2015 YATIRIM VE TURİZM ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN
SORULAR
1.İnşaat işleriyle ilgili olarak alınacak proforma faturalarda, malzeme bedelleri için ayrı
proforma almak gerekli midir?
Bütçenizde ayrı kalemler olarak belirtilen ve 20.000 TL’nin üzerinde bedeli olan tüm
kalemler için proforma fatura alınması gerekmektedir. İnşaat işlerinde kullanılan malzeme
maliyetinin bütçede ayrı bir kalem olarak gösterilmesi bütçenizin gereksiz yere ayrıntılı
olmasına sebep olacaktır. Bu nedenle, yapılacak bina/tadilat işleri için toplam bedel üzerinden
proforma fatura alınması ve bu faturada işçilik, malzeme, proje maliyetleri gibi işin içerdiği
tüm bileşenler için verilen teklifin ayrı ayrı belirtilmesi uygun olacaktır.
2.Projenin ÇED raporu gerektirip gerektirmediğine hangi merci karar vermektedir?
17 Temmuz 2008 tarih ve 26939 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği EK -1’de sayılan proje konularında ÇED raporu
alınması gerekmektedir. Çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararı Çevre ve Orman
Bakanlığı’nca verilmektedir.
3.Belediyelerin vergi borçlarından muaf olmaları durumu SSK borcu için de geçerli mi?
Mahalli idarelerin vergi daireleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na vadesi geçmiş borcu olması,
projelerinin başarılı olması halinde sözleşme imzalamalarına engel teşkil etmemektedir.
3.Kentsel altyapıya yönelik destek alınabilir mi?
Kentsel altyapı projeleri bu program kapsamında uygun proje konusu olarak kabul
edilmemektedir.
4.Belediyeler bu program kapsamında hangi konuda destek alabilecekler?
Meyve-sebze hali, mezbaha, hayvan pazarı, yerel ürünler, organik ürünler, kadın emeği pazarı
vb. ortak ticaret ve hizmet alanlarının oluşturulmasına yönelik projeler,
5.Laboratuar kurulması uygun proje konusu mudur? Binanın yapımı, malzeme
ekipman alımı dahil mi?
Ortak kullanıma açık kalite kontrol, tahlil ve test laboratuarları kurulması uygun proje
konusudur. Binanın yapımı ve malzeme ekipman alımı uygun maliyettir.
6.Önceki programda projemiz destek almaya hak kazandıysa, Küçük Ölçekli Altyapı
Mali Destek Programı kapsamında sunacağımız bir projemiz için de destek alabilir
miyiz?
Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği'nin ikinci kısmının (Mali
Destekler) birinci bölümünün (Mali Desteklere İlişkin Genel Esaslar) 10. maddesinde
belirtildiği gibi "Aynı takvim yılı içerisinde yapılacak proje teklif çağrıları kapsamında bir

başvuru sahibi, ilgili ajansa tek başına en fazla dört projesi için destek başvurusunda
bulunabilir ve ilgili ajans bunlardan en fazla iki tanesine mali destek sağlayabilir. Bir takvim
yılı içerisinde sözleşme yapılan kar amacı güden gerçek ve tüzelkişiler, proje uygulama
döneminde ve sözleşmenin sona erdiği tarihi izleyen bir yıllık süre içerisinde aynı ajansa
başvuramaz. Bu hususlar izleme bilgi sisteminden ve paydaş veri tabanından takip edilir. Bu
sınırları aşan destek uygulamasına rastlanıldığında, bu tür sözleşmeler feshedilir ve sağlanan
destek geri alınır".
Buna göre kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar bir takvim yılı içerisinde en fazla iki
projeleri için destek alabilirler.
7.KSS sitelerinde çalışan esnaf başvuru yapabilir mi?
Programa sadece kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar başvuruda bulunabilmektedir.
KOBİ’ler uygun başvuru sahibi değildir.
8.KSS'ler mevcut olan altyapıyı güçlendirmek için başvurabilirler mi?
Küçük Sanayi Siteleri yeni altyapılarının oluşturulması veya mevcut altyapılarının
iyileştirilmesine yönelik çalışmaları için destek başvurusunda bulunabilirler.
9.İnşaat kalemlerinde önceki teklif çağrılarında olduğu gibi herhangi bir kısıtlama var
mı?
Yatırım ve Turizm Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali
Destek Programı'nın Başvuru Rehberi'nde belirtildiği gibi yapım/inşaat işleri bütçe
kalemlerinde herhangi bir kısıtlama yoktur.
10.Makine, teçhizat, inşaat, insan kaynakları kalemlerinde limit var mı?
Yatırım ve Turizm Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali
Destek Programı (TRB2/15/KÖAP03) kapsamında sunulan projelerde uyulması gereken
bütçe kısıtları aşağıdakilerden ibarettir:
a)Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri ile ilgili diğer ücret
ve maliyetler ve seyahat kaleminin toplamı hibe tutarının %10’unu geçemez.
b)Proje hazırlama çalışmalarına yönelik alınan danışmanlık hizmeti maliyeti destek miktarının
% 2'sini geçemez.
c)Uygun dolaylı maliyetler, toplam uygun maliyetlerinin % 2’sini geçemez.
11.Danışmanlık konusunda bize firma önerisinde bulunmanız mümkün mü?
Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği'ne göre Ajans hiçbir şekilde
danışman firmalarla anlaşamaz ve başvuru sahiplerine danışman firma önerisinde bulunamaz.
Başvuru sahipleri tamamen kendi tercihleri doğrultusunda proje hazırlığı aşamasında firma
veya kişilerden dış destek temin edebilir. Ancak Ajans potansiyel başvuru sahipleri için

başvuru rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre proje hazırlamalarına yardımcı olacak
eğitim toplantıları ve atölye çalışmaları düzenler veya düzenletir.
12.Küçük Sanayi Sitesi, İl Özel İdaresi ile ortak proje geliştirebilir mi?
Küçük Sanayi Siteleri ve İl Özel İdareleri uygun başvuru sahipleri ve uygun proje ortakları
olduğu için ortak proje geliştirebilirler.
13.İşçilik giderleri (işçi maaşları vs.) %10luk insan kaynakları/seyahat giderlerine dahil
midir?
Proje kapsamında gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile inşaat/kontrollük işleri ile
ilişkili olarak doğan işçilik giderleri, söz konusu mal/hizmet/inşaat/kontrollük bedellerine
dâhil olup uygun maliyettir ve projede görevlendirilmiş personele ödenecek ücretler ile
seyahat kalemleri için uygulanacak olan %10 bütçe kısıdına tabi değildir.
14.Avan proje yerine başvuru aşamasında da uygulama projesi sunularak başvuruda
bulunulması mümkün müdür?
Projenizin desteklenmeye hak kazanması ve sözleşme imzalamanız halinde uygulama
projeleri talep edilecektir. Ancak, başvuru aşamasında uygulama projesi sunmanızda herhangi
bir sakınca bulunmamaktadır.
15.KSS' de dükkân yapıp satabilir miyim?
İnşaat ve ticaret faaliyetleri uygun proje konusu değildir
16.Bölgedeki KSS’lerin tümü KSS yapı kooperatifleri olarak geçiyor. KSS statüsünde
değiller. Buna rağmen başvurabilir miyiz?
Küçük Sanayi Sitelerinin yasal statülerinin yapı kooperatifi olması başvuruda bulunmalarına
engel değildir; ancak, sunulan projenin konusu dükkan/atölye inşaatı olamaz.
17.Mal ve hizmet alımlarına ilişkin KDV, uygun maliyet adı altında proje bütçesinde yer
alabilir mi? (KDV destekleniyor mu ?)
Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için KDV uygun maliyettir. Proje bütçesi KDV
dahil hazırlanmalıdır.
18.Belediyeler ‘Otogar’ ve ‘Köy Garajı’ yapımı için başvurabilir mi?
Otogar ve Köy Garajı yapımı bu teklif çağrısının amaç ve önceliklerine uymadığından dolayı
uygun proje konusu değildir.
19.Belediyeler sahil bandı yapımı için başvuru yapabilirler mi?
Proje faaliyetleri ve yapım işleri turizm hizmetlerinin sunulmasına ya da kalitesinin
artırılmasına yönelik olmak koşuluyla başvuruda bulunulabilir.

