
SOSYAL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA SÜRECİNE İLİŞKİN SIK 

SORULAN SORULAR 

1. KAYS üzerinden girişi yapılan başvuru için tekrar KAYS değerlendirmesi yapılacak 

mıdır?  

Değerlendirme süreci KAYS üzerinden yapılmayacaktır. Ancak Yönetim Kuruluna sunulacak 

proje değerlendirmelerinin KAYS’a da girilmesi gerekecektir. 

2. Bakanlık tarafından yapılacak değerlendirme KAYS üzerinden mi olacaktır? Yoksa 

girişi yapılmış ve uygun bulunmuş projeye “onay” vermek şeklinde midir? 

Bakanlık değerlendirmesi KAYS üzerinden yapılmayacaktır. Ancak onaylanan, revize istenen, 

uygun görülmeyen ve henüz değerlendirme yapılmayan projeler hakkında KAYS üzerinden 

bilgi alınabilecektir. 

3. %10 luk eş finansman karşılığı maaş gösterilebileceği sonucunu çıkarıyoruz 

(14.maddenin 2.fıkrası). Teyit eder misiniz? Tanımlar bölümünde “nakdi katkı” olarak 

ifade edilmiş. 

Kamu idareleri personelinin maaş ödemeleri eş finansman kabul edilmesiyle ilgili uygulama 

Kalkınma Ajansları Mevzuatındaki şekildedir. 

4. Ajansa katkı payı borcu olan belediyeler Sosyal Destek Programı kapsamında başvuru 

sahibi veya proje ortağı olabilecekler mi? 

Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda, Sosyal Destek Programı için tahsis edilen kaynak 

Kalkınma Ajansları bütçesinden ayrı olarak doğrudan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

bütçesinde gösterilen ayrı bir ödenektir. Dolayısıyla programın yararlanıcıları Ajans desteği 

yararlanıcısı konumunda olmadığından, borcu olan belediyelerin proje sahibi veya proje ortağı 

olmasının önünde bir engel yoktur.   

5. Kooperatif ve birliklerde 5 yıl boyunca kâr dağıtılmayacağına dair belge alınacak mı? 

Alınmayacaksa kamu kurumu statüsünde mi değerlendirilmeli? 

Destek Yönetim Kılavuzunda Güdümlü Proje Desteğinin düzenlendiği bölümde, destek 

başvurusunda bulunduğu tarihten başlayarak 5 yıl süreyle kâr dağıtımı yapmayacağı ana 

sözleşmesinde yer alan kooperatiflerin proje uygulayıcısı olabileceği hüküm altına alınmıştır. 

Sosyal Destek Programı kapsamında da kâr dağıtılmayacağına ilişkin belgesi olan 

Kooperatifler kâr amacı gütmeyen kuruluş statüsünde değerlendirilecektir.  

6. “12-(3) Yapılacak olan her türlü makine ve donanım tedariğinde teknik şartları 

karşılaması koşuluyla yerli üretime yüzde on beş fiyat avantajı sağlanır.” İfadesini somut 

bir örnekle açıklayabilir misiniz? Fiyat avantajı sağlamaktan kasıt nedir? 

Kamu İhale Mevzuatında bu hususa yer verilmiştir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yerli 

istekliler ile ilgili düzenlemeler” başlıklı 63’üncü maddesinin (c) bendi incelenebilir. Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı tarafından oluşturulan ve Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan 

listeye aşağıdaki bağlantıdan erişim sağlanabilmektedir.  

(https://dosyalar.kik.gov.tr/genel/Bilgilendirme_Dokumanlari/OrtaveYuksekTeknolojiliSanay

iUrunleriListesi.pdf) 



7. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında özel kesim kuruluşları yararlanıcı olarak 

belirlenmiş. Acaba bölge dışından bir özel kesim kuruluşu sosyal sorumluluk projesi 

kapsamında bölgemizde proje yürütmeyi isterse bu işletme bizim için uygun başvuru 

sahibi midir?  

Bölge dışından herhangi bir kâr amacı güden veya gütmeyen kuruluşun proje başvurusu 

yapmasının önünde bir engel bulunmamaktadır. Program kapsamında özellikle, Sosyal 

Sorumluluk bileşeni kapsamında gelir düzeyi yüksek olan İstanbul, Ankara, İzmir gibi 

illerimizden özel kesim kuruluşlarının sosyo-ekonomik gelişmişlik bakımından dezavantajlı 

bölgelerde proje geliştirmelerinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.  

8. Sosyal sorumluluk dışındaki öncelikler için de dernekler vs. bölge dışından başvuru 

sahibi olabilir mi? 

Evet bölge dışından kâr amacı güden veya gütmeyen kuruluşlar başvuru sahibi olabilir. 

9. Madde 9/2’de belirtilmiş olan “sosyo ekonomik gelişmişlik bakımından daha alt 

düzeyde yer alan il ve ilçeler” ibaresinde bu il ve ilçelerin belirlenmesinde Ajanslar hangi 

kaynağı baz alacaklar? Yoksa ayrıca Bakanlık tarafından bu il ve ilçelerin hangileri 

olduğuna ilişkin bir doküman mı iletilecek? 

Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) çalışmalarından yararlanılacaktır. Yeşilırmak 

Havzası Gelişim Ana Planı ve öncelikleri ile 11. Kalkınma Planından yararlanılacaktır. 

9. EK-1’deki Sosyal Sorumluluk başlığı altında yer alan “Kâr amacı güden şirketlerin 

sosyal girişim, kooperatif ve sivil toplum kuruluşlarının iktisadi işletmelerinden ürün ve 

hizmet alınmasını önceleyen projeler” ile hedeflenen durum nedir? Bir işletme doğrudan 

proje bütçesini bir kooperatiften ürün satın almaya yönelik olarak harcayabilir anlamına 

mı geliyor? 

Proje kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımlarında sosyal bir amaç için üretim faaliyeti 

yürüten bir kurumun veya bir projenin çıktılarına olan talebin artırılması öngörülmüştür. 

Örneğin, kooperatif altında halı/kilim tezgâhı üreten üreticilerin tezgahlarının tercih edilmesi, 

engelli ve/veya hükümlüler tarafından üretilen ürünlerin proje kapsamında yapılması öngörülen 

alımlarda tercih edilmesi teşvik edilmektedir. Proje bütünlüğünü sağlamak koşuluyla belirtilen 

amaca hizmet edecek nitelikteki faaliyetlerin içerilmesi mümkündür. 

10. Birincil tarım faaliyetleri de desteklenecek mi? 

Sosyal Destek Programı “insan odaklı”, sosyal gelişmeyi önceleyen, bireylerin ve 

dezavantajları grupların bilgi, tecrübe ve yetenek gelişimini hedefleyen bir programdır. 

Projenin uygulanacağı bölgede, eşitsizliklerin azaltılması ve yenilikçi üretim becerilerinin 

geliştirilmesi amacı çerçevesinde proje alt bileşeni olarak tarımsal üretime ilişkin kalemlerin 

bulunmasında bir sakınca görülmemektedir. 

11. Araç alımına izin verilecek mi, izin verilse bile proje değerlendirmesinde olumlu 

bakılır mı? 

Mali Destek Programı uygulamalarında olduğu gibi doğrudan araç alımını içeren projeler 

uygun bulunmamaktadır. Ancak, araç alımı projenin hedeflerine ulaşmasında çok önemli bir 

yer tutuyorsa örneğin gezici hizmet (sağlık/sosyal ve kültürel aktivite/gezici eğitim 



merkezi/STEM platformu/laboratuvar vb.) merkezi olarak tasarlanmış özel bir araç ise 

değerlendirilebilir.  

18.Ticaret Sanayi Odalarının, derneklerin vs. maaşlarını eş finansman sayabilir miyiz? 

Ticaret Sanayi Odalarının maaşları eş finansman sayılabilir. Ancak dernekler için sadece kamu 

yararına çalışan derneklerin maaşları eş finansman sayılabilir.  


