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SORU 1

CEVAP 1

SORU 2

CEVAP 2

SORU 3

Toplam proje bütçesinin sınırları ile en düşük ve en yüksek bütçe miktarları
nelerdir?
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
60.000 TL, azami proje bütçesi ise 1.600.000 TL olabilir.
Proje kapsamında yapılacak olan inşaat işleri için herhangi bir kısıtlama var
mıdır?
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 yüzde 30’unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım
işleri” uygun maliyet olarak kabul edilmektedir.
Proforma faturalardaki para birimi TL olmak zorunda mıdır?

CEVAP 3

Proforma faturalarda para birimi TL veya yabancı para birimi olabilir. Türk
Lirası dışındaki yabancı para cinsinden alınmış olan proforma faturaların bütçe
hesaplamalarında kullanılması durumunda, proforma faturalardaki miktarlar
belgenin düzenlenme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz
satış kuru esas alınmak suretiyle Türk Lirasına dönüştürülmeli ve dönüşüm
sonucu hesaplanan tutar bütçe hesaplamalarında esas alınmalıdır.

SORU 4

Ana sözleşmede yazmayan bir faaliyet konusu için yapılacak bir yatırım
amacıyla faaliyet alanı değişikliği yapılmak suretiyle proje sunulması mümkün
müdür?

CEVAP 4

Başvuru tarihi itibari ile başvuru sahibinin Ticaret Sicil veya Esnaf Sanatkarlar
Sicil kayıtlarında yaptıkları faaliyet konusu ile ilgili değişiklik işlenmiş olması
koşulu ile kabul edilebilecektir.

SORU 5

CEVAP 5

Proje bütçelerinin hazırlanmasında KDV dahil fiyatlar mı kullanılmalıdır?
Projeler kapsamında gerçekleştirilecek mal alım, inşaat ve hizmet alımlarında
ortaya çıkacak olan KDV uygun maliyet olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle
proje bütçelerinin KDV dahil fiyatlar üzerinden hazırlanması gerekmektedir.
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SORU 6

CEVAP 6

SORU 7

Proje teklif çağrısında yer alan öncelikli sektörler ve işletmeler dışında faaliyet
gösteren KOBİ'lerin proje sunmaları mümkün müdür?
Başvuru Rehberinin 1.2. Programın Amaçları ve Öncelikleri kısmında belirtilen
öncelikli sektörler sınırlayıcı olmayıp, Başvuru Rehberinin 2.1. Uygunluk
Kriterleri Bölümünde belirtilen uygunluk kriterlerini sağlayan işletmeler
tarafından sunulan projeler program kapsamında desteklenebilecektir. Bununla
birlikte sunulan projelerin değerlendirme tablosunda yer alan 2.1. başlığında 5
puan (çok iyi) üzerinden değerlendirilebilmesinin koşulu; projenin, Bölüm
1.2.’de belirtilen öncelikli sektörlerden herhangi birinden sunulmuş olmasıdır.
Bunun dışındaki sektörlerden sunulacak projeler 1 puan üzerinden
değerlendirilecektir.
Gerekli evraklar kısmında 10.000 TL’yi geçen her makine için 2 adet proforma
fatura istenmektedir. Proforma faturalar ne tür bilgileri içermelidir?

CEVAP 7

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 8

Tavukçuluk yapan bir firmanın yapacağı kafes sistemi, tavukların yem
ihtiyacının karşılanacağı yem fabrika ünitesi, gübre işleme tesisi, kuluçkahane
bina ve ekipmanı v.b. yatırımlar konusunda proje başvurusu yapılabilir mi?

CEVAP 8

Başvuru rehberinin 2.1.3. Uygun Projeler: Destek başvurusu yapılabilecek
projeler bölümünde belirtildiği şekilde “birincil tarım faaliyetleri”
desteklenmeyecek proje konuları arasında yer almaktadır. Soruda belirtilen
yatırım başlıkları birincil tarım faaliyetleri kapsamına gireceği için uygun
maliyet olarak kabul edilmeyecektir.

SORU 9

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?
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CEVAP 9

2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar
kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları için Ajansın
desteklerinden yararlanılamaz. Ayrıca, Ajansın 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 10

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 10

KOBİ’lerin Rekabet Gücünün Artırılması ve Dış Ticaretin Geliştirilmesi Mali
Destek Programı kapsamında, başvuru sahiplerinin uygunluk kriterleri arasında
“Teklif çağrısı ilan tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş olmak” ve “Ajansın
faaliyet gösterdiği Düzey 2 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 11

CEVAP 11

SORU 12

Proje uygulamak için danışmanlık hizmeti almak uygun maliyet midir? Uygun
maliyet ise bütçede bir sınırlama var mıdır?
Başvuru Rehberinin 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler
Başvurabilir? kısmında belirtildiği üzere, “Projenin hazırlığından ve
yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı
olarak hareket etmemesi” gerekmektedir. Dolayısı ile proje uygulanması için
danışmanlık hizmeti alımı uygun maliyet değildir. Ayrıca proje hazırlığı
aşamasında gerçekleşen danışmanlık masrafları proje bütçesine dâhil edilemez.
Kiralık işyerinde makine ekipman - alımı ile küçük ölçekli inşaat işleri yapmak
için proje sunulması mümkün müdür? Bu amaçla ek bir destekleyici belge
sunmak gerekir mi?
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CEVAP 12

SORU 13

CEVAP 13

SORU 14

Başvuru Rehberinin Satın Alma İşlemleri kısmında belirtildiği üzere
“Programlar kapsamında alımı desteklenen alet, teçhizat, yazılım, malzeme ve
sistemler ile yapımı gerçekleştirilen tesislerin mülkiyeti yararlanıcıya aittir.
Ancak yararlanıcının, sözleşme kapsamında sağlanmış tesis, makine,
ekipman, teçhizat ve diğer malzemelerin, Ajansın gerekçeli ve yazılı izni
olmaksızın projenin sona ermesinden itibaren üç yıl süreyle mülkiyetini
başkasına devredemez, rehin ve teminat olarak gösteremez, projede
tanımlanan iş dışında başka bir iş için kullanamaz. Bu kurala uyulmaması
halinde mevzuat ve sözleşme kuralları uyarınca hukuki yollara başvurulur.”
denmektedir. Yine başvuru rehberinin 2.2.1. Başvuru formu ve diğer belgeler
bölümünde sözleşme aşamasında projenin yürütüleceği yerin mülkiyetini
gösterir belge veya kira sözleşmesi (kira sözleşmesi noterde düzenlenmemiş
ise tapu belgesi ve kiraya verenin imza beyannamesi) talep edilmektedir.
Ayrıca proje kapsamında yapılacak olan küçük ölçekli yapım işleri için
gerekli ise inşaat ruhsatı talep edilecektir.
Turizm amaçlı restorasyon projeleri için de, inşaat maliyetlerinde kısıtlama var
mıdır?
Başvuru Rehberinin “2.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu: Destekten karşılanabilecek
maliyetler - a.Uygun Doğrudan Maliyetler” kısmında belirtildiği üzere,
“Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Ajans tarafından sağlanan
mali desteğin yüzde 30’unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri
uygun doğrudan maliyet olarak kabul edilmektedir” denmektedir. Restorasyon
projeleri kapsamında gerçekleştirilecek inşaat maliyetleri için de aynı kural
geçerlidir.
10 yıldır şahıs firması olarak faaliyetlerini sürdüren bir işletmenin tüzel
kişiliklerden her hangi birisine dönüştürülmesi halinde bu statü değişikliği
sebebi ile başvuru rehberinde belirtilen teklif çağrısından en az 3 ay önce
kurulma şartı dikkate alınarak proje başvurusu yapılabilir mi?

CEVAP 14

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 işletmelerin, Türk Ticaret
Kanununa tabi olan bir işletmeye (limited şirket vb.) dönüştürülmesi durumunda
yeni bir tüzel kişilik ortaya çıkacağından, tüzel kişiliğin ortaya çıktığı tarih esas
alınacaktır.

SORU 15

Proje kapsamında vadeli akreditif ile yurt dışından mal alınması durumunda nasıl
bir ödeme yöntemi izlenecektir?

______________________________________________________________________________________
Sorularınız için:
e-posta : 2011kobi@oka.org.tr
Tel : 0362 431 24 00
Faks : 0362 431 24 09

KOBİ’LERİN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI ve
DIŞ TİCARETİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK
PROGRAMI
SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ
-1-

CEVAP 15

SORU 16

Başvuru Rehberinin “2.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu: Destekten
Karşılanabilecek Maliyetler” kısmında belirtildiği üzere, bir maliyetin uygun
maliyet olarak kabul edilebilmesi için projenin uygulama süresi içinde
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, seçilecek ödeme yönteminin bu
şartı sağlaması ve tüm ödemelerin proje uygulama süresi içerisinde
tamamlanması gerekmektedir.
Sözleşme anında ortaya çıkacak damga vergisi masrafları kime ait olacaktır?

CEVAP 16

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 17

2009 Yılı "İşletmelerin Rekabet Gücünün Artırılması ve Dışa Açılmalarına Mali
Destek Programı" kapsamında sözleşme imzalayan firmalar 2011 yılı mali
destek programı kapsamında proje başvurusu yapabilirler mi?

CEVAP 17

SORU 18

CEVAP 18

Proje ve faaliyet destekleme yönetmeliği gereği “Ajanstan mali destek alan
KOBİ’ler, destek tarihini müteakip bir takvim yılı süresince tekrar destek
alamaz. Destek tarihi olarak yararlanıcı tarafından uygulanan projenin
sözleşmesinde belirtilen bitiş tarihi esas alınır.”hükmü uygulanmaktadır. Bu
nedenle 2009 yılı mali destek programı kapsamında sözleşme imzalanan
firmalar mevcut mali destek programı kapsamında proje sunamayacaklardır.
Başvuru rehberinde başvuru esnasında KOSGEB KOBİ Beyannamesi
istenmektedir. KOSGEB’le yapılan görüşmeler sonrasında bazı sektörlerin
KOSGEB veri tabanında yer almadığı ve bu sektörlerde faaliyet gösteren
işletmelerin KOBİ beyannamesi veremeyeceği belirtilmiştir. Bu şekilde KOBİ
beyannamesi sunamayacak olan işletmeler ne yapmalıdır?
Başvuru rehberinin 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin uygunluğu: kimler başvurabilir?
bölümünde yer alan şartları sağlayan tüm işletmeler KOBİ mali destek
programına proje başvurusu yapabileceklerdir. Bu tanıma uyan fakat
KOSGEB’in kendi mevzuatı gereği KOBİ Beyannamesi dolduramayan
işletmelerin proje başvurusu aşamasında KOBİ beyannamesi yerine diğer
başvuru evraklarıyla birlikte ilgili KOSGEB müdürlüğünden alınmış olan
KOSGEB veri tabanına kayıt yapılamadığını gösterir belge ile 2010 yılı SGK
tahakkuk fişlerinin sunulması gerekmektedir.
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SORU 19

Başvuru aşamasında “Başvuru Sahibi kuruluşun ve (eğer varsa) proje
ortaklarının ilgili KOSGEB Müdürlüğünden onaylı 2010 yılına ait güncel KOBİ
Beyannamesi’nin aslı” istenmektedir. 2011 yılında kurulmuş olan bir firma bu
durumda ne yapmalıdır?

CEVAP 19

Kobi’lerin Rekabet Gücünün Artırılması ve Dış Ticaretin Geliştirilmesi Mali
Destek programı kapsamında uygun başvuru sahipleri başvuru rehberinin 2.1.1
bölümünde sıralanmıştır. Burada belirtildiği şekli ile başvuru sahibinin teklif
çağrısı ilan tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş olması aranan şartlar
arasındadır. Bu durumda olan yeni kurulmuş bir firma benzer süreçleri izleyerek
KOSGEB kaydını yaparak 2011 yılına ait güncel KOBİ beyannamesini sunmak
şartı ile başvuru yapabileceklerdir.

SORU 20

CEVAP 20

SORU 21

CEVAP 21

SORU 22

CEVAP 22

Bir gerçek kişinin %65 oranında ortağı bulunduğu bir kaç farklı tüzel kişilik
dikkate alındığında her bir tüzel kişilik ayrı ayrı proje başvurusu yapabilir mi?
Başvuru rehberinin 2.1.1. Başvuru sahibinin uygunluğu bölümünde yer alan
kriterler kapsamında başvuru sahibi gerçek ya da tüzel kişilerden
oluşabilmektedir. Tüzel kişiliklerde tüzel kişiliği oluşturan ortakların kimler
olduğu ilgili tüzel kişiliğin KOBİ tanımına uyup uymadığının kontrol edilmesi
aşamasında önemlidir. Gerçek kişi olarak farklı tüzel kişiliklerde ortaklıkların
olması, bu tüzel kişiliklerin ayrı ayrı proje başvurusu yapmasını
engellememektedir.
Proje başvuru sürecinde tüzel kişiliklerin ortaklık yapısında meydana gelebilecek
değişiklikler, proje başvurusu yapılmasına engel bir durum oluşturur mu?
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. Konunun bu çerçevede
ele alınmasında fayda vardır.
Basit usulde defter tutan işletmeler proje başvurusu yapabilir mi?
Başvuru rehberinin 2.1.1. başvuru sahiplerinin uygunluğu bölümünde belirtildiği
gibi gerçek ya da tüzel kişilikler uygun başvuru sahipleridir. Muhasebesi basit
usulde tutulan işletmeler 2010 yılına ait onaylı işletme hesap özetlerini sunmak
suretiyle başvuru yapabilecektir.
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