
2018 YATIRIM ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK KÜÇÜK 

ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR  

1. Kimler başvurabilir? 

 

Başvuru sahibi tüzel kişi Ajansın faaliyet gösterdiği TRB2 bölgesinde (Bitlis, Hakkâri, 

Muş, Van) kayıtlı olan veya merkezi ya da yasal şubesi TRB2 Bölgesi’nde bulunan 

aşağıda belirtilen gruplardan biri kapsamına girmelidir: 

 Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri 

 Küçük Sanayi Siteleri 

 İl Özel İdareleri 

 Belediyeler 

 Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları 

 

2. Bu program kapsamında belediyelerin rekreasyon projesi başvurusu yapması 

uygun mudur? 

 

Program kapsamında yapılacak tüm başvurularda proje faaliyetlerinin TRB2 

bölgesindeki Organize Sanayi Bölgeleri veya Küçük Sanayi Sitelerinde 

gerçekleştirilmesi/uygulanması gerekmektedir. 

 

3. Ortak bulunması şart mı? 

 

Projelerde ortak bulunması şartı yoktur. Başvuru Sahipleri tek başlarına ya da ortak 

kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunabilirler. 

 

4. Kimler iştirakçi olabilir? 

 

Başvuranların ve ortakların uygunluk kriterlerini karşılamayan kuruluşlar da projeye, 

o projenin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla, iştirakçi olarak 

katılabilirler. İştirakçi kuruluşlar, projede sponsorluk, teknik destek sağlama gibi roller 

üstlenecektir. Ancak yaptıkları harcamalar uygun maliyet olarak değerlendirilmez. 

İştirakçi kuruluşlar, katılımlarına dair beyanda bulunmalıdırlar. 

 

5. Belediyelerin vergi borçlarından muaf olmaları durumu SGK borcu için de 

geçerli mi? 

 

Mahalli idareler vergi borçlarından muaf iken bütün başvurucuların (belediyeler de 

dahil) yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu’na vadesi 

geçmiş borcunun olmaması gerekmektedir.  

  



6. Aynı anda hem Çocuk ve Gençlerin Kalkınmaya Entegrasyonu hem de Yatırım 

Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek 

Programına başvurabilir miyiz? 

 

Bu teklif çağrısı kapsamında bir başvuru sahibi ve/veya ortakları en fazla iki projesi 

için destek başvurusunda bulunabilir ve en fazla bir projesi için destek alabilir. 

Aynı takvim yılı içerisinde yapılacak proje teklif çağrıları kapsamında bir başvuru 

sahibi, Ajans’a tek başına dört projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve Ajans 

bunlardan bir tanesine mali destek sağlayabilir. 

Sonuç olarak bir başvuru sahibi Çocuk ve Gençlerin Kalkınmaya Entegrasyonu Mali 

Destek Programına en fazla 2, Yatırım Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük 

Ölçekli Altyapı Mali Destek Programına da 2 başvuru yapabilir. Yaptığı toplam 4 

başvurudan, her program kapsamında 1 başvurusu için destek alabilir. 

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 Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek 

Programı 'nın yapım/inşaat işleri bütçe kalemlerinde herhangi bir kısıtlama yoktur. 

10. Makine, teçhizat, inşaat, insan kaynakları kalemlerinde limit var mı? 

Yatırım Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek 

Programı kapsamında sunulan projelerde uyulması gereken bütçe kısıtları 

aşağıdakilerden ibarettir: 

 Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri ile ilgili 

diğer ücret ve maliyetler ve seyahat kaleminin toplamı hibe tutarının %10’unu 

geçemez.  

 Proje hazırlama çalışmalarına yönelik alınan danışmanlık hizmeti maliyeti destek 

miktarının %2'sini geçemez.  

 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. 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.  

13. 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. 

14. Projede görev alan kamu personelinin maaşlarının yararlanıcı eş finansmanı 

olarak kabul edilebilmesi için maaş ödemelerinin proje hesabından yapılması 

zorunlu mudur? 

 

Projede görev alan kamu personelinin maaşlarının yararlanıcı eş finansmanı olarak 

kabul edilebilmesi için maaşların proje hesabına aktarılması zorunluluğu yoktur. Proje 

uygulama sürecinde maaş bordrolarının sunulması yeterli olacaktır.  

 

15. Proje hazırlığına yönelik danışmanlık giderleri uygun maliyet midir? 

 

Proje bütçesinde yer alan tüm kalemlerin projenin uygulama süresi içinde 

gerçekleşmesi gerekmektedir. Fakat proje hazırlığına yönelik danışmanlık ve nihai 

denetim maliyetleri proje uygulama süresi dışında gerçekleşmesine rağmen uygun 

maliyetler arasındadır. 

 

16. Proje başvuruları hangi kriterlere göre değerlendirilmektedir? 

 

Başvurular, Yatırım Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı 

Mali Destek Programı Başvuru Rehberinin 21. sayfasında yer alan değerlendirme 

tablosunda belirtilen kriterlere göre değerlendirilmektedir. 


