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 Sıkça Sorulan Sorular 
 

SORU CEVAP 

Bingöl ilinde hayvancılık yatırımları uygun 
mudur? 

ODAK programı kapsamında TRB1 bölgesinde 
sadece Bingöl ilinde hayvancılık ile ilgili projeler 

sunulabilmektedir. 

Güneş enerjisi ile elektrik üretimi uygun bir 
proje midir? 

Odak 3 kapsamında kırsal alanlarda bu tür 
yatırımlar başvuru yapmaya uygundur. 

Malatya ilinde hayvancılık konusunda proje 
sunabilir miyim? 

Malatya ilinde hayvancılık projeleri sunulması 
uygun değildir. 

Arsa desteği veriyor musunuz? Arsa maliyetleri uygun maliyetler içerisinde yer 
almamaktadır. 

Bütçe hazırlanırken KDV dâhil edilmeli midir?  
 

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu niteliği 
taşıyan başvuru sahipleri dışındaki tüm 
projelerde KDV uygun olmayan maliyettir; dâhil 
edilmemelidir. 

Proje konusu birden fazla odak alanla ilgili 
olabilir mi? 
 

Evet, olabilir. Başvuru açısından herhangi bir 
sakınca söz konusu değildir. 

Yabancı menşeli ortağı bulunan ve yeni 
kurulmuş işletmeler Üretimde Odak Alanlar 
Mali Destek Programına başvuru yapabilir mi? 
 

ODAK programındaki başvurularda yabancı ortak 
bulunmasında bir sakınca yoktur.  

Değerlendirme süreci sonrasında program 
bütçeleri arasında transfer olabilir mi? 
 

Ajans, programlar arasında gerek gördüğü 
takdirde bütçe transferini gerçekleştirebilir. 

Tıbbi aromatik bitkiler ile ilgili olarak Üretimde 
Odak Alanlar Mali Destek Programına başvuru 
yapılabilir mi? 
 

Üretimde odak alanlar mali destek programı 
kapsamında ve odak 3 altında sertifikalı organik/ 
iyi tarım uygulaması olarak başvurusu yapılabilir. 

Üretimde Odak Alanlar Mali Destek Programı 
kapsamında yazılım yatırımları ile ilgili 
projelerde insan kaynakları kısıtlaması 
uygulanacak mı? 
 

İnsan kaynakları ve seyahat kalemlerinin toplam 
maliyeti proje bütçesinin  % 10’unu geçemez; 
ancak, yazılım yatırımları için bu kısıtlama geçerli 
değildir. 

KAYS sistemine nasıl kayıt yaptırabiliyoruz? 
 

Başvuru rehberinde KAYS sistemine kayıt işlemi 
ayrıntısı ile ifade edilmiştir.  

KAYS sistemine başvuru yaparken yarıda bırakıp 
sonraki gün devam edebilir miyiz? 
 

Elektronik başvuru süresi içinde istenildiği zaman 
sisteme girilip, güncelleme yapılabilir.  

Yarı zamanlı insan kaynağı istihdamı mümkün 
müdür? 
 

Mümkündür.   

Proje bütçesi dışında yapılan harcamalar 
projede belirtilmeli midir? 

Yatırımın toplam hacmi ve yaratacağı çarpan 
etkisi düşünüldüğünde, bahsedilmesi başvuru 



 

 

 sahibine artı puan kazandırabilir. 

Proje başvurusu yaptığım zamanda yatırım 
yapacağım yer belli olmalı mıdır? Yani başvuru 
esnasında yer bilgisi gerekli midir? 
 

Proje uygulama yerinin başvuru aşamasında belli 
olması gerekmektedir. 

Altyapı projelerinde teknik projelerin sunulması 
gerekir mi?   

Teknik projelerin sunulması zaruri değildir ancak 
bu tür belgelerin sunulması, değerlendirme 
sürecinde projeyi daha anlaşılır kılacaktır.  

Mevcut çalışan personel insan kaynağı olarak 
değerlendirilebilir mi? 
 

İnsan kaynağı maliyetinin uygun olması için proje 
kapsamında yeni istihdam edilecek personelin 
olması gerekmektedir. 

YMM maliyeti kamu projelerinde de geçerli 
midir? 
 

Ajans destek miktarının 200.000,00 TL tutarını 
geçtiği her projede YMM denetimi zorunludur. 

 

 

 


