
 

 

 

 

İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 

SIKÇA SORULAN SORULAR 

- I - 

1) İktisadi Kalkınma Mali Destek Programına yeni kurulan işletmeler başvuruda 

bulunabilirler mi? 

Yeni kurulan işletmelerin programa başvuruda bulunmasının önünde bir engel yoktur. 

2) 2010 KOBİ Mali Destek Programına iki firmamızla başvurduk. Firmalardan biri 

destek kazandı. Diğer firmamız başvuru yapabilir mi? 

2010 KOBİ Mali Destek Programı kapsamında Ajansımızla imzaladığınız 

sözleşmenin kapanış tarihinden itibaren 1 yıl ve daha fazla zaman geçmiş ise, her iki 

firmanızın da başvuruda bulunmasına bir engel yoktur. 

3) Kayıtlı olduğumuz il için belirlenen öncelikli sektörler dışında kalan bir sektörde de 

proje başvurusu yapabilir miyiz? 

İl bazında belirlenen öncelikli sektörler dışında kalan sektörlerde yer alan projeler için 

başvuruda bulunulması mümkündür; ancak bu projeler teknik ve mali 

değerlendirmede değerlendirme tablosunun 10 puanlık 2. İlgililik bölümünün 2.1 

başlığından puan alamayacaklardır.  

4) İl bazında belirlenen öncelikli sektörlerde yenilenebilinir enerji kullanımına yönelik 

projeler uygun proje konusu mudur? 

İşletmelerin üretim maliyetlerini azaltarak, aynı miktar nakdi girdiyle daha fazla 

üretim yapabilmelerini sağlamaya yönelik üretimde verimliliği arttıran projeler uygun 

proje konusudur. Buna göre, yenilenebilir enerji kullanımı yoluyla üretim 

maliyetlerinin düşürülmesine yönelik projeler uygundur. 

5) 2010 yılında alınan teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlar için Ajansa’a proje 

başvurusunda bulunulması uygun mudur? 

2009/151099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine Ekli Karar’da değişiklik yapan 14 

Nisan 2011 tarih ve 2011/1597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 9. Madde’sine göre 

“14.07.2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre daha önce 

düzenlenmiş teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlar belgenin düzenlendiği tarihten 

itibaren, bu Karar veya 06.12.2010 tarihli ve 2010/11669 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararının lehe gelen hükümlerinden yararlanırlar.” Buna göre, 14 Nisan 2011 

tarihinden önce yapılan başvurulara istinaden düzenlenen teşvik belgelerinden 

yararlanan yatırımlar için kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden de 

yararlanılmasına engel bir hüküm bulunmamaktadır. 



6) Desteklenmeyecek veya şarta bağlı desteklenecek sektörler nelerdir?  

Bims blok ve hazır beton üretimi ile Başvuru Rehberi EK-F’de Yatırımlarda Devlet 

Yardımlarını Düzenleyen 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile listelenen sektörler 

desteklenmeyecektir.  

7) Hayvancılık veya tarım faaliyetleri bu program kapsamında desteklenecek midir? 

Birincil tarımsal üretime yönelik faaliyetler program kapsamında 

desteklenmemektedir. Tarım ve hayvancılığa dayalı imalat (örneğin gıda üretimi) ise 

uygun proje konusudur.  

8) Online sistem üzerinden yapılan başvurular için bir de elden matbu evrak teslimi 

gerekir mi? 

Projenizin, istenen destekleyici belgelerle birlikte son başvuru tarihine kadar bir 

orijinal, iki kopya olmak üzere matbu olarak da teslim edilmesi gerekmektedir.  

9) Hakkâri ve ilçelerinde otel yapımı uygun proje konusu mudur? 

Hakkâri’de Yatırımlarda Devlet Yardımlarını düzenleyen 2012/3305 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararında belirtilen desteklenmeyecek sektörler/yatırımlar dışında kalan tüm 

sektörler/yatırımlar uygun proje konusudur. Buna göre, “turizm yatırım/işletme belgeli 

oteller,  butik oteller, tatil köyleri, özel konaklama tesisleri ve dağ/yayla evlerinin 

desteklenmesi uygundur. (bkz. Başvuru Rehberi Ek F, Sayfa 61).  Yukarıda sayılan 

türden turizm yatırımlarının diğer illerde de desteklenmesi mümkündür, ancak 

turizmin il bazında belirlenen öncelikler arasında yer almadığı illerde, bu sektörden 

yapılacak başvurular değerlendirmenin 2.1 numaralı bölümünden puan 

alamayacaklardır.  


