
2013 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI KAPSAMINDA SIKÇA 
SORULAN SORULAR 

 

Soru: Üçüncü şahıslara kiralanmak üzere alınan makine ekipman veya taşıtlar(kamyon, vinç, iş 
makinası, inşaat iskelesi) uygun proje konusu olabilir mi? 

Cevap: Fırat Kalkınma Ajansı destekleriyle alınacak makine ve ekipmanların kiralama yoluyla 
işletilmesi şeklindeki bir iş modeli uygun proje konusu değildir. 

Soru: Canlı hayvan alımı uygun maliyet midir? 

Cevap: Programlarımız kapsamında herhangi bir canlı materyal(canlı hayvan, fide,fidan,tohum,arı) 
alımı uygun maliyet değildir. 

Soru: Merkezi TRB1 bölgesinde olmayan işletmeler uygun başvuru sahibi midir? 

Cevap: Merkezi TRB1 bölgesinde olmayan işletmeler de uygun başvuru sahibidir. Ancak projenin 
başarılı olması durumunda sözleşme imzalanmadan önce yararlanıcı firmanın TRB1 bölgesinde 
merkezinin veya yasal bir şubesinin bulunması gerekmektedir. 

Soru: Programlar kapsamında yenilenebilir enerji yatırımları uygun mudur? 

Cevap: Programların açıklanan diğer koşullarına uygun olmak kaydıyla yenilenebilir enerji 
üretimine yönelik projelerin sunulmasında bir sakınca bulunmamaktadır. 

Soru: Kepçe ve Ekskavatör gibi taşıtlar uygun maliyet olarak değerlendirilebilir mi? 

Cevap: Kepçe ve Ekskavatör alımını yasaklayan bir kısıt bulunmamaktadır. 

Soru: YEGMDP kapsamında Malatya ve Elazığ merkeze bağlı köylerde uygulanmak üzere proje 
sunulabilir mi? 

Cevap: Yerelde Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı kapsamında Elazığ ve Malatya il 
merkezlerine bağlı köylerde uygulanmak üzere proje başvurusu yapılmasında bir sakınca 
bulunmamaktadır. 

Soru: İYMDP kapsamında kapasite artırmak için makine ekipman alımı yapılabilir mi? 

Cevap: İhracat ve Yenilikçilik Programı'nda ihracat kapasitesinin artırılması veya yenilikçilik amaçlı 
kapasite artırımına yönelik makine ekipman alımı yapılabilir. 

Soru: Kobi tanımına uymayan başka şirketlerle ortaklıkları bulunan firmalar başvuru yapabilir mi? 



Cevap: Hisselerinin %25’i veya fazlası KOBİ sınırının üstünde başka bir şirkete ait firmalar uygun 
başvuru sahibi değildir. 

Soru: Yeni mevzuattaki KOBİ tanımı gereğince 2012 yılı verilerine göre KOBİ olabilen işletmeler söz 
konusu destek kapsamında müracaat edebilir mi? 

Cevap: KOBİ tanımı yapılırken yeni mevzuat dikkate alınacaktır. Dolayısıyla yeni mevzuat 
çerçevesinde KOBİ tanımına giren işletmeler başvuru yapabileceklerdir. 

Soru: Söz konusu destek kapsamında Gerçek Kişi ( Bireysel ) olarak müracaat eden proje sahibinin 
projesinin onaylanması durumunda Maliye ve Oda kaydını şahıs olarak mı yaptırması gerekiyor? 
Tüzel kişilik olarak da maliye ve oda kaydını yaptırabiliyorsa, şirketteki hisse oranı ne olmalı? 

Cevap: Herhangi bir ticari kaydı bulunmayan girişimci şahısların destek almaya hak kazanmaları 
durumunda sözleşme tarihine kadar TSO veya ESOB’a kayıtlı ticari işletmeye/şirkete dönüşmesi 
gerekmektedir. Yani şahıs işletmesi veya şirket kurmak şartıyla sözleşme imzalanması mümkün 
olabilecektir. Destek almaya hak kazanan başvuru sahibi şahsın proje ortağı yok ise kurulacak 
işletmenin/şirketin %100’üne sahip olması gerekmektedir. Sunulan projede “proje ortağı” sıfatıyla 
başka bir girişimcinin/girişimcilerin (ticari kaydı bulunmayan şahıs/şahıslar) bulunması halinde, 
projede açıklanan oranlarda bir ortaklık kurulabilir (böyle bir açıklama bulunmaması halinde eşit 
hisseli ortaklık kurulacağı varsayılacaktır).   

Soru: Söz konusu destek kapsamında Gerçek Kişi müracaatlarında, mevcutta ticari faaliyetlerinin 
olmaması nedeniyle kapasite artışı söz konusu değildir. Program önceliklerinde bahsedilen 
''İMALATA YÖNELİK İŞLETMELERİN KAPASİTELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ'' maddesinde ''Kapasite 
Geliştirilmesi'' ne anlama gelmektedir? 

Cevap: Değerlendirme aşamasında yeni kurulan firmaların kuruluş aşaması bir kapasite gelişimi 
olarak değerlendirilecektir. 

Soru: Kays sistemi içinde belirlenen bölgelere tablo çizilebiliyor mu ya da kopyalanabiliyor mu? 
Eğer bu mümkün değilse proje içerisine eklemek istediğimiz tabloları nasıl sunmalıyız? 

Cevap: KAYS sistemine şu an itibariyle tablo eklenememektedir. İstatistiki bilgiler metin olarak 
verilmeli veya zaruri ise destekleyici belge olarak başvuruya eklenmelidir. 

Soru: Yatırım teşvik belgesi mevcut olan ancak kullanmayan yatırımcılar mali destek programlarına 
başvurabilir mi? 

Cevap: Yatırım teşvik belgesi sahibi olunması başvuruya engel teşkil etmemektedir. Ancak aynı 
maliyet kalemleri için yatırım teşvik belgesi ve ajans destekleri bir arada kullanılamaz. 

Soru: KAYS sistemi üzerinden başvuruyu tamamlamak yeterli midir? 

Cevap: Hayır. Proje son başvuru tarihi olan 18 Ocak 2013 Cuma günü saat 18.00’den önce istenen 
diğer belgelerle birlikte ve açıklamalara uygun şekilde Ajansa sunulmalıdır. 

Soru: Daha önce yaptığım harcamaları proje bütçesinde gösterebilir miyim? 

Cevap: Hayır. Proje bütçesi sadece gerçekleşmemiş harcamalara ait maliyet kalemlerini içermelidir. 

 


