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KOBİ’LERE YÖNELİK YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR MALİ DESTEK PROGRAMI 

TR83/14/KOBİ 

SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ 

-1- 

Soru 1: Teklif çağrısı kapsamında bölgede yatırım yapmayı düşünen bölge dışında kurulu bir firma, 

bölge illerinden herhangi bir tanesinde şube açmak suretiyle proje başvurusu yapabilir mi? 

Cevap 1: KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı kapsamında, başvuru 

sahiplerinin uygunluk kriterleri arasında “Teklif çağrısı ilan tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş 

olmak” ve “Ajansın faaliyet gösterdiği TR83 bölgesinde (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) kayıtlı 

olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgelerde bulunması” yer almaktadır. Başvuru 

sahibi, teklif çağrısı ilan tarihinden en az 3 ay önce kurulma şartı ile birlikte başvuru sahiplerine ilişkin 

diğer kriterleri de taşıyorsa ve ayrıca Ajansa başvurunun yapıldığı tarih itibari ile “Bölgede yasal 

olarak kayıtlı olmak” şartını yerine getirdiğini de kanıtlamış ise proje başvurusu yapılabilir.  

Soru 2: Tütün ve tütün ürünleri üretimi programınız kapsamı dışında görülmektedir. Bir bitki olarak 

tütünün girdi olarak kullanıldığı enerji üretimi konusu destek kapsamında olabilir mi? 

Cevap 2: Başvuru Rehberinde yenilenebilir enerji kaynakları tanımlanmıştır. Burada temel amaç 

özellikle fosil olmayan enerji kaynakları kullanılarak sadece elektrik üretimine yönelik yatırımların 

desteklenmesidir. Birincil tarım faaliyeti ile ilgili husus elektrik üretiminde belirtilen ürünün 

hammadde olarak kullanılmasına engel teşkil etmemektedir. Mevcut teknolojide tütün ve tütün 

ürünlerinden elektrik üretmek mümkün ise ve buna yönelik bir proje sunulması düşünülüyorsa 

program açısından bir engel bulunmamaktadır.  

 

Soru 3: Ana sözleşmede yazmayan bir faaliyet konusu için yapılacak bir yatırım amacıyla faaliyet 

alanı değişikliği yapılmak suretiyle proje sunulması mümkün müdür? 

Cevap 3: Başvuru sahipleri 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK)’na göre Medeni Kanun 

madde 48’e aykırı olmamak koşuluyla ("Tüzel kişiler, cins, yaş, hısımlık yaratılış gereği insana özgü 

niteliklere bağlı olanlar dışındaki bütün haklara ve borçlara ehildirler.") ana sözleşmede yazmayan 

faaliyetleri de gerçekleştirebilirler. Bununla birlikte yeni faaliyet alanındaki deneyim, teknik bilgi gibi 

konuların bağımsız değerlendirme sürecinde dikkate alınacağı unutulmamalıdır.  

Soru 4: Firmamız 2012/3305 sayılı Yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararın Ek-4 listesinde 

yer alan bir faaliyet yürütmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak elektrik üretimine 

yönelik bir yatırım yapmak istiyoruz. Proje başvuru yapmamız mümkün müdür? 

Cevap 4: Başvuru Rehberinin 18. sayfasında açıklandığı şekilde program kapsamında desteklenecek 

olan sektörler ile ilgili 2012/3305 sayılı Yatırımlarda devlet yardımları hakkında karar Öncelik 1 ve 

Öncelik 3 kapsamında sunulacak projeler için dikkate alınacaktır. Bu program kapsamında sadece 

“Öncelik 2. Yenilenebilir enerji üretimine yönelik yatırımların desteklenmesi” başlığından sunulan 

projelerde yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararın Ek-4 listesi dikkate alınmayacaktır. Bu 

nedenle yenilenebilir enerji kaynakları ile elektrik üretimine yönelik yapacağınız yatırımlar için proje 

sunmanız mümkündür.   

Soru 5: Firmamız un üretimi yapmaktadır. Program kapsamında kapasite artırımı ve modernizasyon 

projesi hazırlamak istiyoruz. Başvuru yapmamız mümkün müdür?  
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Cevap 5: Başvuru Rehberinin 18. sayfasında açıklandığı şekilde program kapsamında desteklenecek 

olan sektörler ile ilgili 2012/3305 sayılı Yatırımlarda devlet yardımları hakkında karar da dikkate 

alınacaktır. İlgili kararın Ek-4 de yer alan listesinde “I - TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIMLAR” 

başlığı altında “A. TARIM VE TARIMSAL SANAYİ” listesinde un üretimi yer almaktadır. Bu 

nedenle mevcut mali destek programı kapsamında ilgi sektörden sunulacak olan komple yeni yatırım, 

modernizasyon, tevsi ve ürün çeşitlendirmeye yönelik yatırımlar desteklenmeyecektir. Bu program 

kapsamında sadece “Öncelik 2. Yenilenebilir enerji üretimine yönelik yatırımların desteklenmesi” 

başlığından sunulan projelerde yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararın Ek-4 listesi dikkate 

alınmayacaktır. 

Soru 6: Yem fabrikası için proje başvurusu yapmayı düşünmekteyiz. Projemin içeriğinde 

modernizasyon ve yeni teknolojiye geçiş başlığında yeni makine alımı bulunmaktadır. Yem fabrikaları 

için hazırlanan projeler kabul ediliyor mu?  

Cevap 6: Başvuru Rehberinin 18. sayfasında açıklandığı şekilde program kapsamında desteklenecek 

olan sektörler ile ilgili 2012/3305 sayılı Yatırımlarda devlet yardımları hakkında karar da dikkate 

alınacaktır. İlgili kararın Ek-4 de yer alan listesinde “I - TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIMLAR” 

başlığı altında “A. TARIM VE TARIMSAL SANAYİ” listesinde “Un, irmik (makarna imalatı ile 

entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem (balık unu, balık yağı, balık yemi ve 

entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi hariç), nişasta ve nişasta bazlı şeker” yer almaktadır. 

Bu nedenle mevcut mali destek programı kapsamında parantez içerisindeki istisnalar hariç ilgili 

sektörlerden sunulacak projeler desteklenmeyecektir. Bu program kapsamında sadece “Öncelik 2. 

Yenilenebilir enerji üretimine yönelik yatırımların desteklenmesi” başlığından sunulan projelerde 

yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararın Ek-4 listesi dikkate alınmayacaktır.  

Soru 7: Firmamız makarna, irmik ve un üretimi yapmaktadır. Makarna hattımız için teknoloji 

yenileme yatırımları yapmak istiyoruz. Teşvik edilemeyecek sektörler listesi dikkate alındığında proje 

başvurusunda bulunmamız mümkün müdür?  

Cevap 7: Başvuru Rehberinin 18. sayfasında açıklandığı şekilde program kapsamında desteklenecek 

olan sektörler ile ilgili 2012/3305 sayılı Yatırımlarda devlet yardımları hakkında karar da dikkate 

alınacaktır. İlgili kararın Ek-4 de yer alan listesinde “I - TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIMLAR” 

başlığı altında “A. TARIM VE TARIMSAL SANAYİ” listesinde “Un, irmik (makarna imalatı ile 

entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem (balık unu, balık yağı, balık yemi ve 

entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi hariç), nişasta ve nişasta bazlı şeker” yer almaktadır. 

Makarna imalatı bu listede istisna tutulmuş olup buna yönelik yapılacak yatırımlar için proje 

başvurusu yapılabilecektir.  

Soru 8: Kendi şirketimiz için, elektrik tüketimlerimizi karşılamak için destek başvurusunda bulunmak 

istiyoruz. Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunu alabilmek için en az 6 ay gerekmektedir. Programın 

son başvuru tarihi dikkate alındığında bu belgenin başvuru sırasında sunulması mümkün 

görünmemektedir. Bu belgenin başvuru sırasında sunulamaması halinde başvurumuz geçersiz mi 

kabul edilecektir? İlgili belgeyi ilerleyen dönemlerde sunmamızda bir sakınca var mıdır?  

Cevap 8: Belirtilen konu ajansımızın bilgisi ve öngörüleri içerisinde yer almaktadır. Başvuru 

rehberinde istenen belgeler arasında yer alan Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu ile ilgili açıklama 

“Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu alınmasından sonra, yenilenebilir enerji ile lisanssız elektrik 

üretimi sistemi kurulabilmesi için dağıtım şirketi ile Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşması yapılması 

gerekmektedir. Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşmasının, proje başarılı bulunur ve sözleşme 

imzalanır ise, ön ödemenin yapılabilmesi için başvuru sahibi tarafından temin edilmiş olması 

gerekmektedir. Bu nedenle, proje başvurusu yapan başvuru sahiplerinin Bağlantı ve Sistem Kullanım 

Anlaşması için gerekli çalışmaları en kısa sürede başlatmaları gerekmektedir” şeklindedir. İlgili 
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belgenin başvuru aşamasında sunulamaması halinde sözleşme imzalanan projeler için Ajanstan ön 

ödemenin talep edileceği zamana kadar temin edilmesine imkan tanınmaktadır.  

Soru 9: Mevcut durumda şahıs işletmesi  statüsünde faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Başvuru öncesi 

Limited Şirket'e dönmeyi istiyoruz. Ancak başvurumuzu şahıs işletmesi olarak yaparsak, 

değerlendirme aşamasındayken statü değişikliği sebebi ile başvurumuz uygun olacak mıdır?  

Cevap 9: Başvuru Rehberinin “2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?” 

kısmında belirtildiği üzere, potansiyel başvuru sahiplerinin “Teklif çağrısı ilan tarihinden en az 3 ay 

önce kurulmuş olması” zorunluluktur. Bu kapsamda şahıs firması, adi ortaklık şeklindeki şirketlerin, 

Türk Ticaret Kanununa tabi olan bir şirkete (limited şirket vb.) dönüştürülmesi durumunda yeni bir 

tüzel kişilik ortaya çıkacağından, tüzel kişiliğin ortaya çıktığı tarih esas alınacaktır.  

Soru 10: Kum ocağı, kum kireçleme tesisi, taş kırma eleme tesisi ve hafriyat taahhüt işleri alanında 

faaliyet gösteren bir firmayız. Bu kapsamda kullandığımız kamyonlarımız ve tesislerimize güvenlik 

kameraları ve araç takip sistemi kurmayı planlıyoruz. Bu yatırım kalemlerini projelendirmemiz ve 

destek almamız mümkün müdür?  

Cevap 10: “KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı” hedefleri ve öncelikleri 

başvuru rehberinde detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Öncelik 1 kapsamında sadece AR-GE ve 

yenilikçiliğe yönelik projelerin destekleneceğini, Öncelik 2’nin yenilenebilir enerji kaynakları 

kullanılarak sadece elektrik üretimine yönelik projeleri kapsadığı ve Öncelik 3’ün ise imalat sanayinde 

verimlilik artışı başta olmak üzere istihdam artışı, büyüme, ortak iş yapma gibi faaliyetlerin öne çıktığı 

yatırımların desteklenmesini kapsadığı unutulmamalıdır. Program kapsamında 2012/3305 sayılı 

“Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”ın “Teşvik Edilmeyecek veya Teşviki Belirli 

Şartlara Bağlı Yatırım Konuları” (EK-4) başlığında yer alan yatırımlar desteklenmeyecektir. Ayrıca 

projeler kapsamında uygun olmayan maliyetler listesi başvuru rehberinde yer almaktadır. Firmanızın 

mevcut faaliyet alanı ve yatırım başlıkları ile yukarıda belirtilen hususların uyumlu olması 

gerekmektedir.  

Soru 11: KOBİ olarak Öncelik 3 kapsamında başvuru yapmak istiyoruz. Aynı zamanda kendi 

tesisimizin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yenilenebilir enerji yatırımına yönelik bir başka proje 

sunma imkanımız var mıdır?  

Cevap 11: Başvuru rehberinin “Proje Başvuruları ve Mali Destek Almaya İlişkin Özel Düzenlemeler” 

başlığı altında “bir başvuru sahibi “KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı” 

kapsamında, en fazla 1 (bir) projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve her bir başvuru sahibi en 

fazla 1 (bir) projesi için destek alabilir. Birden fazla başvuru yapılmış olması halinde başvuru referans 

numarasına göre yapılan ilk başvuru dikkate alınacak olup diğer başvurular değerlendirmeye 

alınmayacaktır” denmektedir. Bu durum bir başvuru sahibinin programda yer alan 3 öncelikten sadece 

birisine proje başvurusu yapabileceği anlamına gelmektedir.  

Soru 12: Üretici kooperatifi olarak günlük süt paketlemesine yönelik proje sunmak istiyoruz. 

Yapacağımız işlem birincil tarım faaliyetine mi girmektedir? 

Cevap 12: KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı kapsamında sadece kar 

amacı güden işletmeler başvuru sahibi olabilmektedir. Bu nedenle ilgili kooperatifin öncelikle KOBİ 

tanımına uyduğu ve kar amacı güden bir işletme olduğunun belgelenmesi gerekmektedir. Süt toplama 

kooperatifinin günlük süt paketlemeye yönelik yapacağı bir yatırım birincil tarım faaliyeti olmayıp süt 

işleme olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle başvuru rehberinde belirtilen diğer şartlara da uyum 

gösterilerek süt paketlemeye yönelik bir yatırım için Öncelik 3 kapsamında proje sunulması mümkün 

olacaktır.  
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Soru 13: Proje başvuru sürecinde tüzel kişiliklerin ortaklık yapısında meydana gelebilecek 

değişiklikler, proje başvurusu yapılmasına engel bir durum oluşturur mu? 

Cevap 13: Ortaklık yapısındaki değişikliğin içeriği ve kapsamı önemlidir. Böyle bir durumda 

yapılacak değişikliklerin başvuru rehberimizin 2.1. uygunluk kriterleri bölümünde belirtilen kriterlere 

aykırı bir durum oluşturmaması, ilgili tüzel kişiliğin KOBİ statüsünü değiştirmemesi gerekmektedir. 

Soru 14: Bir AR-GE prototip üretimi projesini iki parçaya bölüp, iki kurumdan (TÜBİTAK) destek 

alabilir miyiz? 

Cevap 14: Proje, “bir plan çerçevesinde, belli bir zaman döneminde belirli kaynaklarla diğerlerinden 

bağımsız olarak gerçekleştirilebilecek, birbiri ile doğrudan ilişkili faaliyetler kümesi” olarak 

tanımlanmaktadır. Bu nedenle program kapsamında hazırlanacak olan bölümün bütünsel bir 

yaklaşımla hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca başvuru rehberinde uygun olmayan maliyetler arasında 

“hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler,” yer almaktadır. Başvuru rehberinde yer 

alan diğer kriterleri de sağlamak şartı ile belirtilen hususlara uyan bir proje sunulabilecektir.  

Soru 15: İmalat sektöründe faaliyet gösteren bir işletmeyiz. Fabrikamızda ısınma sorunu yaşıyoruz ve 

bu durum verimliliği olumsuz etkiliyor. Makine ekipman kapsamında ısıtıcı fanlar alınabilir mi?  

Cevap 15: Başvuru rehberinde yer alan uygun doğrudan maliyetler başlığı altında “Piyasa fiyatlarına 

uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni ekipman ve hizmet 

(nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri” yer almaktadır. Programın 3. önceliği kapsamında imalat 

sanayinde verimlilik artışı başta olmak üzere istihdam artışı, büyüme, ortak iş yapma gibi faaliyetlerin 

öne çıktığı yatırımların desteklenmesi öngörülmektedir. Bu nedenlerle fabrikanın sadece ısınma 

sorununu çözmeye yönelik hazırlanacak proje program hedefleri ile uyumlu olmayacaktır.  

Soru 16: Vergi ve/veya SGK borcunun yapılandırılmış olması proje başvurusu için yeterli midir? 

Cevap 16: Vergi ve/veya SGK borcu sorgulaması başvuru aşamasında değil başarılı olan projeler 

açısından sözleşme aşamasında yapılmaktadır. Bu aşamada yapılandırma işlemleri de kabul 

edilmektedir.  

Soru 17: Yeni makine alımından ne anlamamız gerekir? Örneğin 2010 yılında üretilmiş ve Türkiye’ye 

getirilmiş bir makine henüz satılmamış ve dağıtıcı firmada bulunuyorsa bu türlü makinelerin proje 

kapsamında satın alınması uygun mudur? 

Cevap 17: Başvuru rehberinde yer alan yeni ekipman ifadesi kullanılmamış makine anlamına 

gelmektedir. Makinenin üretim yılından ziyade daha önce kullanılmamış olmasına dikkat edilecektir.  

Soru 18: Daha önce Ajans desteklerinden faydalanmış olan bir firmanın mevcut mali destek programı 

kapsamında bir başka firmanın başvuru sahibi olduğu projede ortak olarak yer alması halinde 

değerlendirme tablosunda yer alan 3.4. maddesinden 1 puan mı yoksa 5 puan mı alacaktır?  

Cevap 18: Başvuru rehberinin 2.1.2 Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu bölümünde “Başvuru 

Sahibinin ortakları projenin tasarlanmasına ve uygulanmasına katılabilecek ve yaptıkları masraflar 

destek yararlanıcısının yaptığı masraflarla aynı koşullarda kabul edilebilecektir. Bu nedenle ortaklar, 

Bölüm 2.1.1’de belirtilen koşullardan  “Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 bölgesinde (Amasya, 

Çorum, Samsun, Tokat) kayıtlı olması veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede 

bulunması” dışında, Başvuru Sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar” hükmü yer 

almaktadır. Ajans destekleri açısından başvuru sahibi ve ortağı aynı statüde değerlendirilmektedir. Bu 
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nedenle bir firma Ajans desteklerinden daha önce yararlanmış ve mevcut mali destek programında 

proje ortağı olarak yer alıyorsa değerlendirme tablosunun ilgili bölümden 1 puan alacaktır.  

Soru 19: Bir işletmenin OSB’de yer alması o projeye ek avantaj sağlar mı? Daha yüksek puan 

almasına imkan verir mi? 

Cevap 19: Ajans tarafından yürütülen tüm programlara ait öncelikler ve değerlendirme kriterleri 

başvuru rehberlerinde yer almaktadır. Başvuru rehberinde yer almayan bir hususta Ajansın 

değerlendirme aşamasında bir uygulama yapması söz konusu değildir. KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi 

Yaklaşımlar Mali Destek Programı kapsamında yapılacak olan değerlendirmelere esas kriterler ve 

değerlendirme tabloları başvuru rehberinde yer almaktadır. Mevcut mali destek programında OSB’lere 

yönelik bir önceliklendirme yapılmadığı için OSB’lerde yer alan firmalara ek puan verilmesi söz 

konusu değildir.  

Soru 20: Toplam proje bütçesinin sınırları ile en düşük ve en yüksek bütçe miktarları nelerdir? 

Cevap 20: Başvuru Rehberinin 1.3. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali 

Kaynak bölümünde asgari ve azami destek miktarı belirtilmektedir. Buna göre “Hiçbir destek, 

projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olamaz” kuralı uyarınca asgari 

proje bütçesi 80.000 TL, azami proje bütçesi ise 1.600.000 TL olabilir. 

Soru 21: Proje kapsamında yapılacak olan inşaat işleri için herhangi bir kısıtlama var mıdır? 

Cevap 21: Başvuru Rehberinin 2.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu: Destekten karşılanabilecek maliyetler 

kısmında a. Uygun Doğrudan Maliyetler başlığı altında belirtildiği üzere “Projenin uygulanması için 

mutlaka gerekli olması ve Ajans tarafından sağlanan mali desteğin %30’unu geçmemek koşuluyla 

küçük ölçekli yapım işleri” uygun maliyet olarak kabul edilmektedir. 

Soru 22: Proje bütçelerinin hazırlanmasında KDV dahil fiyatlar mı kullanılmalıdır? 

Cevap 22: Projeler kapsamında gerçekleştirilecek mal alım, inşaat ve hizmet alımlarında ortaya 

çıkacak olan KDV uygun maliyet değildir. Bu nedenle proje bütçelerinin KDV hariç fiyatlar üzerinden 

hazırlanması gerekmektedir.  

Soru 23: Gerekli evraklar kısmında 10.000 TL’yi geçen her makine için 2 adet proforma fatura 

istenmektedir. Proforma faturalar ne tür bilgileri içermelidir?  

Cevap 23: Proforma faturalar özenle hazırlanmalıdır. Alınacak olan her 2 proforma faturanın proje 

kapsamında alınması planlanan makine/ekipman ve hizmetleri karşıladığı öngörülmelidir. Proforma 

faturalar içerisinde yer alan teknik özelliklerde, alınacak olan makine ekipmanların ad/modelleri 

açıkça belirtilmeli, bütçede yer alan makine/ekipman kalem adları ile uyum göstermesine dikkat 

edilmelidir. Teknik özellikler alınması hedeflenen makine/ekipman ve hizmetleri temsil edecek ve 

tanımlayacak detayda olmalıdır. Başvuru sırasında sunulan bu belgelerin değerlendirme ve bütçe 

revizyonu aşamalarında esas alındığı, başarılı olan projeler açısından sözleşmenin bir eki olduğu ve 

uygulama döneminde tüm işlemlerin bu belgelerde belirtilen özellikler dikkate alınarak yürütüleceği 

unutulmamalıdır. 

Soru 24: Yatırım teşvik belgesi olan bir işletme bu kapsamda yapacağı yatırımlar için Ajansa proje 

başvurusunda bulunabilir mi? Proje başvurusu yapılması halinde proje bütçesi KDV hariç fiyatlar 

üzerinden mi hazırlanmalıdır?  

Cevap 24: “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” kapsamındaki destek unsurlarından 

yararlananlar, yatırım harcamaları için Ajansın desteklerinden yararlanılamaz. Ayrıca, Ajansın 
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desteklerden yararlanılan yatırım harcamaları için Hazine Müsteşarlığı’na teşvik belgesi müracaatı 

yapılamaz. Bu hükümlere aykırı davranılması halinde, her iki durumda da yararlanılan destekler ilgili 

mevzuat çerçevesinde tahsil edilir.  

Soru 25: Sözleşme anında ortaya çıkacak damga vergisi masrafları kime ait olacaktır? 

Cevap 25: Başvuru Rehberinin Uygun Olmayan Maliyetler kısmında belirtildiği üzere, “Salt 

sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, 

resim, harç ve sair giderler” uygun olmayan maliyetler olarak değerlendirilmektedir. Sözleşme 

aşamasında ortaya çıkacak damga vergisi de uygun olmayan maliyet olarak değerlendirildiğinden, 

masrafı Başvuru Sahibine ait olacaktır.  

Soru 26: Projeler kapsamında alınan desteğin muhasebeleştirilmesi gerekmekte midir?  

Cevap 26: Proje kapsamında bir harcamanın uygun maliyet olabilmesi için yararlanıcının ya da 

ortağının hesaplarında ya da resmi kayıtlarında kayıtlı, tanımlanabilir ve doğrulanabilir olması; orijinal 

destekleyici belgelerle desteklenmesi gerekmektedir. Ajans tarafından sağlanan destek de dahil olmak 

üzere tüm harcamaların yararlanıcı hesaplarına kayıtlı olması gerekmektedir. Bu durum proje 

uygulama dönemi ile nihai rapor aşamasında takip edilmekte ve ilgili vergi dairelerine destek sağlanan 

projelerin listesi iletilmektedir.  

Soru 27: Makine ekipman alımlarında sigorta maliyetleri uygun maliyet midir? 

Cevap 27: Proje kapsamında satın alınan makine ekipmana ilişkin zorunlu olarak yaptırılması gereken 

sigorta, kasko, vs. maliyetler proje süresi ile sınırlı olmak üzere uygun maliyet olarak kabul 

edilecektir. 

Soru 28: Projelerimizi illerde yer alan yatırım destek ofislerine teslim etmemiz mümkün müdür?  

Cevap 28: 2014 yılı mali destek programları kapsamında sunulacak olan projeler Ajans merkezi ile 

birlikte illerde yer alan yatırım destek ofislerine teslim edilebilecektir. Yatırım destek ofislerinin 

adresleri başvuru rehberinin 28. sayfasında yer almaktadır. Amasya yatırım destek ofisi ile ilgili adres 

değişikliği yapılmıştır. Amasya yatırım destek ofisine projelerini teslim edecek olan başvuru 

sahiplerinin 1 Şubat 2014 tarihi itibari ile yeni iletişim adresini dikkate alması gerekmektedir.   

Amasya YDO yeni adresi: Dere Mahallesi İğneci Baba Sokak No:30 (Yapı Kredi Bankası Amasya 

Şubesi Arkası) AMASYA 

Soru 29: İnternet sitenizde bir başvuru formu bulamadık, başvurularımızı nereye ve nasıl yapacağız? 

Cevap 29: Mali destek programları kapsamında tüm başvurular internet ortamında KAYS üzerinden 

(http://portal.kays.kalkinma.gov.tr) online olarak yapılacaktır. Sisteme Ajans internet sitesi 

(www.oka.org.tr) üzerinden de ulaşılabilecektir. KAYS üzerinden Başvuru Formu ve Ekleri 

doldurulduktan sonra diğer destekleyici belgeler KAYS’a yüklenecektir. Online başvuru 

tamamlandıktan sonra tüm evrakların çıktıları alınmalı imzaya yetkili kişi tarafından paraflanmalı, 

Başvuru Sahibi Beyanı ve Bütçe kısmı imzalanmış şekilde, 1 (bir) asıl ve 2 (iki) suret olarak Ajansa 

teslim edilmelidir. KAYS üzerinden online olarak yapılan ancak Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına 

matbu olarak ulaştırılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Bilgi amaçlı internet sitesine koyulmuş 

olan başvuru formu ve eklerinin PDF den diğer formatlara çevrilerek doldurulmasının kabul 

edilmeyeceği, tüm başvuruların öncelikle online sistem üzerinden yapılması gerektiği 

unutulmamalıdır.  


