
 

 

2015 Yılı Mali Destek Programları 

 Sıkça Sorulan Sorular 
 

SORU CEVAP 

İşletmemizin KDV dahil 8 milyon TL’nin üzerinde 
bilançosu bulunmaktadır. KDV hariç 8 milyon TL 
limitini geçmemektedir. Bu şartlarda proje 
sunulabilir mi? 
 

 

Mali bilançoda ilgili sınırın tespitinde KDV dahil 
rakam baz alınmaktadır. Malatya ve Elazığ’dan 

yapılan başvurular için bu limit geçerlidir. 

Dolayısıyla firma bilançosu limitlerin üzerindedir. 

Bilişim teknolojileri üzerine faaliyet gösteren 
AR-GE çalışmaları tamamlanmış bir ürünün 
üretimine geçmeyi planlayan bir firma makine 
ekipman desteği için başvuru yapabilir mi? 

Başvuru yapılmasında bir sakınca 
bulunmamaktadır. 

Un imalatı kapsamında proje sunulması uygun 
mudur? 

2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Ek 4 
kapsamında teşvik edilemeyecek konuları içeren 
projeler, Fırat Kalkınma Ajansının mali destek 
programları kapsamında sunulamaz. Dolayısıyla 
un üretimi uygun başvuru konuları arasında 
değildir.  

Balık yemi üretimi uygun mudur?  Balık yemi üretimi uygun konular arasındadır. 

Yapı Malzemeleri konusunda kapasite artırımına 
yönelik proje sunulabilir mi? 

2015 Yılı Malatya – Elazığ Odak Alanlar Mali 
Destek Programı Kapsamında Yapı Malzemeleri 
imalatı sektöründe yeni ürün geliştirme / ürün 
çeşitlendirme kapsamındaki proje başvuruları 
kabul edilebilmekte, salt kapasite artışı 
desteklenmemektedir. 

Eğitim projeleri uygun mudur? 2015 yılı mali destek programları kapsamında 
sadece eğitim içerikli projeler ile eğitim veya 
kurslar için bireysel burslar, akademik araştırma 
ve fizibilite çalışmaları ( daha büyük bir projenin 
parçası değilse ), çalıştaylar, seminerler, 
konferans veya kongrelere katılım için bireysel 
sponsorluklar desteklenmemektedir. 

Bingöl’de yurt yapımı uygun mudur? Başvuru yapılmasına engel bir durum olmamakla 
beraber başvuru rehberinde belirtilen öncelikli 
alanlar içerisinde ilgili konu yer almamaktadır. 

Tunceli’de büyükbaş hayvancılık uygun mudur? Öncelikli alanlar içinde yer almamakla beraber 
başvuru yapılabilir ancak damızlık büyükbaş 
entegre hayvan yetiştiriciliğinde asgari 150 
büyükbaş/dönem, küçükbaş hayvan 
yetiştiriciliğinde ise 1000 küçükbaş/dönem şartı 
aranmaktadır.   

Kamu kurumları uygun başvuru sahibi midir? Kamu kurumları bu programlara başvuru 
yapamamaktadır. 



 

 

Bir başvuru sahibinin 8 milyon TL’nin üzerinde 
bilançosu bulunan başka bir firmasının olması 
başvurusuna engel midir?  

Aynı hissedarın her iki firmada da % 50’nin 
üzerinde hissesi varsa o firmalar aynı olarak 
değerlendirilir ve birinin dahi bilanço büyüklüğü 8 
milyon TL’nin üzerinde ise uygun başvuru sahibi 
olamamaktadır. 

Bütçe hazırlanırken KDV dâhil edilmeli midir?  
 

KDV uygun maliyet değildir. 

Sözleşme sonrasında firmalardan teminat 
istenilecek mi? 

Teminat başarılı olan projeler için sözleşme 
aşamasında destek miktarının % 10 miktarınca 
talep edilmektedir. 

 

 

 


