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DAKA/2009 KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE 

CEVAPLARI 1. BÖLÜM 

BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU 

S.NO SORU CEVAP REFERANS 

S.1 
Ferdi başvurular 
uygunmu? 

KOBİ tanımına uymaları ve başvuru 
sahiplerine ilişkin diğer koşulları taşımaları 
halinde ferdi başvuru yapılabilir. 

Başvuru rehberi Sayfa 6-7 
Bölüm 2.1.1 

 S.2 
KOBİ tanımına girecek 
işletmeler tam olarak 
kimlerdir?  

Yıllık 250 kişiden az çalışan istihdam eden ve 
yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25 
milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler KOBİ 
tanımına girmektedir. 

 Başvuru Rehberi Sayfa 7 

Detaylı bilgi için Bkz: 
18.11.2005 tarih 25997 sayılı 
Resmi Gazete 

 S.3 

İşçi sigorta kayıtlarının 
Ocak ayında yapılması 
başvuru için yeterli olur 
mu? 

Ajansa başvuru tarihine kadar diğer koşulların 
da yerine getirilmesi kaydıyla yeterlidir.  

Başvuru Rehberi 2.1.1.  

 S.4 

TRB2 Bölgesi dışında 
kurulu bir işletme TRB2 
Bölgesi illerinden birinde 
şube açmak suretiyle 
başvuruda bulunabilir 
mi? 

KOBİ Mali Destek Programına TRB2 
Bölgesinde( Bitlis, Hakkari Muş ve Van) yasal 
olarak kayıtlı olan veya merkezleri ya da yasal 
şubeleri bulunan gerçek ve tüzel kişiler 
başvurabilir. Bu bağlamda şube açmak 
suretiyle başvuruda bulunmak mümkündür. 

Başvuru Rehberi 2.1.1 

 S.5 

Mevcut faaliyet 
alanımızın dışında bir 
sektör yahut alanda proje 
sunabilir miyiz? 

Ajansa başvuru tarihine kadar projede 
belirtilen faaliyetin yerine getirilebilmesi için 
gerekli hukuki düzenlemeler (sicil tadili, tüzük 
değişikliği gibi) yerine getirildiği takdirde proje 
sunulabilir. 

  

 S.6 

Doğu Anadolu Kalkınma 
Programı kapsamında 
projeleri desteklenen 
işletmelerin başvuruları 
uygun mudur? 

Doğu Anadolu Kalkınma Programı 
kapsamında mali destek alanların KOBİ Mali 
Destek Programı'na başvurmalarının önünde 
herhangi bir engel bulunmamaktadır.  

  

 S.7 

Firmalar, çalışanların 
primlerini yatırdığı halde 
başvuru sahibi kendi 
bağ-kurunu yatırmaz ise 
gene de başvurabilir mi? 

Hayır, başvuramaz. Yapılandırılmış borçlar 
hariç olmak üzere vadesi dolmuş veya 
ödenmemiş hiçbir sosyal sigorta ve vergi borcu 
olmamalıdır.  

Başvuru Rehberi 2.1.1 Sayfa 7 

 S.8 
 Bağ-Kur'a borcum var 

başvurabilir miyim? 

 Yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere, 
vadesi dolmuş veya ödenmemiş sigorta primi 
ve vergi borcu olanlar başvuru yapamazlar bu 
bağlamda, borcunuzu yapılandırmak suretiyle 
başvuru yapabilirsiniz. (hakkında haciz işlemi 
devam edenler hariç) 

 Başvuru Rehberi 2.1.1 

 S.9 

 Başka bir makama hibe 

için sunulan ve henüz 
değerlendirmesi devam 
edilen bir proje, Ajans'a 
sunulabilir mi? 

 Başvuru koşullarının taşınması halinde 

başvuru yapılabilir ancak daha evvel 
başvurulan kurumdan mali destek almaya hak 
kazanılıp sözleşme altına alındığı takdirde aynı 
proje Ajans'tan mali destek alamaz 

  

 S.10 

 Çek ve senedi protesto 

olan işletmeler 
başvuruda bulunabilir 
mi? 

 Çek yahut senetleri protesto edilen 

işletmelerin başvuru yapmasının önünde 
herhangi bir engel bulunmamaktadır. 

 Başvuru Rehberi 2.1.1 

 S.11 

 Şirket sözleşmesinde 

yer almayan bir faaliyet 
alanı sözleşme 
kapsamına alınarak proje 
başvurusu yapılabilir mi? 

 Ticaret sicilinde değişiklik yapılarak başvuru 

yapılabilir ancak projenin destek almaya hak 
kazanarak sözleşme imzalanması aşamasında 
ticaret sicilinden resmi kaydın sunulması 
gerekmektedir. 
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 S.12 
 Sabıkalı olanlar başvuru 

yapabilir mi? 

 İflas etmişler veya tasfiye halinde bulunan ve 

bu durumları nedeniyle işleri kayyum veya vasi 
tarafından yürütülen, konkordato ilan ederek 
alacaklılar ile anlaşma yapmış, faaliyetleri 
askıya alınmış veya bunlarla ilgili bir 
kovuşturmanın konusu olanlar veya meri 
mevzuatta öngörülen benzer durumlarda 
olanlar, kesinleşmiş yargı kararı (yani temyizi 
mümkün olmayan bir karar) ile mesleki 
faaliyete ilişkin bir suçtan mahkum olanlar, 
haklarında, görevlerini ağır bir şekilde kötüye 
kullandıklarına dair kesinleşmiş mahkeme 
kararı olanlar; dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç 
örgütü içinde yer almak suçlarından 
kesinleşmiş yargı kararı ile mahkum 
olanlar, herhangi bir kamu ihale prosedürüne 
veya diğer bir destek yardımına ilişkin 
yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi 
bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler ile sosyal 
sigorta primi veya vergi borcu nedeni ile 
haklarında haciz işlemleri devam edenler, 
yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere, meri 
mevzuat hükümleri uyarınca, proje başvuru 
tarihi itibari ile vadesi dolmuş veya ödenmemiş 
sosyal sigorta primi veya vergi borcu olanlar 
KOBİ Mali Destek Programı'na başvuramazlar. 

 Başvuru Rehberi 2.1.1 Sayfa 

7-8 

 S.13 
 2008 yılına ait bilançoyla 

başvuru yapılabilir mi? 

 Başvuru tarihi itibariyle bir önceki mali yıl için 

(2008 vaya 2009 yılı) bilanço yahut işletme 
hesap özeti sunmak gerekmektedir. 

 Başvuru Rehberi 2.1.1 

 S.14 
 2010 yılında kurduğum 

şirket adına başvuru 
yapabilir miyim? 

 Başvuru tarihi itibariyle bir önceki mali yıl için 

(2008 veya 2009 yılı) bilanço yahut işletme 
hesap özeti sunmak gerekmektedir. 

 Başvuru Rehberi 2.1.1 

 S.15 
 Marangozlar kapasite 

geliştirme amaçlı proje 
sunabilir mi? 

 Gerekli koşulları sağlamak suretiyle başvuru 

yapılabilir. 
 Başvuru Rehberi 2.1.1.  

PROJELERİN UYGUNLUĞU 

 S.1 

 İşletmenin kiralık bir 

arazide kurulmuş olması 
proje başvurusu için 
engelleyici olur mu? 

 Sözleşme sırasında noter onaylı kira 

sözleşmesi sunulması halinde, işletmenin 
kiralık bir arazide kurulmuş olması başvuru 
yapılmasının önünde engel teşkil etmez. 

 Başvuru rehberi Sayfa 17- 

Madde 6  

 S.2 
 Bu program kapsamında 

pancar üretimine destek 
veriliyor mu? 

 Hayır, KOBİ Mali Destek Programı 

kapsamında birincil tarım faaliyetlerine destek 
verilmemektedir. 

 Başvuru Rehberi Sayfa 11 

 S.3 

 Hayvan alım satımı, ilaç 

satışı ve suni 
tohumlamayı kapsayan 
proje başvurusu 
yapılabilir mi? 

 Birincil tarım faaliyetleri ile toptan ve 

perakende ticaret faaliyetleri üzerine kurulu 
projeler uygun proje konuları kapsamına 
girmemektedir. 

 Başvuru Rehberi Sayfa 11 

 S.4 
 Organik tarım gibi 

birincil tarım faaliyetleri 
desteklenecek midir? 

 Zirai ürün ekme, hasat etme, tarla-bahçe 

hazırlama gibi zirai üretim konuları 
desteklenmeyecektir. 

 Başvuru Rehberi Sayfa 11 

 S.5 
 Projelerin uygulanacağı 

yerin mülkiyeti ile ilgili 
kısıtlamalar var mı? 

 Sözleşme sırasında başvuru sahibinden 

projenin uygulanacağı fiziki mekanın mülkiyet 
sahibi ise noter tasdikli güncel tapu kaydı, 
değil ise noter tasdikli kira kontratı 
istenmektedir. 

 Başvuru Rehberi Sayfa 17 
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 S.6 

 Otel gibi turistik 

tesislerin kapasitelerinin 
artırılması yahut 
modernizasyonu için 
başvuru yapılabilir mi? 

 Bölgedeki turistik tesislerin kapasitelerinin ve 

hizmet kalitelerinin artırılmasının sağlanması 
Kobi Mali Destek Programı öncelikleri 
kapsamına girmektedir. 

 Başvuru Rehberi Sayfa 10 

 S.7 

 Başka bir kaynaktan 

fonlanan projemi daha 
da geliştirmek için 
başvuru yapabilir miyim?  

 Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce 

başlatılan veya aynı faaliyet için diğer 
kaynaklardan finanse edilen projeler uygun 
olmamakla beraber diğer başvuru koşullarına 
uyulması halinde uygulaması bitmiş projelerin 
kapasite artırımı, geliştirilmesi gibi konularda 
proje başvurusu sunulabilir. Ayrıca; başvuru 
sahipleri son üç yıl içerisinde ulusal ve 
uluslararası kaynaklardan aldıkları mali destek 
tutarları ile başvuru yapmış oldukları ve yanıt 
bekledikleri mali destekleri, başvuru formunda 
belirtmek zorundadırlar 

 Başvuru Rehberi Sayfa 12 

MALİYETLERİN UYGUNLUĞU 

 S.1 

 Destek kapsamındaki 

harcamalarda KDV 
muafiyeti söz konusu 
olacak mı? 

 Program kapsamında herhangi bir vergi 

muafiyeti yahut istisnası söz konusu değildir. 
  

 S.2 

 Hibe miktarı 200.000 TL’ 

ye kadar olan projelerde 
denetim muafiyeti mi 
olacak mı? 

 200000 TL ve üzerindeki miktarlarda hibeye 

hak kazanacak projelerde YMM denetimi 
mecburi olup, bunun altındaki miktarlarda 
YMM denetimi zorunlu tutulmayacaktır.  

 Başvuru Rehberi Sayfa 28- 

Denetim Başlığı 

 S.3 
 Makine ve ekipmanda 

menşe kuralı geçerli mi? 
 Projeler kapsamında alınacak makine ve 

ekipmanda menşe kuralı geçerli değildir. 
  

 S.4 

 Turizm acentası turizm 

proje sunmak istiyor, bu 
proje kapsamında taşıma 
araçları (otobüs,minibüs 
vd.) alabilir mi? 

 Projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları 

koşulu ile minibüs, kamyonet v.b. Ulaşım 
vasıtası satın alımı uygun maliyettir. 

 Başvuru Rehberi Sayfa 13 

(Uygun Doğrudan Maliyetler 

Bölümü) 

 S.5 

 Sunulacak projelerde 

alet, ekipman alımı ile 
yenilikçi sistemlerin 
kurulmasına destek 
verilebilir mi? 

 Program önceliklerine uygun olmaları koşulu 

ile alet ekipman alımı ile yenilikçi sistemlerin 
kurulmasına destek verilebilir. 

 Başvuru Rehberi Sayfa 10-11-

12 

 S.6 

 Sunacağım proje 

kapsamında makine ve 
ekipman satın alımı 
uygun maliyet midir? 

   
Yenilikler ve yeni teknoloji transferi örneğin; 
daha önce kullanılanlardan daha modern 
makine ve yeni veya iyileştirilmiş 
süreçler, yöntemler ve girdilerin kullanılmaya 
başlanması, yeni bilgi teknolojilerine dayalı 
çözümler getirilmesi, yeni donanım ve yazılım 
alımı Kobi Mali Destek Programı öncelikleri 
kapsamına girmektedir. 

 Başvuru Rehberi Sayfa 10-11 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ 

 S.1 

 Yönetim Kurulu'nun 

Genel Sekreterlik'çe 
sunulan kazanan projeler 
listesine proje ekleme 
yetkisi var mıdır? 

 Yönetim Kurulu teklif edilen projelere ilişkin 

bütçe miktarları üzerinde değişiklik yapamaz 
veya listeye yeni proje ekleyemez. 

 Kalkınma Ajansları Destek 

Yönetim Kılavuzu 2.1.1.1.4.2.4 
Sayfa 58 
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 S.2 

 AB Programlarından 

mali destek almış olmak, 
Kalkınma Ajansları'na 
sunulacak projelerde 
olumlu yahut olumsuz 
etki yaratır mı? 

 Proje yönetimi konusunda yeterli bilgi ve 

deneyime sahip olmak değerlendirme 
aşamasında puanlama olarak avantaj 
yaratacaktır.  

 Başvuru Rehberi Sayfa 24 

(Değerlendirme Tablosu Bölüm 
1.1) 

 S.3 

 Ortaklık özendirilmesi 

söz konusumudur? 
Fazladan puan veriliyor 
mu? 

 Hayır ortaklığın özendirilmesi söz konusu 

değildir ve puanlamada ortaklığın etkisi 
bulunmamaktadır. 

 Başvuru Rehberi Sayfa 24 

(Değerlendirme Tablosu ) 

 S.4 
 İdari kontrol esnasında 

evrak eksikse proje 

reddedilir mi? 

 Başvuru formu ve ekleri haricindeki 

destekleyici belgeleri eksik olan başvuru 
sahiplerine beş iş günü geçmemek kaydıyla ek 
süre verilir. Bu süre içerisinde eksiklikleri 
tamamlamayanların başvuruları reddedilir. 

  

 S.5 
 Değerlendirme kriterleri 

belli mi? 
 Evet, değerlendirme kriterleri başvuru 

rehberinde açıkça belirtilmiştir. 
 Başvuru Rehberi Sayfa 24 

(Değerlendirme Tablosu ) 

 S.6 

 Program kapsamında 

projelerin hangi ilden ya 
da ilçeden geldiğinin 
etkisi olacak mı? Her ilin 
bütçesi ayrı mı? Toplam 
bütçe ne kadar? 

 Kobi Mali Destek Programı kapsamında 

başarılı bulunan projelere dağıtılacak tutar 
14.177.635 TL olup bu tutarın illere ayrı ayrı 
tahsisatı söz konusu değildir. Proje 
başvurularının hangi il/ilçeden yapıldığı da bir 
avantaj ya da dezavantaj yaratmayacaktır. 

  

GENEL 

 S.1 

 KOBİ Mali Destek 

Programı kapsamında, 
bir önceliğin diğerine 
göre üstünlük yahut 
avantajı mevcut mudur? 

 Önceliklerdeki sıralama önem sırasını ifade 

etmemekte olup,   tüm öncelikler eşit 
değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 

  

 S.2 

 Program kapsamında 

başarılı bulunan 
projelerin mali destek 
ödemeleri nasıl 
yapılacaktır? 

 Sözleşmede belirtilen süre içerisinde kabul 

edilebilir nitelikteki teminat şartının yararlanıcı 
tarafından yerine getirilmiş olması kaydıyla 
destek miktarının %40'ı yararlanıcıya ait 
sözleşmede belirtilen banka hesabına ön 
ödeme olarak aktarılır. Ajans tarafından ön 
ödeme sonrasında yapılacak diğer ödemeler 
hakediş esasına göre gerçekleştirilir.  

 Başvuru rehberi Sayfa 

27 Ödemeler Bölümü ve   
Kalkınma Ajansları Destek 
Yönetim Kılavuzu 2.1.1.7.1. 
Sayfa 65-66-67 

 S.3 

 Ajans personeli 

potansiyel başvuru 
sahiplerine proje yazımı 
konusunda yardımcı 
olacak mı? 

 Ajans personeli teklif çağrıları kapsamında 

sunulacak herhangi bir projenin hazırlanması 
ve yürütülmesinde görev alamaz. Ayrıca 
bireysel istek üzerine veya sadece bir kurumun 
mensuplarıyla sınırlı bilgilendirme, eğitim ve 
danışmanlık faaliyetleri yapılamaz. 

 Kalkınma Ajansları Proje ve 

Faaliyet Destekleme 
Yönetmeliği Madde 16 

 S.4 

 Teminat tutarı ve 

verilecek teminatların 
bağlı kalma süresi 
hakkında bilgi verebilir 
misiniz? 

 Teminat tutarı Ajans tarafından sağlanacak 

destek miktarının %10'u kadar olup, nihai 
ödeme sonrası teminatlar serbest 
bırakılacaktır. 

 Başvuru Rehberi Sayfa 26 

 S.5 
 Bütçe kalemlerinde 

proje hazırlama gideri 
var mı? 

 Hayır, proje başlangıcından önce yapılan 

harcamalar uygun maliyet olarak 
değerlendirilmemektedir. 

 Başvuru Rehberi Sayfa 15 
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 S.6 

 Bir kişi KOBİ mali destek 

programı çerçevesinde 
kaç proje başvurusunda 
bulunabilir? 

 Bir gerçek ya da tüzel kişi Kobi Mali Destek 

Programı kapsamında en fazla 2 proje 
başvurusunda bulunabilir ve bunlardan en 
fazla 1 tanesine mali destek sağlanabilir. 

 Başvuru Rehberi Sayfa 12 

(Proje Başvuruları ve Mali 
Destek Almaya İlişkin Özel 
Düzenlemeler 

 S.7 
 Projelerin uygulanma 

süresi ne kadardır? 
 Azami proje süresi 9 aydır.  Başvuru Rehberi 2.1.3 Sayfa 9 

 S.8 
 Başvuru kabulü ne 

zaman sona erecektir? 

 Son başvuru tarihi 30.03.2010 Saat 17.00 

olup, bu tarihten sonra gelecek başvurular ve 
posta/kargodaki gecikmeler dikkate 
alınmayacaktır. 

 Başvuru Rehberi Sayfa 19 

 S.9 

 Ajans tarafından 

sağlanacak mali destek 
kredi niteliğinde midir? 
Geri ödemesi söz 
konusu mudur? 

 Ajans'ın Kobi Mali Destek Programı 

kapsamında sağlayacağı mali destek 
karşılıksız olup Ajans'a geri ödenmesi söz 
konusu değildir.  

  

 S.10 
 Eş finansman ne 

demektir, nasıl 
karşılanabilir? 

 Eş finansman, Ajans tarafından desteklenen 

proje veya faaliyetlerde harcanmak üzere, 
yararlanıcı tarafından sağlanması taahhüt 
edilen nakdi katkıyı ifade etmekte 
olup yararlanıcılar, kendilerinin karşılamak 
zorunda oldukları eş finansman tutarını, banka 
ya da finans kuruluşlarından kredi yoluyla 
temin edebilirler. Böyle bir durumda, alınan 
kredilere karşılık projede alınan ekipmanlar 
rehin olarak gösterilmemelidir. 

  

 


