
 

 

GÜÇLÜ GİRİŞİMCİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 

SIKÇA SORULAN SORULAR -1- 

 

1) Sağlık sektöründe faaliyet gösteriyorum. Beyin pili üretimi uygun proje konusu mudur? 

Sağlık sektöründe kullanılan tıbbi araç gereç, makine ekipman ve sarf malzemesi üretimi 

konuları uygun proje konusudur; Ajansımıza mali destek başvurusunda bulunabilirsiniz.  

 

2) Değerlendirmede başarılı olan projelere Organize Sanayi Bölgesi’nde yer tahsisi 

konusunda bir öncelik tanınması söz konusu mudur? 

Organize Sanayi Bölgesi’nde yer tahsisleriyle ilgili olarak Ajans desteği almış olan projelere 

bir öncelik tanınması söz konusu değildir.  

 

3) Sanayi Bakanlığı’ndan destek almış bir proje için Kalkınma Ajansınıza da başvuruda 

bulunulabilir mi? 

Aynı yatırım kalemleri için birden fazla sayıda devlet desteği mekanizmasından 

faydalanılması söz konusu değildir; proje bütçenizde yer alan yatırım kalemleri için yalnızca 

Ajans mali desteğinden faydalanabilmeniz mümkün olacaktır.  

 

4) İşletme giderleri, pazarlama maliyetleri ve bakım onarım için de teşvik ve hibeden 

faydalanılması mümkün müdür?  

Kalkınma Ajansımız tarafından sağlanan mali destekte sadece sabit yatırım kalemleri (makine 

ekipman, hibe tutarının %30’unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli inşaat işleri) ve 

münhasıran proje uygulamasıyla ilgili insan kaynakları ve seyahat giderleri uygun maliyet 

kabul edilmektedir. İşletmenin rutin operasyonel giderlerine yönelik bir hibe desteği verilmesi 

mümkün değildir.  

 

5) Yapılacak yatırımlarda nitelikli işgücü temini için Kalkınma Ajansı destek sağlayabilir 

mi? 

Nitelikli işgücü temini konusunda Ajansımızın bir desteği mevcut değildir, bu konuyla ilgili 

olarak İŞKUR desteklerinden faydalanmanız mümkündür.  

 

6) Yurtdışından bir müteşebbis ile ortaklık kurarak başvuruda bulunmak mümkün 

müdür? 

Mali destek programına proje bazında ortaklık kurarak başvurmanız mümkündür; ortakların 

da başvuru sahipleriyle aynı koşulları taşıması gerekmektedir. (TRB2 Bölgesi’nde kayıtlı ya 

da şubesi bulunan KOBİ olmak). Ancak, proje bazında ortaklık dışında firma ortaklığı yoluyla 

da başvuruda bulunabilirsiniz, ortağınızın yurt dışından bir müteşebbis olması başvuruda 

bulunmanız engel değildir; bu durumda belirleyici olan başvuruda bulunan firma tüzel 

kişiliğinin TRB2 Bölgesi’nde kayıtlı olmasıdır.   

 

7) Yeni kurulan işletmelerin desteklenmesi mümkün müdür? 

Başvuruda bulunmak için belli bir tarihten önce kurulmuş olmak şartı aranmamaktadır.  Yeni 

kurulan işletmelerin de desteklenmesi mümkündür.  

 

 

 

 



 

 

8) Bölge dışından yapılacak başvurularda TRB2 bölgesinde şube mi,  yeni bir firma mı 

kurmak gerekmektedir? 

Her iki şekilde de başvuruda bulunmak mümkündür. Ancak, teşvik belgesi sunularak 

yapılacak başvurularda, bölge dışında kurulu firmanızın yatırım döneminde gelir/kurumlar 

vergisi indiriminden yararlanmasını istiyorsanız TRB2 Bölgesinde şube kurarak başvurmanız 

gerekecektir; aksi takdirde söz konusu indirimden işletme döneminde faydalanmanız mümkün 

olacaktır.   

 

9) Bölge dışındaki mevcut işletmemi TRB2 bölgesine taşıyabilir miyim? 

Taşınma maliyetleri toplam uygun maliyetlerin %10’unu geçmemek kaydıyla uygun maliyet 

kabul edilmektedir; ancak, sadece taşınmadan ibaret bir proje konusu için destek 

başvurusunda bulunulamaz.  

 

10) Tarımsal üretim için başvuruda bulunabilir miyim? 

Birincil tarımsal üretim program kapsamında desteklenmemektedir.  

 

11) Bims üretimi için başvuruda bulunulabilir mi? Pomzanın katma değerinin arttırılması için 

bims üretim atölyelerinde yeni bir laboratuvar veya yapılan ürünlerin mukavemetinin daha iyi 

olması ve daha erken kuruması ile kapasite artırımı için tesis içerisine nem ölçüleyici, 

kurutucu ve iklimlendirme sistemi gibi konular için başvuru yapılabilir mi?  

BİMS üretimi için başvuruda bulunabilirsiniz, ancak pomzanın katma değerini artıracak ve 

pomzadan yenilikçi ürünlerin üretimi için yapılacak olan başvurular değerlendirme 

aşamasında daha öncelikli olacaktır.  

 

12) Mevcut bir yatırım teşvik belgesinde yer alan kalemler için, teşvik belgesinin sağladığı 

muafiyetlerden vazgeçilmek suretiyle hibe başvurusunda bulunmak mümkün müdür?  

Mevcut yatırım teşvik belgenizde tadilat yapmak suretiyle belge tutarını küçültmeniz 

mümkündür. Mevcut yatırım teşvik belgenizde yer alan kimi yatırımları proje bütçenize 

aktarmak istiyorsanız, başvuru aşamasında söz konusu yatırımlara ilişkin olarak teşvik 

belgenizde tadilat yapacağınıza ilişkin taahhütname vermeniz yeterlidir. Projenizin 

desteklenmeye değer bulunması ve Ajansla sözleşme imzalamanız durumunda yatırım teşvik 

belgenizde tadilat yapmanız talep edilecektir.  

 

13) Proje bütçesi yüksek olduğundan şirketime il dışından ortak bulabilir miyim? Uygun 

mudur? Nasıl bir yol izlemeliyim? 

Şirket ortağınızın il dışında kayıtlı olması başvuruda bulunmanıza engel değildir; şirketinizin 

TRB2 bölgesinde kayıtlı olması yeterlidir. Ortak bulmak için üyesi olduğunuz sivil toplum 

örgütlerinden (iş adamı ve sanayici dernekleri) destek istemeniz mümkündür.  

 

14) Proje bütçesinde yer alan makine ekipman alımında döviz farkı, kur artışı için önlem 

var mı? Kur farkından nasıl korunabilirim? 

Proje bütçesinin sunulduğu tarih ile, başvurunuzun desteklenmeye değer bulunması halinde 

satın almayı gerçekleştireceğiniz tarih arasında doğabilecek kur farklarından korunmak için 

ilgili bütçe kalemlerinde proforma faturalarınızda belirtilen tutarlardan daha yüksek bütçeleme 

yapmanız tavsiye edilir, ancak bu hususu ve hangi oranda yüksek bütçeleme yaptığınızı 

bütçede ve faaliyetlerin ayrıntılı açıklamasında bir dipnotla belirtmeniz gerekir.  

 



 

 

 

15) Teknik şartnamede marka model yazabilir miyim? İstediğim marka modeli nasıl 

alabilirim? 

İhale usulüyle yapacağınız satın almalara ilişkin teknik şartnamelerde marka-model 

belirtmeniz uygun değildir. Teknik şartnamenizde satın almayı istediğiniz nitelikte ürünün 

teknik özelliklerini ayrıntılı olarak,, ancak herhangi bir markayı doğrudan işaret etmeyecek  

biçimde belirtmeniz gerekir.  

 

16) Soğuk hava deposu işletmesi kurmayı düşünüyorum. Proje dâhilinde frigorifik araç 

alabilir miyim? Forklift alabilir miyim? 

Kapalı alanı 500 m²’nin altında olan soğuk hava deposu yatırımları için teşvik belgesi 

düzenlenmemektedir; bu nedenle bu şartı sağlamayan soğuk hava deposu yatırımları program 

kapsamında da uygun proje konusu olarak kabul edilmemektedir. Kapalı alanı 500 m²’nin 

üstünde olan bir soğuk hava deposu yatırımı yapmayı düşünüyorsanız proje konunuz uygun 

kabul edilecektir;  bu tür bir yatırımda gerekli olan her türlü makine ekipmanı bütçenize dahil 

etmeniz mümkündür.  

 

17) Başvuru rehberinde oteller hariç yazıyor, yurt veya benzeri bir özel konaklama tesisi 

kursam faydalanabilir miyim? 

Konaklama içeren turizm yatırımları program kapsamında desteklenmemektedir.  

18) Teşvik Belgesinin %60 oranında tamamlanması gerekmektedir diye belirtilmiş, söz 

konusu kapatma işlemine inşaat ve bina-yapı dâhil midir? 

Sunmuş olduğunuz teşvik belgesinde yer alan tüm kalemler için %60 oranı geçerlidir.  

 

19) Beton santrali, konkasör alımı uygun mudur? İnşaat sektöründe başvuru uygun mudur? 

Uygun ise kabul edilebilir harcama kalemleri nelerdir? 

Hazır beton yatırımlarında asgari 100 m³/saat ve üzerindeki komple yeni yatırımlar için teşvik 

belgesi düzenlenmektedir. Bu nedenle, sadece bu tür yatırımlar için hibe başvurusunda 

bulunulabilir.  

 

20) Gıda paketleme tesisi kurmak istiyorum.   Başvurabilir miyim? 

Gıda paketleme tesisi uygun yatırım konusudur, başvurabilirsiniz.  

 

21) Eş finansman kapsamında sadece nakit ödeme mi kastediliyor, çek ile ödeme yapabilir 

miyiz? 

Eş finansman yükümlüğünün yerine getirildiğinin proje için açılacak olan proje hesabından 

nakit çıkışlarıyla belgelenmesi gerekmektedir, çekle yapılacak ödemeler kabul 

edilmemektedir.   

 

22) Alabalık tesisim var, donmuş ve füme alabalık işlemek istiyorum. Su ürünleri hariç 

demişsiniz, su ürünleri işlemek için başvurabilir miyim? 

Gıda işleme uygun başvuru konusudur, başvuruda bulunabilirsiniz.  

 

 

 

 



 

 

23) Teşvik belgesinde yazdığım makine için KDV indirimim ve makine kapasitesi kadar işçi 

SGK indirimim var. Ajans ise yarısını hibe olarak teklif ediyor. Sizce hangisi daha karlı? 

Teşvik belgesi kapsamında yaralanacağınız vergi indirimleri ve muafiyetleri toplamda yatırım 

tutarınızın %50’sinden daha fazladır. Ancak, teşvik kapsamında herhangi bir nakit desteği 

mevcut değildir.    

 

24) Çorap ve çocuk bezi imalatı yapmak istiyorum. Başvurabilir miyim? 

Başvuruda bulunabilirsiniz, çorap ve çocuk bezi imalatı uygun proje konularıdır.  

 

25) Yatırım Teşvik Belgesi almak için nasıl bir yol izlemeliyim, Ajansa başvuruda 

bulunabilir miyim? 

İlinizdeki DAKA Yatırım Destek Ofisine başvuruda bulunarak, yatırım teşvik belgesi 

alınmasında izlenecek prosedür hakkında bilgi edinebilirsiniz.  

 

26) Mali destek programınız kapsamında su fabrikası kurmak için başvuruda bulunabilir 

miyim? 

Su fabrikası kurulması/kapasitesinin artırılması/üretim gamının genişletilmesi uygun başvuru 

konularıdır.  

27) Mali destek programınız kapsamında cam eritme fırını kurmak için başvuruda 

bulunabilir miyim? 

Cam eritme fırını kurulması uygun proje konusudur; başvuruda bulunabilirsiniz.  

 

28) Fayans yapıştırıcısı üretimi uygun başvuru konusu mudur? 

Fayans yapıştırıcısı üretimi uygun proje konusudur. Başvuruda bulunabilirsiniz.  

 

29) Mali destek programınız kapsamında kireç fabrikası kurmak için başvuruda bulunabilir 

miyim? 

Kireç fabrikası kurulması uygun proje konusudur; başvuruda bulunabilirsiniz.  

 

30) STK’lar teşvik belgesi alabilir mi? 

2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu kararında “Yatırımcı: Teşvik belgesi kapsamı yatırımı 

gerçekleştirecek gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmaktadır. Sivil toplum kuruluşları, 

kar amacı gütmeyen kuruluşlar olduklarından yatırım teşvik belgesine konu olabilecek bir 

yatırımda bulunmaları söz konusu değildir.  

 

31) Yatırım teşvik belgesi düzenlenmesinin bir maliyeti var mıdır? 

2012/3305 sayılı Bakanlar kurulu kararına göre “Müracaat sahibi tarafından; teşvik belgesine 

ilişkin müracaatın Bakanlığa yapılması halinde dörtyüz Türk Lirası Bakanlık Döner Sermaye 

İşletmesi hesabına, yerel birimlere yapılması halinde üçyüz Türk Lirası Bakanlık Döner 

Sermaye İşletmesi hesabına, yüz Türk Lirası ise ilgili yerel birim hesabına yatırılır. Bu 

meblağlar hiçbir surette iade edilmez. İlgili yerel birimlerce, teşvik belgesi ile ilgili olarak 

yapılacak işlemler için tebliğle belirlenen ücretlerin dışında ilave hiçbir ücret talep edilemez. 

Yerel birimler, Kalkınma Ajansları, sanayi odaları ve Bakanlıkça görevlendirilecek diğer 

odaları ifade eder. 

 

 



 

 

32) Proje bütçesi kapsamında faydalanıcının eşfinansman olarak sağlayacağı tutar için kredi 

kullanması halinde faiz indiriminden faydalanması mümkün müdür? 

Yatırım teşvik belgesi kapsamında faydalanılan hiçbir vergi, faiz indirimi ve/veya istisnası 

proje bütçesi kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlar için uygulanmaz; proje bütçesi hem 

Ajans tarafından sağlanan mali desteği hem de yararlanıcının eşfinansmanını içerir.  

 

33) Pikap, kamyonet alımı uygun maliyet midir? 

Araç alımları ilke olarak uygun maliyet değildir. Ancak, frigorifik araç, forklift türü iş 

makinesi sınıfına sokulabilecek araçlar uygun maliyet sayılmaktadır.  

 

 

 


