2015 Yılı Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma
Mali Destek Programı
Kar Amacı Güden Kuruluşlar Bileşeni
Sıkça Sorulan Sorular
2. Bölüm
Soru 1: Özel Sağlık Hizmetleri veren bir şirketimiz var ancak KOSGEB tarafından KOBİ olarak
değerlendirilmiyoruz. Programa başvuruda bulunabilir miyiz?
Cevap 1: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması
Hakkında Yönetmelikte belirtildiği şekliyle KOBİ, ikiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam
eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını
aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme
olarak sınıflandırılan işletmeleri ifade etmektedir. Bu tanımdaki şartları sağlıyorsanız
programa başvuruda bulunabilirsiniz.
Soru 2: İşletmemizin enerji ihtiyacını karşılamak için, binanın çatısına güneş paneli kurarak
kendi ihtiyacımızı karşılamaya yönelik elektrik üretimi yapabilir miyim?
Cevap 2: Proje konunuzun program önceliklerine girmesi ve proje faaliyetleri için zaruri
olması koşuluyla, şebekeden bağımsız (off grid) sistemler kurularak, kendi ihtiyacınızı
karşılamaya yönelik elektrik üretimi yapmanız mümkündür.
Soru 3: Emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar proje kapsamında istihdam edilebilirler mi?
Cevap 3: 5335 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi hükümleri gereğince; herhangi bir sosyal
güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta olan kişilerin bu aylıkları
kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar,
belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve
işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla
kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve
bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası
kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılması
ve/veya görev yapması uygun değildir. Bu nedenle bu şekilde gerçekleştirilecek bir istihdam
ile ortaya çıkan maliyet proje kapsamında uygun olmayan maliyet olarak değerlendirilecektir.
Yukarıda sayılan kurum türleri haricindekilerde ise, emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar ilgili
mevzuat düzenlemeleri dahilinde proje kapsamında istihdam edilebilirler.
Soru 4: Çiftçi kayıt belgem var. Başvuruda bulunabilir miyim?

Cevap 4: Programın kar amacı güden bileşeninde uygun başvuru sahipleri KOBİ'ler ve kamu
kontrolündeki işletmeler olarak belirlenmiştir. Bu sebeple ilgili programa KOBİ
Yönetmeliğinde tanımlanan bir "işletme" aracılığıyla başvuruda bulunulması gerekmekte
olup bu durumun Başvuru Rehberinin 2.2.2 başlığında belirtilen destekleyici belgeler ile
kanıtlanması beklenmektedir.
Soru 5: Destek yararlanıcısı veya ortağı tarafından, kendisiyle aynı adreste faaliyet gösteren
farklı bir işyerindeki kişilerin istihdam edilmesi yeni istihdam olarak değerlendirilecek midir?
Cevap 5: Mali destek programının ilan edilmiş olduğu 14 Nisan 2015 tarihi ile destek
sözleşmesinin imzalanacağı tarih aralığı dahilinde, destek yararlanıcısı veya ortağı kurum ile
işçi-işveren ilişkisi bulunan bir kişinin proje kapsamında istihdamı yeni istihdam olarak
değerlendirilmeyecek ve uygun maliyet olarak kabul edilmeyecektir. Ayrıca, istihdam edilen
kişilerin belirtilen tarihler dahilinde işçisi bulunduğu işyerinin; proje yararlanıcısı veya ortağı
ile aynı adreste faaliyet göstermesi, söz konusu işyeri yöneticilerinden birinin diğerinin
sermayesinde pay sahibi olması veya yönetiminde yer alması, asıl işveren - alt işveren ilişkisi
mevcut olması gibi durumlarda, işyeri adı veya adresi değişse bile yapılacak istihdam yeni
istihdam olarak değerlendirilmeyecek ve uygun maliyet olarak kabul edilmeyecektir.

2015 Yılı Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma
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2. Bölüm
Soru 1: Kooperatifimizin enerji ihtiyacını karşılamak için, binanın çatısına güneş paneli
kurarak kendi ihtiyacımızı karşılamaya yönelik elektrik üretimi yapabilir miyim?
Cevap 1: Proje konunuz program önceliklerine girmek ve proje faaliyetleri için zaruri olması
koşuluyla, şebekeden bağımsız (off grid) sistemler kurularak, kendi ihtiyacınızı karşılamaya
yönelik elektrik üretimi yapmanız mümkündür.
Soru 2: Emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar proje kapsamında istihdam edilebilirler mi?.
Cevap 2: 5335 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi hükümleri gereğince; herhangi bir sosyal
güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta olan kişilerin bu aylıkları
kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar,
belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve
işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla
kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve
bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası
kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılması
ve/veya görev yapması uygun değildir. Bu nedenle bu şekilde gerçekleştirilecek bir istihdam
ile ortaya çıkan maliyet proje kapsamında uygun olmayan maliyet olarak değerlendirilecektir.
Yukarıda sayılan kurum türleri haricindekilerde ise, emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar ilgili
mevzuat düzenlemeleri dahilinde proje kapsamında istihdam edilebilirler.
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Kar Amacı Güden Kuruluşlar Bileşeni
Sıkça Sorulan Sorular
1. Bölüm
Soru 1: Başvuru rehberinde "görünürlük" konusunda bir bütçe kısıtı gördüm. Bu kısıt
pazarlama faaliyetlerini de kapsıyor mu?
Cevap 1: Başvuru Rehberi 2.1.3.1. Uygun Maliyetler bölümünde belirtildiği üzere, projenin
görünürlüğünü sağlayan tabela, satın alınan makine ve ekipman üzerine yapıştırılacak
etiketler, projeyi tanıtıma amaçlı broşür, proje kapanış toplantısı düzenlenmesi gibi
"görünürlük maliyetleri" Ajanstan talep edilen mali desteğin %3’ünü geçemez. Ancak proje
bölgenin ya da yerel ürünlerin pazarlanması ve tanıtımını içeriyorsa, buna dair tanıtım ve
pazarlama harcamaları uygun maliyet olup, görünürlük maliyetine ilişkin %3 sınırlamasına
tabi değildir. Projede pazarlama faaliyetlerinin olması durumunda, proje bütçesinde bunlar
ayrı bir kırılımda belirtilmelidir.
Soru 2: Tarımsal ürünlerin paketlenmesi için soğuk hava depolarında kullanılmaya uygun
neme ve soğuğa dayanıklı koli bandına ihtiyaç duyulmaktadır. İzmir Güzelbahçe ilçesinde
Tarımsal ürünlerin paketlenmesine uygun soğuk ve neme dayanıklı koli bandı üretim tesisi
kurmak istiyoruz.
Bu amaçla Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı’ndan yararlanabilir miyiz?
Cevap 2: Faaliyet konunuz bahse konu faaliyetinizin gerçekleşme yeri uygun olsa dahi
doğrudan "tarımsal ürünlerin üretim kapasitesinin arttırılması, katma değerlerinin
yükseltilmesini sağlayacak şekilde işlenmesi, paketlenmesi, depolanması, pazarlama ve satış
kanallarının güçlendirilmesi, mevcut bilgi ve becerilerin sürdürülebilir tarımın ihtiyaç
duyduğu eğitim odaklı bir yapıda geliştirilmesi" önceliği ile ilişkilendirilememektedir.
Programın öncelikleri ile ilişkilendirilemeyen proje konuları uygun kabul edilemediğinden
programı tekrar inceleyerek, üretim yapmayı planladığınız alanın destek programı ile ilgisini
yorumlamanız uygun olacaktır. Diğer yandan yatırımınız diğer mali destek programımız olan
"İlçeler Arası Gelişmişlik Farkının Azaltılması" (Beydağ, Dikili, Kınık, Karaburun, Kiraz ilçeleri)
programına daha uygun olduğundan, ilgili programı inceleyerek başvurunuzu tekrar
değerlendirmeniz hususunu hatırlatmak isteriz.
Soru 3: Programa başvuruda bulanabilmek için proje alt-üst limitleri nedir?

Cevap 3: Programın kar amacı güden bileşeninde asgari destek miktarı 75.000 TL, azami
destek miktarı 500.000 TL'dir. Kar amacı güden bileşeninde ajans proje bütçesinin
%10’undan az ve %50’sinden fazla olmamak üzere destek sağlayacaktır.
Kar amacı güden bir kurumun destek alabilmek için sunması gereken asgari bütçe tutarı
150.000 TL olmalıdır. Kar amacı güden kurumlar için KDV uygun maliyet olarak
sayılmadığından proje bütçesi KDV hariç rakamlar üzerinden hazırlanmalıdır.
Lütfen dikkat ediniz; bütçe revizyonu sonrası toplam bütçeniz bu tutarların altına düşerse
desteğe hak kazanılamaz.
Soru 4: Programın uygun başvuru sahipleri kimlerdir?
Cevap 4: Programa kar amacı güdenler bileşeninde KOBİ'ler ve kamu kontrolündeki
işletmeler başvuruda bulunabilir. Detayları için lütfen, başvuru rehberinin 2.1.1.1. Başvuru
Sahibinin Uygunluğu başlığını inceleyiniz.
Soru 5: Kontinü sistem zeytin sıkma tesisimiz var. Bu tesise zeytinyağı toplama tankı alınabilir
mi?
Cevap 5: Söz konusu program dahilinde yeni kontinü zeytin sıkma tesisi kurulumu, mevcut
bu tip tesislerde modernizasyon ve kapasite artırımı uygun faaliyet olarak
değerlendirilmediğinden projenin bu faaliyetleri içermesi durumunda uygun kabul edilmesi
mümkün olmayacaktır.
Soru 6: Projemizde eğitimlere yer vermek istiyoruz. Uygun mudur?
Cevap 6: Program kapsamında sadece eğitim faaliyeti içeren projeler uygun kabul
edilmeyecektir. Bir projede eğitim faaliyeti olabilmesi için projenin ilgili program önceliğinin
eğitime ilişkin kısmı dışında da faaliyet içermesi zorunludur. Ayrıca eğitim faaliyeti içeren
projelerde öngörülen eğitimin müfredatı, Başvuru Rehberi EK-I'da yer alan format
kullanılarak başvuru sırasında sunulmalıdır.
SORU 7: Başvuru yapabilmek için şirketin en geç hangi tarihten itibaren kurulmuş olması
gerekmektedir? İlgili tarihten önce kuruluş işlemlerini başlatmak yeterli midir?
CEVAP 7: Bir işletmenin, kar amacı güden bileşeninde uygun başvuru sahibi sayılabilmesi için
program ilan tarihi olan 14 nisan 2015 tarihinden 3 ay önce kurulmuş olması gerekmektedir.
Dolayısıyla, 14 Ocak 2015 tarihine kadar kuruluş işlemlerini tamamlamış olan işletmeler
uygun kabul edilecektir. Şirket kuruluş tarihi kuruluş sözleşmenizin yayınlandığı ticaret/esnaf
sicil gazetesinin tarihidir.
SORU 8: Şu an kurumumuzda çalışmayan ancak daha önce çalışmış bir kişinin, projede
yeniden istihdam edilmesi ve maaşı uygun maliyet midir?

CEVAP 8: Program ilan tarihi olan 14 Nisan 2015 tarihinden itibaren yararlanıcı ya da proje
ortak(lar)ı ile iş sözleşmesi olan personel proje kapsamında yeni istihdam olarak
değerlendirilmeyecektir.
Lütfen dikkat ediniz, proje kapsamında tam zamanlı personel istihdam edilmesi halinde, bu
kişiler proje süresince ayrıca başka bir yerde istihdam edilmeyeceklerdir.
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1. Bölüm
Soru 1: Projemizde eğitimlere yer vermek istiyoruz. Uygun mudur?
Cevap 1: Program kapsamında sadece eğitim faaliyeti içeren projeler uygun kabul
edilmeyecektir. Bir projede eğitim faaliyeti olabilmesi için projenin ilgili program önceliğinin
eğitime ilişkin kısmı dışında da faaliyet içermesi zorunludur. Ayrıca eğitim faaliyeti içeren
projelerde öngörülen eğitimin müfredatı, Başvuru Rehberi EK-I'da yer alan format
kullanılarak başvuru sırasında sunulmalıdır.
Soru 2: Başvuru rehberinde "görünürlük" konusunda bir bütçe kısıtı gördüm. Bu kısıt
pazarlama faaliyetlerini de kapsıyor mu?
Cevap 2: Başvuru Rehberi 2.1.3.1. Uygun Maliyetler bölümünde belirtildiği üzere, projenin
görünürlüğünü sağlayan tabela, satın alınan makine ve ekipman üzerine yapıştırılacak
etiketler, projeyi tanıtıma amaçlı broşür, proje kapanış toplantısı düzenlenmesi gibi
"görünürlük maliyetleri" Ajanstan talep edilen mali desteğin %3’ünü geçemez. Ancak proje
bölgenin ya da yerel ürünlerin pazarlanması ve tanıtımını içeriyorsa, buna dair tanıtım ve
pazarlama harcamaları uygun maliyet olup, görünürlük maliyetine ilişkin %3 sınırlamasına
tabi değildir. Projede pazarlama faaliyetlerinin olması durumunda, proje bütçesinde bunlar
ayrı bir kırılımda belirtilmelidir.
Soru 3: Yarımada Sürdürülebilir Mali destek Programı kapsamında uygun başvuru sahipleri
arasında “Birlikler”' başvurabileceği ifade edilmiştir. Bu kapsamda "Milli Eğitim Temel
Kanunu 16. maddesi kapsamında kurulan ve her türlü mali iş ve işlemleri yürütme yetkisi
09.02.2012 tarih ve 28199 sayılı Resmi Gazetede Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birlikleri
Yönetmeliği" ile düzenlenen Okul-Aile Birliklerinin, birlikler kapsamında uygun başvuru sahibi
olup olmadığı hususunda tereddüde düşülmüştür. Uygun başvuru sahip olunup olunmaması
hususunda bilgi verilmesini rica ederiz.
Cevap 3: 09.02.2012 tarih ve 28199 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Milli Eğitim Bakanlığı
Okul Aile Birlikleri Yönetmeliği" ile düzenlenen Okul-Aile Birliklerinin, aynı yönetmeliğin
kuruluş başlıklı 5. maddesinde tüzel kişiliğe haiz olmadıkları belirtilmektedir. Bu sebeple okul
aile birlikleri söz konusu programda uygun başvuru sahibi olamaz. Başvuru rehberinde uygun
kabul edilen birliklere örnek olarak; tüzel kişiliğe haiz ve 6172 sayılı sulama birlikleri kanunu
kapsamında kurulan birlikler gösterilebilir.

Soru 4: Programın uygun başvuru sahipleri kimlerdir?
Cevap 4: Programın kar amacı gütmeyen bileşeninde kamu kurumlar, Belediyeler ve bağlı
tüzel kişiliğe haiz kuruluşlar, üniversiteler, dernekler, vakıflar ve üst kuruluşları, birlikler ve
kooperatifler başvuruda bulunabilirler. Detaylı bilgi için lütfen başvuru rehberinin 2.1.1.1.
Başvuru Sahibinin Uygunluğu başlığını inceleyiniz.
Soru 5: Programa hangi tutardaki projeler ile başvuruda bulunulabilir, destek yüzdeleri
nasıldır?
Soru 5: Programın kar amacı gütmeyenler bileşeninde asgari destek miktarı 75.000 TL, azami
750.000 TL'dir. Ajans proje bütçesinin %10’undan az ve %90’ından fazla olmamak üzere
destek sağlayacaktır.
Kar amacı gütmeyen bir kurumun destek alabilmek için sunması gereken asgari bütçe tutarı
KDV dahil 83.333,33 TL olmalıdır.
Lütfen dikkat ediniz; bütçe revizyonu sonrası toplam bütçeniz bu tutarların altına düşerse
desteğe hak kazanılamaz.
Soru 6: Kontinü sistem zeytin sıkma tesisimiz var. Bu tesise zeytinyağı toplama tankı alınabilir
mi?
Cevap 6: Söz konusu program dahilinde yeni kontinü zeytin sıkma tesisi kurulumu, mevcut
bu tip tesislerde modernizasyon ve kapasite artırımı uygun faaliyet olarak
değerlendirilmediğinden projenin bu faaliyetleri içermesi durumunda uygun kabul edilmesi
mümkün olmayacaktır.
SORU 7: Şu an kurumumuzda çalışmayan ancak daha önce çalışmış bir kişinin, projede
yeniden istihdam edilmesi ve maaşı uygun maliyet midir?
CEVAP 7: Program ilan tarihi olan 14 Nisan 2015 tarihinden itibaren yararlanıcı ya da proje
ortak(lar)ı ile iş sözleşmesi olan personel proje kapsamında yeni istihdam olarak
değerlendirilmeyecektir.
Lütfen dikkat ediniz, proje kapsamında tam zamanlı personel istihdam edilmesi halinde, bu
kişiler proje süresince ayrıca başka bir yerde istihdam edilmeyeceklerdir.

