
2014	Yılı	Sanayi	Bölgelerini	Geliştirme	Küçük	Ölçekli	Altyapı		

Mali	Destek	Programı	

Sıkça	Sorulan	Sorular		

1.	Bölüm	
 

Soru 1: Yakın zaman içinde kooperatif yapımızı fesh ederek Sanayi Ticaret İhracat Merkezi 
olarak yapılandık. Bu durumda uygun başvuru sahibi olabilir miyiz? 

Yanıt 1: Söz konusu programda uygun başvuru sahipleri, Organize Sanayi Bölgesi Yönetimleri, 
Serbest Bölge Yönetici Şirketleri ve Küçük Sanayi Sitesi Yönetimleri (yönetici kooperatifleri ve 
dernekler) olarak tanımlanmıştır. Yeni yapı anılan tüzel kişilikler sınıfına girmemesi sebebiyle 
uygun başvuru sahibi değildir.  

Soru 2: Destekleyici belgeler arasında imar durumuna ilişkin belge ve imar planı bulunuyor. 
Bu belgeler serbest bölgelerin elinde tek nüsha ve asıl belge olarak bulunuyor. “Aslı gibidir” 
yapılan kopyaların kabulü mümkün müdür? 

Yanıt 2: İmar durumuna ilişkin belge ve imar planının ilgili Serbest Bölge Müdürlüğü 
tarafından onaylı "aslı gibidir" nüshası kabul edilebilecektir. 

Soru 3: Programa başvuruda bulanabilmek için proje alt-üst limitleri nedir? 

Yanıt 3: Programın OSB ve Serbest Bölgeler için tanımlanan bileşeninin bütçesi 10 Milyon TL 
olup, Ajansın proje başına sağlayabileceği asgari destek miktarı 500 Bin TL, azami destek 
miktarı ise 1 Milyon 500 Bin TL'dir. Küçük Sanayi Siteleri bileşeninde ise toplam bütçe 2 
Milyon TL ve Ajansın proje başına sağlayabileceği asgari destek miktarı 250 Bin TL, azami 
destek miktarı ise 500 Bin TL'dir. Her iki bileşen için destek oranları %25-%75 şeklindedir. 

Soru 4: Tefrişat satın alımları ve donanım alımları uygun maliyet kabul edilebilir mi? 

Cevap 4: Başvuru rehberinde belirtildiği üzere iç mekanların tefrişatına yönelik eşya alımları 
(mobilya, beyaz eşya, dekorasyon malzemesi v.b.) uygun maliyet olarak değerlendirilemez.  

Soru 5: Program kapsamında sunacağımız projede ağırlıklı inşaat işi olacağı ve bu da yapım işi 
kapsamında değerlendirileceğinden ötürü, her maliyet kalemi için ayrıca 3 adet fiyat teklifi 
almak gerekir mi? 

Cevap 5: Başvuru rehberinde belirtildiği üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve/veya ilgili diğer 
Bakanlıkların belirlediği son birim fiyatlara ve pozlara göre hazırlanmış ve yetkili makamlarca 
imzalanmış keşif özetinin sunulması yeterlidir. Pozlarda yer almayan her bir maliyet kalemi 
için ise ayrıca en az 3 adet fiyat teklifi sunmanız gerekmektedir.  



Soru 6: Elimizde altyapılara ait onaylı projeler var. Onaylı proje varlığında da başvuruda yine 
avan proje sunulması gerekir mi? 

Cevap 6: Başvuru esnasında yetkili makamlarca onaylı kesin projelerinizi sunulması halinde 
avan proje sunulması gerekmemektedir. 

Soru 7: Keşif özetlerinde poz numaralarını belirtmek zorunda mıyız? 

Cevap 7: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ve/veya ilgili diğer Bakanlıkların belirlediği son birim 
fiyatlara ve pozlara göre hazırlanmış ve yetkili makamlarca imzalanmış keşif özetinin 
sunulması gerekmektedir. Buna göre poz numaralarının mutlaka sunulması gerekmektedir. 

Soru 8: KSS yapı kooperatifi olarak alınmış bir tasfiye kararımız bulunuyor, bu programa 
başvuru yapabilir miyiz? 

Cevap 8: Başvuru rehberi 2.1.1 başlığı altında belirtildiği üzere; iflas etmiş olan 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 olan veya meri mevzuatta öngörülen benzer 
durumlarda olan başvuru sahipleri ve proje ortakları destek alamazlar.  
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Soru 1: Toplu işyeri yapı kooperatifleri bu programa başvuru yapabilir mi?  

Cevap 1: OSB-SB bileşenine sadece organize sanayi bölgesi yönetimleri ile serbest bölge 
yönetimleri başvuru yapabilir. KSS bileşenine başvuru şartı ise rehberde belirtildiği gibi, 
küçük sanayi sitesi yönetimi olmaktır. Toplu işyeri yapı kooperatifleri ana sözleşmelerinin 
farklı olmasından ötürü bu bileşene başvuru yapamazlar.  

Soru 2: KSS yapı kooperatifi olarak alınmış bir tasfiye kararımız bulunuyor, bu programa 
başvuru yapabilir miyiz? 

Cevap 2: Başvuru rehberi 2.1.1 başlığı altında belirtildiği üzere; iflas etmiş olan 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 olan veya meri mevzuatta öngörülen benzer 
durumlarda olan başvuru sahipleri ve proje ortakları destek alamazlar.  

Soru 3: KSS bileşenine başvuruda bulanabilmek için en küçük ve en büyük proje bütçesi ne 
kadar olmalıdır? 

Cevap 3: Bu bileşen için en düşük destek tutarı 250.000 TL, en yüksek destek tutarı ise 
500.000 TL’dir. Program kapsamında en düşük destek oranı %25, en yüksek destek oranı ise 
%75 olarak belirlenmiştir.  

Bu doğrultuda KSS bileşeni kapsamında desteklenebilecek projeler 333.333,34 TL’den az, 
2.000.000 TL’den fazla olamaz.  

Ayrıca, hatırlatmak isteriz ki; en yüksek destek tutarı 500.000 TL olduğu için toplam proje 
bütçesinin %75’i 500.000 TL’nin üzerinde olan projelerde verilebilecek destek miktarı bu 
sınırın üzerine çıkamaz. 

Soru 4: OSB-SB bileşenine başvuruda bulanabilmek için en küçük ve en büyük proje bütçesi 
ne kadar olmalıdır? 

Cevap 4: Bu bileşen için en düşük destek tutarı 500.000 TL, en yüksek destek tutarı ise 
1.500.000 TL’dir. Program kapsamında en düşük destek oranı %25, en yüksek destek oranı 
ise %75 olarak belirlenmiştir.  



Bu doğrultuda OSB-SB bileşeni kapsamında desteklenebilecek projeler 666.666,67 TL’den az, 
6.000.000 TL’den fazla olamaz.  

Ayrıca, en yüksek destek tutarı 1.500.000 TL olduğu için toplam proje bütçesinin %75’i 
1.500.000 TL’nin üzerinde olan projelerde verilebilecek destek miktarı bu sınırın üzerine 
çıkamaz. 

Soru 5: Destekleyici belge olarak sunulacak imar planı ve proje çizimlerinin çıktıları çok sayıda 
sayfaya sığmaktadır. Ayrıca bu belgelerin dijital kopyalarının büyüklüğü de 10 MB’ı 
geçmektedir. Bu belgelerin nasıl sunulması uygun olacaktır? 

Cevap 5: Sadece ilgili destekleyici belgeler için; KAYS’a belgenin büyüklüğü sebebi ile sisteme 
yüklenemediğine dair beyan yüklenmesi, ajansa teslim edilecek proje dosyalarında da ilgili 
belgelerin dijital olarak CD’ye kaydedilmiş olarak sunulması uygun bulunmaktadır. Diğer 
destekleyici belgeler mutlaka KAYS sistemine yüklenmelidir. Bu belgelerin sadece dijital 
olarak sunulması uygun değildir. 

Soru 6: Proje dosyasını ajansa teslim ederken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? 
 
Cevap 6: Başvuru dosyası ajansa teslim edilirken matbu halde dosyada bulunması gereken 
belgeler; Başvuru Formu, Bütçe Formu, Mantıksal Çerçeve Matrisi, Projede Görev Alan Kilit 
Personele Ait Özgeçmişler, Destekleyici Belgeler (Başvuru Rehberi Bölüm 2.2.2.’deki listede 
belirtilen sırayla) olarak sıralanabilir. 

Tüm belgeler ortasından delgeçle delinmeli ve şeffaf dosya veya zımba kullanılmadan 
ayraçlarla (İZKA internet sitesinden temin edilebilir) ayrılmalıdır. Asıl belgeler kırmızı renkli telli 
dosyada, suretler ise mavi renkli telli dosyada olacak şekilde, 1 asıl ve 2 suret olarak 
hazırlanmalıdır. Dosyalar tek bir zarf içerisine konup kapatılmalı ve KAYS üzerinden alınacak 
Başvuru Kapak Sayfası bu zarf üzerine yapıştırılmalıdır. 

 

 

 

 


