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KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI GELİŞTİRME, KÜLTÜREL, TURİSTİK 

DEĞERLERİ VE EKOLOJİK DENGELERİ KORUMA VE 

İYİLEŞTİRME MALİ DESTEK PROGRAMI 

SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ 

-2- 

Soru 1: Küçük Altyapı Proje teklif çağrısına dernekler başvuru yapabilir mi? 

Cevap 1: Dernekler, Başvuru Rehberinin 2.1.1.Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu başlığı 
altında belirtilen kurumlar arasında yer almadığı için Küçük Ölçekli Altyapı Geliştirme, 
Kültürel, Turistik Değerleri ve Ekolojik Dengeleri Koruma ve İyileştirme Mali Destek 
Programı kapsamında proje başvurusu yapamamaktadırlar.   

Soru 2: …. İlinin ….. ilçesinde yola çok yakın bir arsamız var ve ticari işletmemiz adına 
bu arsa üzerinde düğün salonu yapmak istiyoruz. Küçük Ölçekli Altyapı programı 
kapsamında bu projeyi yapmamız mümkün olabilir mi?  

Cevap 2: Ticari işletmeler, Başvuru Rehberinin 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu 
başlığı altında belirtilen kurumlar arasında yer almamaktadır.  Ayrıca aynı başlık altında, 
başvuru sahibi kurumun kar amacı gütmeyen kurum olması şartı arandığından ticari işletmeler 
Küçük Ölçekli Altyapı Geliştirme, Kültürel, Turistik Değerleri ve Ekolojik Dengeleri Koruma 
ve İyileştirme Mali Destek Programı kapsamında proje başvurusu yapamamaktadırlar. 

Soru 3: Küçük Ölçekli Altyapı Programı kapsamında tarihi bir evin restorasyonunu 
yapmak istiyoruz. Ancak ev sahibinin verdiği bilgilere göre evin tarihi olduğuna dair 
tescili bulunmamaktadır. Bu durum proje yapılması için engel teşkil etmekte midir? 

Cevap 3: Tarihi yapıların restorasyonu amacıyla sunulacak olan projelerde başvuru koşulları 
arasında proje konusu yapıların tarihi eser olduklarına dair tescilli olma şartı 
aranmamaktadır.  

Soru 4: Program kapsamında tarihi bir anıtın restorasyonunu yapmak istiyoruz.  Anıta 
ulaşmak için kullanılan yolun iyileştirilmesini de (sanat yapıları, asfaltlanması) uygun 
maliyet olarak bütçeye dahil edilebilir miyiz? 

Cevap 4: Küçük Ölçekli Altyapı Geliştirme, Kültürel, Turistik Değerleri ve Ekolojik 
Dengeleri Koruma ve İyileştirme Mali Destek Programı tedbir ve öncelikleri ile 
ilişkilendirilmesi koşulu ile tarihi ve turistik değer taşıyan yerlerin altyapılarının 
iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yapılacak olan maliyetler uygun maliyet olarak projeye 
dahil edilebilmektedir.  
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Soru 5: Projemiz kapsamında yapacağımız inşaat işinde, herhangi bir kamu kurumuna 
ait birim fiyat listesinde yer almayan yeni imalat kalemlerimiz yer almaktadır. Bu 
imalat kalemleri için fiyat belirlerken nasıl bir yol izlememiz gerekmektedir?   

Cevap 5: Hiçbir kamu kurumunun birim fiyat listesinde bulunmayan inşaat kalemleri için, 
başvuru sahibi kurum tarafından piyasa araştırmalarına dayalı rayiç ve fiyat tespitleri 
yapılabilir. Bu gibi durumlarda; iş, imalat ve/veya malzemenin yapımcılarından, 
üreticilerinden, ana bayilerinden, toptancılarından, yetkili satıcılarından ve satıcılarından 
fiyatlar veya proforma faturalar alınmak ve gerekli karşılaştırmalar yapılmak suretiyle uygun 
fiyatlar belirlenir. Tereddüt edilen fiyatların gerçek piyasa rayiçlerine uygun olup olmadığı 
hususu Ticaret ve/veya Sanayi Odalarından alınacak yazılı rayiçlerle netleştirilir. Fiyat 
araştırması için yapılan çalışmalarda fiyat sorulacak kişi ve kuruluşlara yazılan yazıda fiyatı 
tespit edilecek iş grubu, iş kalemi veya malzemenin ayrıntılı özellikleri ve standardına yer 
verilir. Fiyat istenecek kişi ve kuruluşlara aynı koşulları taşıyan yazılarla başvurulur ve 
fiyatlar Katma Değer Vergisi hariç istenir. İstenen özellikleri taşımayan fiyat bildirimleri ve 
proforma faturaları dikkate alınmaz. 3 ayrı yerden alınan proformalardan en düşük fiyatlı 
olan proforma konu edilen fiyat tespitinde kullanılır. İmalat miktarları için gereken toplam 
tutar, imalat miktarı ve yüklenici karı ve genel gider ihtiva etmeyen fiyatlarla (yukarıda 
anlatılan şekilde belirlenen) çarpılarak KDV hariç olarak hesaplanır. Bulunan bu tutara % 25 
oranında yüklenici kar ve genel gider karşılığı eklenmek suretiyle istenen inşaat kalemi için 
maliyet tespiti yapılır.  

Bu şekilde tespit edilen fiyatlar için alınan proformaların, konu edilen iş kalemi fiyat 
hesabıyla birlikte sunulması gerekmektedir. KDV hariç olarak tespit edilen iş kalemi, keşif 
icmal tablosuna eklenerek toplam keşif tutarına KDV eklenmesiyle KDV’li fiyat haline 
getirilecek ve bu fiyat bütçeye yazılacaktır.    

 
Soru 6: İnşaat işleri için hazırladığımız metraj ve keşif özetleri gibi çalışmalarımızı 
Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüklerine onaylatmamız gerekmekte midir? 
 
Cevap 6: Bu gibi çalışmaların Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüklerine onaylatılmasına gerek 
yoktur. Metraj ve keşif özetlerinin onaylı uygulama projeleri esas alınarak hesaplanması ve 
çalışmayı yapan ya da kontrol eden yetkin teknik personel tarafından imzalanması yeterlidir. 
 
Soru 7: Yapılacak olan tesisin arazi mülkiyetinin başvuru sahibinde olması şart mıdır? 
Mülkiyetin proje ortağı olan kurumda olması yeterli olabilir mi?  
 
Cevap 7: Başvuru Formunun 2.2.1. Başvuru Formu ve Diğer Belgeler bölümünde Sözleşme 
İmzalanmadan Evvel Zorunlu Olarak Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler 
başlığının 4’üncü maddesinde, mülkiyet durumunu gösterir ve mevcutsa taşınmaz üzerinde 
kurulu tüm hakları içeren belgeler, destek almaya hak kazanan Başvuru Sahiplerinden 
istenmektedir. Yine aynı bölümün 7’inci maddesinde “Proje sonucunda inşa edilecek altyapı 
tesisinin birden fazla kurum tarafından kullanılacak olması ya da birden çok kurumun ortak olarak 
bir altyapı tesisinin inşası için başvurması durumunda, kurumlardan birinin başvuru sahibi olarak 
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belirlendiği ve kurumlar arasında bu konuda yapılacak ve inşa edilecek yapının mülkiyet, işletme 
ve kullanım koşullarını içeren protokol ve bu konuda yetkili kurulları tarafından alınmış olan 
karar” talep edilmiştir. Bahsi geçen protokolün geçerlilik süresinin projenin tamamlanmasının 
ardından asgari 5 yıl süreyi kapsaması durumunda mülkiyetin proje ortağında olması durumu 
kabul edilebilecektir.   
  
Soru 8: 10.000 TL üzerindeki inşaat işleri için 2 adet proforma fatura istenmekte midir?  
 
Cevap 8: Başvuru Formunun 2.2.1. Başvuru Formu ve Diğer Belgeler bölümünde 
Başvuru Sırasında Zorunlu Olarak Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler başlığı 
altında 10.000 TL üzerindeki  makine, ekipman, araç ve hizmet alımlarına yönelik satın 
alımlarda en az 2 adet proforma istenmektedir. İnşaat işleri için ise keşif ve metrajlar talep 
edilmektedir. Dolayısıyla inşaat işleri için, piyasa araştırmasına dayanan fiyat tespitleri 
haricinde proforma fatura talep edilmemektedir. 
 
Soru 9: İlköğretim okulları, liseler ve halk eğitim merkezleri adına proje başvurusu 
yapılabilir mi? 
 
Cevap 9: İlköğretim okulları, liseler ve halk eğitim merkezleri Küçük Ölçekli Altyapı 
Geliştirme, Kültürel, Turistik Değerleri ve Ekolojik Dengeleri Koruma ve İyileştirme Mali 
Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahibi olamamaktadırlar.  

Soru 10: İlçe Özel İdaresi adına proje başvurusu yapabilir miyiz? 

Cevap 10: İlçe özel idare müdürlükleri, Küçük Ölçekli Altyapı Geliştirme, Kültürel, Turistik 
Değerleri ve Ekolojik Dengeleri Koruma ve İyileştirme Mali Destek Programı kapsamında 
uygun başvuru sahibi olamamaktadırlar. İlçe özel idare müdürlükleri, uygun başvuru sahibi 
olamadıkları için projelerde ortak kurum olarak da yer alamamaktadırlar. Bu nedenle, ilçe 
sınırlarını kapsayan proje başvurularında başvuru sahibi ya da ortak kurumlar olarak İl Özel 
İdare Genel Sekreterliklerinin yer alması önerilmektedir.  

 
 
 

 

 

 

 

 


