmaması halinde söz konusu merkez üniversite 

bünyesinde görev yaptığı, üniversitenin bütçe ve kesin hesapları sunulabildiğinden ve 

üniversitenin hesap açma gibi yetkileri olduğundan dolayı başvuru sahibi Üniversite olacaktır. 

Bu durumda başvuru sürecinde istenen belgelerin üniversiteye ait belgeler olması 

gerekmektedir. 

 

S86 Projemizde 2 ortağımız var, ortaklık beyannamesini çoğaltmamız gerekiyor. Sadece 

tabloyu mu çoğaltacağız; yoksa "2. Ortaklık Beyannamesi" kısmının hepsini mi kopyalayıp 

çoğaltacağız? Şekil olarak nasıl olmalı? 

C86 Başvurunuz kapsamında birden fazla ortak bulunması halinde 1.Ortaklarla ilgili 

bilgiler ve 2. Ortaklık beyannamesinde yer verilen tabloları çoğaltmanız yeterli olacaktır. 

 

S87 Kuruluş Belgesi, imza sirküleri, haciz işlemi bulunmadığına dair SGK’dan alınmış 

belge, mizan, gibi belgeler valilik ve il özel idaresinden de isteniyor mu? 

C87 Soruda sayılan belgelerden mizan hariç hepsi istenmektedir.  İmza sirküleri ile ilgili 

istisnalar için diğer SSS'lere ve Bilgi Notu - 1'e göz atmayı unutmayınız. 

 

S88 Kâr amacı gütmeyen kuruluşların hazırladığı projelerdeki marka tescil hakkı 

devredilebiliyor mu? Yoksa bunun için de 3 yıl şartı var mı? 

C88 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 proje kapsamında elde edilen marka hakkının da 3 yıl süre ile devredilmesi uygun 

olmayacaktır. Bu konuda nihai olarak devrin yapılacağı tarihte somut olayın koşullarına göre 

Ajans’tan alınacak görüş bağlayıcı olacaktır. 

 

S89 Köylerimizde üretilen domatesin paketlenmesi ve pazarlanması için bir tesis kurmak 

istiyoruz. Mali destek alabilir miyiz? 

C89 Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Mali Destek Programı Başvuru Rehberi sf 

2-3'te yer alan Programın amacı ve en az bir önceliğine uygun olacak şekilde ilgili proje 

konusu 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. 

 

S90 Belediye olarak yapılacak hayvan barınağı  yerinin tapulu mu olması gerekiyor? 

Yoksa, tahsis edilmesi yeterli mi? 

C90 Proje faaliyetlerinin gerçekleştirileceği arazinin ya da binanın Başvuru Sahibine 

mülkiyetinde olması şartı aranmamaktadır. Söz konusu arazinin veya binanın kiralanması ya 

da Başvuru Sahibine proje bitiminden sonra en az 3 yıllık bir süreyi kapsar şekilde tahsis 

edilmesi ve bunun belgelendirilmesi de başvurabilmek için yeterlidir. 
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S91 Dernekler faaliyet konusu dahilinde engelliler için proje yazabilir mi? 

C91 Engellilere yönelik hazırlanacak bir proje Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek 

Programının öncelikleri arasına girmektedir.  Fakat dernekler, Kar Amacı Gütmeyen 

Kuruluşlara Yönelik İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı için uygun bir başvuru 

sahibidir. İlgili mali destek programının amaç ve önceliklerini gerçekleştirebilecek bir proje 

konusu ile başvuruda bulunabilirler. 

 

S92 Birlik üyelerimizin ortak kullanımına yönelik;  üretim verimliliğini artırmak, 

pazarlama faaliyetlerini geliştirmek için bir tesis kurmak istiyoruz. Mali destek alabilir miyiz? 

C92 Birliğiniz, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Mali Destek Programı Başvuru 

Rehberi sf. 5-6'da yer alan başvuru şartlarını taşıdığı taktirde, ilgili programın amacına ve en 

az bir önceliğine uygun olmak kaydıyla söz konusu faaliyetleri içeren bir proje ile başvuruda 

bulunabilir. 

 

S93 Üniversite ve belediyenin ortak olarak yapacağı bir projede; belediye, destek tutarının 

yüzde 30’u kadar olan küçük ölçekli yapım işlerini nakit olarak değilde, taşeron firmaya 

vererek yaptırmak istiyor. Bu işlem yüzde 25’lik eş finansman kapsamında sayılır mı? 

C93 Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Ajans tarafından sağlanan mali 

desteğin yüzde 30’unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri uygun maliyet olarak 

değerlendirilir. Başvuru Sahibi, toplam uygun maliyetlerin %25'ini eş finansman olarak 

karşılamakla yükümlüdür. Söz konusu küçük ölçekli yapım işlerinin Başvuru Sahibi 

tarafından değil de taşeron firmalarca yapılması bu hususu değiştirmez. 

 

S94 Var olan bir deponun mandıraya dönüştürülmesi kapsamında söz konusu binanın 

fayans vb. işleri, küçük ölçekli yapım işleri sayılır mı? 

C94 Evet, söz konusu fayans işleri küçük ölçekli yapım işi kapsamına girmektedir. 

 

S95 Meslek Yüksek Okulu içindeki bir binanın, öğrencilerin veya ilçedeki gençlerin 

eğitimi için bir mandıraya dönüştürülmesi mali destek kapsamında olabilir mi? 

C95 Söz konusu proje Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Mali Destek Programı 

Başvuru Rehberinde yer alan Programın amacına ve en az bir önceliğine uygun olduğu 

taktirde başvuruda bulunulabilir. 

 

S96 Yapılan bir proje kapsamında, eğitime alınacak kişilerin, ilçe ve köylerden, bir 

merkeze toplanarak eğitime alınmaları durumunda, yol giderleri ve yollukları, katılımcılara 

nakit olarak ödenebilir mi? Bu uygun maliyet olur mu? 

C96 İlgili proje kapsamında, projede geçen eğitim faaliyetlerine katılacak olan, ancak proje 

ekibinde yer almayan kişilere yolluk ya da gündelik adı altında ödeme yapılması destek 

kapsamında değildir. Dolayısıyla, katılımcılara yolluk adı altında nakit bir tutar ödenmesi 

uygun maliyet değildir. Söz konusu kişilerin merkeze ulaşım işi bir servis firmasına taşere 

edildiği taktirde, taşeron firmaya ödenecek ücret hizmet alımı olarak bütçede gösterilebilir ve 

uygun maliyet olarak değerlendirilir. 

 

S97 2 yıllık bir şirketiz ve bitmek üzere olan inşaatımız var. İnşaatın geri kalan kısmını ve 

makine alımını projemiz kapsamında yapmamız uygun mu? 

C97 Küçük ölçekli yapım işleri için yapılacak maliyetler Ajans tarafından verilecek 

desteğin % 30'unu geçmemek kaydıyla uygun maliyet olarak değerlendirilir. Makine alımı da 

mali destek kapsamına alınmıştır. Ancak, sadece yarım kalan bir inşaatı tamamlama ya da 

makine alma amacıyla proje yazılması uygun değildir. Söz konusu faaliyetler tanımlı 

hedefleri olan daha kapsamlı bir projenin parçası olmalıdır. 
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S98 Zeytin yetiştiriciliği birincil tarım faaliyetidir. Ama mevcut zeytin bahçelerinde ve 

mevcut diğer bitkisel üretim alanlarından elde edilen ürün veriminin artırılması için ve 

çiftçilerin teknik kapasitesinin artırılmasına yönelik yapılacak bir eğitim projesi programın 

önceliklerine uyuyor mu? 

C98 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. Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik İktisadi 

Kalkınma Mali Destek Programı için belirlenen öncelikler arasında, tarım sektöründe 

verimliliğin ve çeşitliliğin arttırılması, sektörel altyapılarının iyileştirilmesi konuları destek 

kapsamındadır. Ancak 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 Kâr amacı gütmeyen kuruluşlardaki kümelenme ve uygun ölçekli işletmelerin 

oluşturulması ifadesi, kooperatiflerin birleşmesi veya işletmelerin birleşip bir kooperatif 

oluşturması olarak değerlendirilebilir mi? 

C99 Kümelenme kısaca, karşılıklı bağımlılık içinde olan işletmelerin, bilgi üreten 

kurumların ve destek hizmetleri gören kurumların tümünün rekabetçi güçlerini artırmak 

amacıyla toplulaştırılması, mekânsal olarak bir araya gelmesi anlamında kullanılmaktadır. 

Uygun ölçekli işletmelerin oluşturulması ise gerek ölçek gerekse kapsam ekonomileri 

bakımından rekabet avantajı sağlayabilmek için işletmelerin bir araya gelerek daha yüksek 

kapasiteye sahip yeni bir işletme kurmaları veya mevcut bir işletmenin bünyesine katılmaları 

olarak ifade edilebilir. Bu kapsamda kooperatiflerin birleşmesi veya işletmelerin birleşip bir 

kooperatif kurması, uygun ölçekli işletmelerin oluşturulması kapsamında değerlendirilebilir. 

Ancak burada özellikle kooperatifler bakımından ana sözleşmenin içeriği ve işletme tanımına 

uygun bir faaliyet konusu öngörülmüş bulunması belirleyici olacaktır. 

 

S100 Projede hedef kişilere verilebilecek gündelik cep harçlığı ya da yol parası niteliğindeki 

ödemeler destek kapsamına girer mi? 

C100 İlgili proje kapsamında, projede yer alan ancak proje ekibi dışındaki şahıslara cep 

harçlığı veya yol parası adı altında ödeme yapılması uygun maliyet olarak 

nitelendirilmemektedir. Sadece proje ekibinde yer alan kişilerin seyahat giderleri ve 

gündelikleri destek kapsamındadır. 

 

S101 Huzurevi Müdürlüğü içinde döner sermayeli işletmemiz de var. Huzurevi Müdürlüğü 

olarak mı yoksa döner sermayeli işletme olarak mı başvurmamız gerekiyor? 

C101 Bu noktada başvuru sahibi olarak yapmayı planladığınız projenin amaçları ve bu 

projenin programın öncelikleri ile ilgisi önem kazanmaktadır. Huzurevi olarak döner 

sermayeye bağlı işletmeniz ile programa başvurabilmeniz için işletmenizin Kâr amacı güden 

kuruluşlara yönelik mali destek programımız kapsamında başvuru sahiplerinin uygunluğu  

kriterini (Bkz. 2.1.1 KOBİ Tanımı Sf. 5) karşılaması gerekmektedir. Huzurevi müdürlüğü 

olarak kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik mali destek programı kapsamında  yapmayı 

planladığınız başvuru kapsamında ilgili rehberde belirtilen önceliklerin kâr amacı güden 

kuruluşlara yönelik mali destek programı rehberinde belirtilen önceliklerden farklı olduğunu 

ve projenizin konusunun da buna göre farklılık göstermesi gerektiğini unutmayınız. 
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S102 Bir dernek proje kapsamında kooperatif kurup  bununla ilgili maliyetleri bütçede 

belirtirse uygun maliyet kabul edilir mi?  

C102 Söz konusu durum Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Mali Destek Programı 

Başvuru Rehberi sf. 2-3'te yer alan Programın amacına ve önceliklerine uygun değildir. 

Dolayısıyla ilgili konuda proje hazırlanıp Ajansa sunulması mümkün gözükmemektedir. 

 


