
 

 

2011 Yılı Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı Kapsamında Sıkça 

Sorulan Sorular 
 

SORU CEVAP 

(EGMDP) Yeni kurulan bir işletme için de 
kapasite raporu sunulması gerekmekte midir? 

Ekonomik Gelişme MDP kapsamında yapılacak 
başvurularda, herhangi bir düzeyde üretim 

kapasitesine (makine ve ekipmana) sahip 

olmayıp, sunulan projeyle üretime geçecek 
işletmelerin kapasite raporu sunma zorunluluğu 

bulunmamaktadır. 

Projenin bir parçası olarak laboratuvar 
kurulması uygun maliyet midir? 

Proje kapsamında gerekli olması durumunda 
laboratuvar kurulması uygun faaliyetler 
arasındadır. Bu faaliyet için başvuru rehberinde 
belirtilen hususlara uygun harcamalar da uygun 
maliyettir. 

Faaliyet alanına ekleme yapılarak o alanda 
başvuru yapılabilir mi? 

Firma başvuru yapmadan önce faaliyet alanına 
ekleme yaptırarak o alanla ilgili proje 
sunabilmektedir. 

Ayakkabı ve çanta imalatı bu projelerde tekstil 
grubuna dâhil oluyor mu? 

Ekonomik Gelişme MDP rehberinin 2 no’lu 
“Programın Amaç ve Öncelikleri” başlığı altında 
destek kapsamındaki alanlar sıralanmış olup, bu 
alanların dışındaki konulara ilişkin başvuruların 
ön inceleme aşamasında reddedilmesi söz 
konusudur. “Deri ve ilgili ürünlerin imalatı” 
sektör başlığı kapsamında yürütülecek ayakkabı 
ve çanta üretimi, başvuru rehberinde belirtilen 
alanlar arasında yer almamaktadır. Bingöl ve 
Tunceli illerinde yürütülecek projeler için sektör 
ve alan kısıtlaması bulunmamaktadır. 

EGMDP kapsamında Ambalaj, poşet ve plastik 
boru üretimi desteklenen alanlara girmekte 
midir? 

Plastik ve plastikten mamul ürünlerin üretimi 
kimya sanayi alanında değerlendirilmektedir. 
Kimya sanayi EGMDP kapsamında desteklenen 
alanlar arasında yer almaktadır. 

Yapı malzemeleri içerisinde olan ahşap iç kapı, 
mutfak ve banyo dolapları ile ilgili olarak kalite 
ve verimlilik artırmak amacıyla proje 
hazırlanabilir mi?  

Ekonomik Gelişme MDP rehberinin 2 no’lu 
“Programın Amaç ve Öncelikleri” başlığı altında 
destek kapsamındaki alanlar sıralanmış olup, yapı 
malzemeleri imalatı sıralanan alanlar arasındadır. 
Mutfak/banyo dolabı üretimi yapı malzemeleri 
imalatı olarak değerlendirilmektedir. 

Yatak tekstil ürünü müdür? Ekonomik Gelişme MDP rehberinin 2 no’lu 
“Programın Amaç ve Öncelikleri” başlığı altında 
destek kapsamındaki alanlar sıralanmış olup, bu 
alanların dışındaki konulara ilişkin başvuruların 
ön inceleme aşamasında reddedilmesi söz 
konusudur. “Mobilya imalatı” sektör başlığı 
kapsamında yürütülecek yatak üretimi, başvuru 
rehberinde belirtilen alanlar arasında yer 
almamaktadır. Bingöl ve Tunceli illerinde 
yürütülecek projeler için sektör ve alan 



 

 

kısıtlaması bulunmamaktadır. 

Mahsup edilmesi öngörülen vergi borçları 
başvuruya engel teşkil eder mi? 

Vergi borcu olmasına karşın, ileri bir tarihte 
alacaklı olduğu vergi iadesi veya terkin ile 
mahsuplaşma yoluyla bu borcu karşılayacak 
durumda olduğunu gösteren vergi borcu teciline 
ilişkin belge sunulması halinde başvurunun 
değerlendirmeye alınması mümkün olabilecektir. 

Ambalaj üretiminde faaliyet gösteren firmamız 
uygun başvuru sahibi midir? 

Ekonomik Gelişme MDP rehberinin 2 no’lu 
“Programın Amaç ve Öncelikleri” başlığı altında 
destek kapsamındaki alanlar sıralanmış olup, 
genel olarak ambalaj sanayi sıralanan alanlar 
arasında yer almamaktadır. Ancak ilgili bölümde 
sıralanan alanlardan kimya sektörü kapsamında 
yer alacak niteliğe haiz olarak ambalaj malzemesi 
üretimine yönelik başvuruların kabulü mümkün 
olabilecektir. Bingöl ve Tunceli illerinde 
yürütülecek projeler için sektör ve alan 
kısıtlaması bulunmamaktadır. 

Paketleme ile ilgili bir proje uygun proje konusu 
mudur? 

Ekonomik Gelişme MDP rehberinin 2 no’lu 
“Programın Amaç ve Öncelikleri” başlığı altında 
destek kapsamındaki alanlar bulunmaktadır. 
Proje, programın diğer koşullarına uyduğu sürece 
başvuru yapmasının önünde bir engel 
bulunmamaktadır. 

Kum ocağı destek kapsamında mıdır? (İnşaat 
yapı malzemesi olarak kum üretimi yapılmak 
üzere) 

Ekonomik Gelişme MDP rehberinin 2 no’lu 
“Programın Amaç ve Öncelikleri” başlığı altında 
destek kapsamındaki alanlar sıralanmış olup, yapı 
malzemeleri imalatı sıralanan alanlar arasındadır. 
Herhangi bir hammadden işlenerek yapı 
malzemesi üretilmesi destek kapsamındaki 
alanlara girmektedir. 

Silo alımı projeye dâhil edilebilir mi?  Başvuru rehberinde açıklanan koşullara uygun 
olmak ve projenin uygulanması için gerekli olmak 
şartıyla proje içerisinde hazır silo alımı 
mümkündür. Fakat gayrimenkul niteliği taşıyan 
siloların proje kapsamında satın alınması 
mümkün değildir. 

Kağıt havlu tuvalet kağıdı peçete çeşitleri ıslak 
mendil imalathanesi kurmak istiyorum destek 
kapsamında mıdır? 

Ekonomik Gelişme MDP rehberinin 2 nolu 
“Programın Amaç ve Öncelikleri” başlığı altında 
destek kapsamındaki alanlar sıralanmış olup, 
genel olarak ambalaj sanayi sıralanan alanlar 
arasında yer almamaktadır. Ancak ilgili bölümde 
sıralanan alanlardan kimya sektörü kapsamında 
yer alacak niteliğe haiz olarak kâğıt ürünleri 
malzemesi üretimine yönelik başvuruların kabulü 
mümkün olabilecektir. Bingöl ve Tunceli illerinde 
yürütülecek projeler için sektör ve alan 
kısıtlaması bulunmamaktadır. 

 



 

 

 

Tarımda Model İşletmeler Mali Destek Programı Kapsamında Sıkça 

Sorulan Sorular 
 

SORU CEVAP 
Tarımda model işletmeler mali destek 
programında yeni istihdam edilecek teknik 
personel ne kadar süre ile destelenecektir ve 
destek miktarı ne kadar olacaktır? 

Yeni istihdam edilen yeni teknik personel proje 
süresince desteklenecektir. Destek miktarı piyasa 
koşullarına göre başvuru sahibi tarafından 
belirlenecektir. 

Yumurta (balık) üretimi için de bir ön kapasite 
şartı var mıdır? 

Tarımda Model İşletmeler MDP başvuru 
rehberinin 3.3.1 no’lu “Başvuru Sahiplerinin 
Uygunluğu” başlığı altında açıklanan su ürünleri 
alanında sunulacak proje teklifleri için başvuru 
sahiplerine yönelik belirlenmiş olan kapasite 
sınırları her tür su ürünü üretimi için geçerlidir. 
Kapasite sınırına uygunluk için esas alınan ölçü 
üretilen su ürünü miktarı değil, kurulu toplam 
tesis (proje) kapasitesidir. 

Tavuk gübresinin peletlenerek tekrar 
kümeslerde yakıt olarak veya tarımda gübre 
olarak kullanılması herhangi bir destek 
kapsamına girmekte midir?  

TMİMDP kapsamında “atık yönetim sistemleri 
kurulması” konu başlığına uygun olarak gübrenin 
toplanması ve işletme içinde kullanılmasına 
yönelik faaliyetler destek kapsamındadır. Fakat 
gübrenin işlenerek ticari ürün olarak satılması 
amaçlı üretime yönelik faaliyetler EGMDP 
programı kapsamında desteklenen alanlara 
girmektedir.   

Mevcut durumda TRB1 dışında üretim yapan bir 
firma yeni yatırımını TRB1 bölgesi illerine 
yaparsa destek alabilir mi? 

Başvuru esnasında, mevcutta üretim yapılan yer 
değil, proje kapsamında yatırım yapılacak il 
değerlendirmeye alınacaktır. Dolayısıyla, TRB1 
bölgesine yatırım yapmayı öngören proje 
sahipleri, uygun başvuru sahibi olacaktır. 

 


