
S.N. Soru Cevap Referans İlgili Bölüm

1
2018 yılı Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Mali Destek 

Programı kapsamında merkez ve merkeze bağlı şubenin 

ayrı ayrı destek alma şansı var mı?

Hayır. Şubelerin merkezden ayrı bir tüzel kişiliği bulunmadığından program kapsamında yaptıkları başvuru merkezin başvurusu olarak kabul edilecektir. 

Dolayısıyla, her iki projenin ayrı ayrı desteklenme ihtimali bulunmamaktadır. 2018 yılı Rekabet Gücünün Geliştirilmesi (RGG) mali destek programı 

kapsamında, işletmeniz adına iki proje başvurusunda bulunabilir, bunlardan sadece bir tanesi için destek alabilirsiniz.

Başvuru Rehberi 2.1.1.Başvuru 

Sahiplerinin Uygunluğu

Başvuru Rehberi 2.1. Uygunluk 

Kriterleri

Başvuru Sahibinin 

Uygunluğu

2

Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği 

(METAB) olarak 2018 Turizmin Geliştirilmesi Küçük Ölçekli 

Altyapı Programına proje başvurusu yapmak istiyoruz. 

Program kapsamında başvuru sahibi ya da ortak olabilir 

miyiz? Olabilirse, kamu kurumu sayılır mı ve kamu 

kurumlarından talep edilmeyen belgelerden muaf olur 

mu?

Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği (METAB), Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS)'te mahalli birlik kategorisinde tanımlanmış 

olup statüsü birlik başkanlığıdır. Kurumunuz, 2018 Turizmin Geliştirilmesi KÖA Programı kapsamında uygun başvuru sahibidir (başvuru rehberinde 

belirtilen diğer uygunluk kriterlerini sağlamak şartıyla). Kurumunuzdan kamu kurumlarından talep edilmeyen belgeler talep edilmeyecektir.

KAYSİS (Elektronik Kamu Bilgi 

Yönetim Sistemi)

Başvuru Rehberi 2.1.1.Başvuru 

Sahiplerinin Uygunluğu

Başvuru Rehberi 2.2.1. Başvuru 

Formu ve Diğer Belgeler

Başvuru Sahibinin 

Uygunluğu

3
Kırılgan Grupların Güçlendirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı 

Programı kapsamında Mesleki Eğitim Merkezleri uygun 

başvuru sahibi midir?

Evet. Mesleki Eğitim Merkezleri kamu kurumu olarak uygun başvuru sahibidir. Kırılgan Grupların Güçlendirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Programı Başvuru 

Rehberi 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin uygunluğu: Kimler başvurabilir?

Bu program kapsamında uygun başvuru sahipleri şunlardır:

•  Mahallî İdareler

•  Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

•  Üniversiteler

•  Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

•  Organize Sanayi Bölgeleri

•  Küçük Sanayi Siteleri

•  Kamu Kurum Ve Kuruluşları

•  Kar Amacı Gütmeyen Birlikler

•  Sivil Toplum Kuruluşları

•  Serbest Bölge Müdürlükleri

Ayrıca Başvuru Sahibinin:

•  Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması,

•  Ajansın faaliyet gösterdiği TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nde kayıtlı olması veya merkezi ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması,

•  Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi,

• Ajansa proje başvurusu yapılmadan önce kurulmuş ve tescil edilmiş olması,

koşullarının tamamını sağlaması gerekmektedir.

Proje konusunun, proje sunan kurum / kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması zorunludur. Bu durum sunulacak destekleyici belgeler ile 

ispatlanmalıdır. hükmü yer almaktadır.

Başvuru Rehberi 2.1.1  Başvuru 

Sahibinin Uygunluğu

Başvuru Sahibinin 

Uygunluğu

4
Kırılgan Grupların Güçlendirilmesi Mali Destek Programı 

kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar uygun 

başvuru sahibi midir? 

Evet. Kırılgan Grupların Güçlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında okullar uygun başvuru sahibidir.
Başvuru Rehberi 2.1.1  Başvuru 

Sahibinin Uygunluğu

Başvuru Sahibinin 

Uygunluğu
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Ticaret Borsaları tarafından kurulan Anonim Şirketler, 

2018 Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Mali Destek 

Programı kapsamında uygun başvuru sahibi olabilir mi?

Hayır. 2018 Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Başvuru Sahibinin 4 Kasım 2012 tarih ve 2012/3834 sayılı Yönetmelik’le 

düzenlenen KOBİ (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme) tanımına uygun olması ve sermayesinin veya oy haklarının %25’inden fazlasının bir kamu 

kurumuna ya da yukarıda belirtilen KOBİ tanımı kapsamında olmayan bir işletmeye ait olmaması gerekmektedir. 

Küçük ve Orta Büyüklükteki 

İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve 

Sınıflandırılması Hakkında 

Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik

Başvuru Rehberi 2.1.1  Başvuru 

Sahibinin Uygunluğu

Başvuru Sahibinin 

Uygunluğu

6
İşletme olarak bütün programlara başvuru yapabilir 

miyiz?
Hayır. İşletmelerin başvuru yapabildikleri tek program Rekabet Gücünün Geliştirilmesi (RGG) Mali Destek Programı'dır.

Başvuru Rehberi 2.1.1  Başvuru 

Sahibinin Uygunluğu

Başvuru Sahibinin 

Uygunluğu

7
Mobilya alanında üretim yapmak istiyoruz. Halihazırda 

faaliyet gösteren inşaat firmamızla başvuru yapabilir 

miyiz?

Evet. Türk Ticaret Kanunu’na göre (TTK) şirketlerin hak ehliyetinin sınırını ticaret sicil gazetesinde ilan edilen işletme konusu çizmemektedir. Dolayısıyla, 

işletmeler sicil gazetesinde belirtilen konuların dışında da proje hazırlayabilirler. Ancak, projeler değerlendirilirken başvuru sahibinin yeterli teknik 

uzmanlığa, yönetim kapasitesine, finansman kaynaklarına ve proje yönetimi konusunda yeterli deneyime sahip olmasının da dikkate alınacağı göz önünde 

bulundurulmalıdır.

Türk Ticaret Kanunu

Başvuru Rehberi 2.1.1  Başvuru 

Sahibinin Uygunluğu

Başvuru Sahibinin 

Uygunluğu

8
Turizmin Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Programı'na 

KOBİ'ler başvurabilir mi?
Hayır. Turizmin Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Programı kapsamında KOBİ'ler uygun başvuru sahibi değildir.

Başvuru Rehberi 2.1.1  Başvuru 

Sahibinin Uygunluğu

Başvuru Sahibinin 

Uygunluğu

9

Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatına yönelik bir proje 

teklifi vermek istiyoruz. Faaliyet alanımız Rekabet 

Gücünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 

desteklenmekte midir?

28711 sayı ve 18.07.2013 tarihli Hayvan beslemede kullanılan yem katkı maddeleri hakkında yönetmelik ile yem; hayvanların ağız yoluyla beslenmesi 

amacıyla kullanılan işlenmiş, kısmen işlenmiş veya işlenmemiş yem katkı maddeleri dâhil her tür madde veya ürünü tanımlamaktadır. Dolayısıyla 

Yatırımlarda Devlet Yardımlarını düzenleyen 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen desteklenmeyecek sektörler/yatırımlar kapsamına 

girdiğinden Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında yem katkı maddesi imalatı uygun proje konuları arasında yer 

almamaktadır.

Devlet Yardımlarını düzenleyen 

2012/3305 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı

Başvuru Rehberi 2.1.3 Uygun 

Projeler: Destek başvurusu 

yapılabilecek projeler

Projelerin 

Uygunluğu

10

İşletmemiz plastik geri kazanım konusunda faaliyet 

göstermektedir. Rekabet Gücünün Geliştirilmesi (RGG) 

Mali Destek Programı kapsamında geri dönüşüm 

faaliyetleri destek kapsamına girmekte midir?

RGG Programı kapsamında NACE sınıflandırmasının "E. 38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı" başlığı altında 

bulunan faaliyetler uygun değildir. Plastik sektöründe hazırlanan projelerin NACE sınıflandırmasının "22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı" kapsamına 

girmesi gerekmektedir.

NACE Rev.2, 2018 

Başvuru Rehberi 2.1.3 Uygun 

Projeler: Destek başvurusu 

yapılabilecek projeler

Projelerin 

Uygunluğu

11

İşletmemiz kağıt-karton, metal, plastik cam gibi ambalaj 

atıklarının toplanması ayrıştırılması faaliyetini 

yapmaktadır.  Söz konusu faaliyet destek kapsamında 

mıdır?

RGG Programı kapsamında NACE sınıflandırmasının "E. 38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı" başlığı altında 

bulunan faaliyetler uygun değildir. Plastik sektöründe hazırlanan projelerin NACE sınıflandırmasının "22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı" kapsamına 

girmesi gerekmektedir.

NACE Rev.2, 2018 Başvuru 

Rehberi 2.1.3 Uygun Projeler: 

Destek başvurusu yapılabilecek 

projeler

Projelerin 

Uygunluğu

12

Bulunduğumuz ilçede yöre halkına ve gençlere okumaya 

alışkanlığı kazandırma ve okumayı sevdirmeye yönelik bir 

kütüphane kafe kurmayı içeren proje uygun proje konusu 

mudur? 

Evet. Söz konusu kütüphaneyi içeren proje teklifi diğer uygunluk kriterlerini de sağlayan başvuru sahibi ya da ortakları tarafından sunulması durumunda 

uygun proje teklifi olarak değerlendirilebilir. Kırılgan Grupların Güçlendirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Pogramı başvuru rehberi

2.1.3. Uygun Projeler: Destek başvurusu yapılabilecek projeler arasında Öncelik 1: Kırılgan Gruplara Yönelik Sosyal İçerme Politikalarının Etkinleştirilmesi/ 

Yaygınlaştırılması (Kadın, Çocuk,

Yaşlı, Engelli, Mevsimlik Tarım İşçileri, İşsizler vb.) başlığı altında örnek proje konusu olarak 

• " Dezavantajlı çocuk, genç ve yetişkinlerin bireysel gelişimlerini destekleyecek ve sosyal aktivitelere katılımlarınıartıracak merkezlerin 

kurulması(örneğin; Çocuk Maker Atölyesi, Çocuk Girişimciliği Merkezleri, Çocuk Kütüphaneleri ve Çocuk Etüt Merkezleri-özellikle çalışan ebeveynlerin 

çocuklarına yönelik okul dışı zamanlarda vakit geçirebilecekleri etüt kulüpleri)" sıralanmıştır. 

2.1.3 Uygun Projeler: Destek 

başvurusu yapılabilecek projeler

Projelerin 

Uygunluğu
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Çanta üretiminin nace kodu 15.12.07 olarak geçmektedir. 

Bu alana yönelik proje teklifleri RGG Mali Destek Programı 

kapsamında uygun mudur?

"15.12.07 Deri, kösele, karma deri ve diğer malzemelerden bavul, el çantası, cüzdan, okul çantası, evrak çantası, deriden sigaralık, deri ayakkabı bağı, 

kişisel bakım, dikiş, vb. amaçlı seyahat seti, vb. ürünlerin imalatı"na ilişkin proje konuları RGG Mali Destek Programı kapsamında uygun kabul 

edilmemektedir.

2.1.3 Uygun Projeler: Destek 

başvurusu yapılabilecek projeler

Projelerin 

Uygunluğu

14

Rekabet Gücünün Geliştirilmesi MDP kapsamında Çırçır 

fabriklarının kurlumu veya revizyonu konulu projeler 

uygun mudur? Pamuğun çırçırlanması tekstil sektörü 

kapsamında değerlendirilmekte midir?

Pamuğun çırçırlanması faaliyeti NACE (Rev.2) ekonomik faaliyet sınıflamasına göre A. TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK - 01.63 Hasat sonrası bitkisel 

ürünler ile ilgili faaliyetler başlığı altında sınıflandırıldığından uygun proje konusu olarak değerlendirilememektedir.

RGG Mali Destek Programı kapsamında tekstil sektöründen desteklenecek faaliyetler NACE Rev.2 faaliyet sınıflama sistemine göre C. İMALAT başlığı 

altında yer alan 13. Tekstil ürünlerinin imalatı başlığı altında sınıflandırılmış olmalıdır.

Nace Rev. 2 2018

2.1.3 Uygun Projeler: Destek 

başvurusu yapılabilecek projeler

Projelerin 

Uygunluğu

15

Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı 

kapsamında mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve 

bitirilmesine yönelik bir proje teklifi vermeyi düşünüyoruz. 

Proje konumuz uygun mudur?

Bahsi geçen konu NACE sınıflandırmasında "23.7 Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve bitirilmesi bölümünde yer almakta olup 23.Diğer Metalik 

Olmayan Mineral Ürünler başlığı altında sınıflandırılmıştır ve RGG programını kapsamında desteklenmektedir.

2.1.3 Uygun Projeler: Destek 

başvurusu yapılabilecek projeler

Projelerin 

Uygunluğu

16

2018 yılı Üretime Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Programı 

kapsamında, Ticaret Borsaları Lisanslı depoculuk faaliyeti 

için kurdukları Anonim Şirket (A.Ş.) için çelik silo depo 

yapımını içeren proje sunabilirler mi? Kurdukları Anonim 

Şirket (A.Ş.) için kapasite artırımı teknoloji yenileme/yeni 

makine alımını içeren proje sunabilirler mi? Ticaret 

Borsaları tarafından kurulan Anonim Şirket (A.Ş.)'in kendi 

faaliyeti için Ticaret Borsaları proje sunabilir mi?

Üretime Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Programı kapsamında uygun başvuru sahipleri başvuru rehberinde listelenmektedir. Program kapsamında 

"Bölgenin Ar-Ge, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin artırılması" ve "Bölgede üretim verimliliğinin artırılması ve temiz üretim olanaklarının 

oluşturulması" önceliklerine yönelik altyapı projeleri desteklenmektedir. Proje konusunun sayılan öncelikler ile ilişkisinin kurulması başvuru sahibinin 

sorumluluğundadır. Program kapsamında ortaya çıkacak altyapının ortak kullanıma yönelik olması esastır. Ortak kullanım gözetilmeksizin kar amacı 

güden bir işletmenin faaliyeti için sunulacak projeler program kapsamında uygun değildir.

2.1.3 Uygun Projeler: Destek 

başvurusu yapılabilecek projeler

Projelerin 

Uygunluğu
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2018 Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Mali Destek 

Programı kapsamında desteklenecek sektörlerin ilgili 

NACE kodlarını paylaşabilir misiniz?

2018 yılı Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında NACE kodlarına göre destek kapsamına giren sektörler şu şekildedir: 

* 10. Gıda ürünlerinin imalatı; 

* 11. İçeceklerin imalatı; 

* 13. Tekstil ürünlerinin imalatı; 

* 14. Giyim eşyalarının imalatı; 

* 15.2. Ayakkabı, bot, terlik vb. imalatı; 

* 16. Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı; 

* 17. Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı; 

* 20. Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı; 

* 22. Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı; 

* 23. Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı; 

* 24. Ana metal sanayii; 

* 25. Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç); 

* 26. Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı; 

* 27. Elektrikli teçhizat imalatı; 

* 28. Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı; 

* 29. Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı; 

* 30. Diğer ulaşım araçlarının imalatı; 

* 31. Mobilya imalatı; 

* 82.92 Paketleme faaliyetleri ve H. Ulaştırma ve Depolama başlığı altındaki lojistik faaliyetleri

İlgili bölümlerde yer alan faaliyetlerle ilgili detaylı bilgi <file:///C:/Users/Sony/Downloads/NACE_REV.2-ALTILI,_2018%20(1).pdf> adresinden temin 

edilebilir. NACE kodlarında esas alınması gereken husus başvuru sahibinin iştigal alanı değil, projenin faaliyet alanıdır. Başvuru Rehberinin ekindeki  

"Yatırımlarda Devlet Yardımlarını Düzenleyen 2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı"nda belirtilen desteklenmeyecek sektörler/yatırımlar teklif çağrısı 

kapsamında da desteklenmeyecek; teşviki belli şartlara bağlı yatırım konuları ise karara uygun şekilde desteklenecektir. 

NACE Rev.2, 2018 

Başvuru Rehberi 2.1.3 Uygun 

Projeler: Destek başvurusu 

yapılabilecek projeler

Yatırımlarda Devlet Yardımlarını 

Düzenleyen 2012/3305 Sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı

Projelerin 

Uygunluğu
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Dernek olarak bir kamu idaresi ile ortak  proje başvurusu 

yapma hazırlığındayız.Dezavantajlı Roman kadın ve 

çocukları hedef grup belirleyerek bir proje yazmak 

niyetindeyiz. Dezavantajlı grupları Roman kadın ve 

çocuklarla sınırlandırmamamız projenin kabulü 

noktasında bir sakınca oluşturur mu? 

Hayır. Projenin, Kırılgan Gruparın Güçlendirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Programı başvuru rehberi 2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu maddesinde 

sıralanan uygun başvuru sahibi/ortak tarafından sunulması şartıyla 2.1.3 Uygun Projeler-  Öncelik 1: Kırılgan Gruplara Yönelik Sosyal İçerme 

Politikalarının Etkinleştirilmesi/ Yaygınlaştırılması (Kadın, Çocuk,Yaşlı, Engelli, Mevsimlik Tarım İşçileri, İşsizler vb.) projeleri uygun proje konuları arasında 

sıralanmıştır. Kadın ve çocuklar uygun hedef gruplar arasında yer almaktadır. Roman kadın ve çocukların da bu kapsamda değerlendirilmesi söz 

konusudur. Hedef grubun bu şekilde seçilmesi herhangi bir sakınca oluşturmamaktadır.

Kırılgan Gurupların 

Güçlendirilmesi Küçük Ölçekli 

Altyapı Programı Başvuru 

Rehberi  (2.1.1) (2.1.2) (2.1.3) 

Projelerin 

Uygunluğu

19
Atık plastikleri geri dönüştürerek PVC üretimi yapmak 

istiyoruz. NACE kodu 20.16.03. Destek kapsamına girer 

mi?

NACE Rev.2-Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması'nın "20.16.03 Birincil formda polimerlerin imalatı" bölümünde belirtilen faaliyetler RGG programı 

kapsamında destek kapsamına girmektedir. Üretilecek nihai ürünün belirtilen NACE kodu kapsamına girmesi gerekmektedir. NACE sınıflandırmasının "E. 

38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı" başlığı altında bulunan faaliyetler destek kapsamında değildir. Proje 

hazırlanırken Başvuru Rehberinde yer alan diğer uygunluk kriterlerinin (başvuru sahibinin uygunluğu, maliyetlerin uygunluğu, programın amaç ve 

öncelikleri ile ilişki kurulması  vb.) de göz önünde bulundurulması gerektiği unutulmamalıdır. Programın içeriği hakkında detaylı bilgi Başvuru Rehberinde 

mevcuttur.

NACE Rev.2, 2018 

Başvuru Rehberi 2.1.3 Uygun 

Projeler: Destek başvurusu 

yapılabilecek projeler

Projelerin 

Uygunluğu

20
Züccaciye açmak istiyorum. Rekabet Gücünün 

Geliştirilmesi Mali Destek Programı'nın destek kapsamına 

girer mi?

Hayır. Söz konusu faaliyet programın destek kapsamına girmemektedir.
2.1.3 Uygun Projeler: Destek 

başvurusu yapılabilecek projeler

Projelerin 

Uygunluğu

21
Sentetik kauçuk imalatı yapmak istiyorum. Destek 

kapsamında mı?

Söz konusu faaliyet, NACE sınıflandırmasında "20.17 Birincil formda sentetik kauçuk imalatı" altına girmektedir ve destek kapsamındadır. Proje 

hazırlanırken Başvuru Rehberinde yer alan diğer uygunluk kriterlerinin (başvuru sahibinin uygunluğu, maliyetlerin uygunluğu, programın amaç ve 

öncelikleri ile ilişki kurulması  vb.) de göz önünde bulundurulması gerektiği unutulmamalıdır. Programın içeriği hakkında detaylı bilgi Başvuru Rehberinde 

mevcuttur.

2.1.3 Uygun Projeler: Destek 

başvurusu yapılabilecek projeler

Projelerin 

Uygunluğu

22
Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı 

kapsamında turizm alanında proje hazırlayabilir miyiz?
Hayır. Söz konusu faaliyet programın destek kapsamına girmemektedir.

2.1.3 Uygun Projeler: Destek 

başvurusu yapılabilecek projeler

Projelerin 

Uygunluğu

23
Kese kağıdı üretmek istiyorum. Desteklerden 

faydalanabilir miyim?

Söz konusu faaliyet, NACE sınıflandırmasında  "17.2 Kağıt ve mukavva ürünleri imalatı" altına girmektedir ve destek kapsamındadır. Proje hazırlanırken 

Başvuru Rehberinde yer alan diğer uygunluk kriterlerinin (başvuru sahibinin uygunluğu, maliyetlerin uygunluğu, programın amaç ve öncelikleri ile ilişki 

kurulması  vb.) de göz önünde bulundurulması gerektiği unutulmamalıdır. Programın içeriği hakkında detaylı bilgi Başvuru Rehberinde mevcuttur.

2.1.3 Uygun Projeler: Destek 

başvurusu yapılabilecek projeler

Projelerin 

Uygunluğu

24
Kağıt ambalaj/kutu üretiyoruz. Destek kapsamına girer 

mi? 

Söz konusu faaliyet, NACE sınıflandırmasında  "17.Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı" altına girmektedir ve destek kapsamındadır. Proje hazırlanırken 

Başvuru Rehberinde yer alan diğer uygunluk kriterlerinin (başvuru sahibinin uygunluğu, maliyetlerin uygunluğu, programın amaç ve öncelikleri ile ilişki 

kurulması  vb.) de göz önünde bulundurulması gerektiği unutulmamalıdır. Programın içeriği hakkında detaylı bilgi Başvuru Rehberinde mevcuttur.

2.1.3 Uygun Projeler: Destek 

başvurusu yapılabilecek projeler

Projelerin 

Uygunluğu

25
Güneş enerjisinden elektrik üretimi destek kapsamında 

mıdır?

Hayır. Elektrik üretimi,  NACE Rev.2-Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması'nın "D. Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı" bölümünde yer 

almakta olup destek kapsamına girmemektedir.
2.1.3 Uygun Projeler: Destek 

başvurusu yapılabilecek projeler

Projelerin 

Uygunluğu

26
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıyorum. Hazırlayacağım 

proje ile hayvan almak istiyorum. Desteklerinizden 

faydalanabilir miyim?

Hayır. NACE sınıflandırmasının "A TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK" başlığı altında yer alan faaliyetler program kapsamında uygun değildir.

NACE Rev.2, 2018 

Başvuru Rehberi 2.1.3 Uygun 

Projeler: Destek başvurusu 

yapılabilecek projeler

Projelerin 

Uygunluğu

27
Firma olarak AR-GE çalışmalarımız için destek alabilir 

miyiz?

Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı Kapsamında desteklenecek sektörler öncelik 1 ve öncelik 2 olarak sınıflandırılmıştır. Her iki öncelik 

alanına giren sektörlerin tamamında  Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yatırımlar desteklenebilecektir. 

NACE Rev.2, 2018 

Başvuru Rehberi 2.1.3 Uygun 

Projeler: Destek başvurusu 

yapılabilecek projeler

Projelerin 

Uygunluğu

28
Kırılgan Grupların Güçlendirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı 

Programı kapsamında proje teklifi vermek istiyoruz. 

Projemiz yapım işi (inşaat) içermek zorunda mıdır?

Kırılgan Grupların Güçlendirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Mestek Programı kapsamında "Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması" koşuluyla 

yapım işleri uygun maliyet olarak kabul edilmektedir. Projenizin yapım işi (inşaat) içermesi zorunlu değildir ancak program bir altyapı programı 

olduğundan proje sonunda fiziki ya da elektronik bir altyapının oluşturulması beklenmektedir.

2.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu: 

Destekten karşılanabilecek 

maliyetler

Maliyetlerin 

Uygunluğu
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29

Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı 

kapsamında ray üzerinde hareket eden fakat işletme 

dışına çıkarılamayan sabit vinç uygun maliyet olarak kabul 

edilmekte midir?

Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında "Taşıt alımları(forklift ve araç üstü ekipman dahil)" uygun olmayan maliyetler arasında 

yer almaktadır. Diğer yandan işletme içerisinde kurulacak sabit bir vinç proje için gerekli olması koşuluyla uygun maliyet olarak kabul edilmektedir. Söz 

konusu harcamaların öncelik alanları ile ilişkisini kurmak ve gerekçelerini izah etmek başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

2.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu: 

Destekten karşılanabilecek 

maliyetler

Maliyetlerin 

Uygunluğu

30
Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı 

kapsamında römork alımı uygun mudur?
Hayır. Taşıt alımı uygun olmayan maliyetler arasındadır.

2.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu: 

Destekten karşılanabilecek 

maliyetler

Maliyetlerin 

Uygunluğu

31
Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı 

kapsamında yazılım ve donanım, eğitim, kurumsallaşmaya 

yönelik danışmanlık hizmeti uygun mudur?

Evet. Söz konusu harcamaların programın amaç ve öncelikleri ile ilişkisini kurmak ve izah etmek başvuru sahibinin sorumluluğundadır.
2.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu: 

Destekten karşılanabilecek 

maliyetler

Maliyetlerin 

Uygunluğu

32
Lojistik sektöründe faaliyet gösteriyorum. Rekabet 

Gücünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 

taşıt alımı ve arazi alımı uygun mu?

Taşıt alımı ve arazi alımı program kapsamında uygun olmayan maliyetler arasındadır.

2.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu: 

Destekten karşılanabilecek 

maliyetler

Maliyetlerin 

Uygunluğu

33

Mobilya sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Rekabet 

Gücünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 

hammadde alabilir miyiz? Showroom açmak için 

yapacağımız harcamalar uygun mudur?

Ticari amaçlı üretimde kullanılacak hammadde alımları uygun maliyet değildir. Showroom açma konusunda bir engel bulunmamaktadır. Ancak, başvuru 

rehberinde yer alan "Maliyetlerin Uygunluğu" bölümü dikkatli incelenmelidir. Bina alımı veya kiralanması gibi maliyetlerin uygun olmadığı 

unutulmamalıdır.

2.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu: 

Destekten karşılanabilecek 

maliyetler

Maliyetlerin 

Uygunluğu

34

KAYS mali veriler bölümünde 2015-2016-2017 verilerini 

talep etmektedir. Öte yandan, başvuru rehberinin 

destekleyici belgeler bölümünde 2014-2015-2016 yıllarına 

ait SGK ve mali verileri istenmektedir. Hangi yılları dikkate 

almalıyız? Ayrıca, 2017 yılı mali verileri genelde nisan 

ayında çıktığından başvuru tarihine kadar yetişmeme 

ihtimali bulunmaktadır. Bu durumda ne yapmalıyız?  

Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS), mali verilerde otomatik olarak başvuru tarihinin yılına göre, n-1 , n-2, n-3 yıllarına ilişkin bilgiler talep 

etmektedir. Bu kapsamda sistem 2015, 2016 ve 2017 verilerini talep etmektedir.

Ajansımız başvuru esnasında 2017 yılı mali verilerinin hazırlanmamış olma ihtimalini göz önünde bulundurarak destekleyici belgelerde 2014, 2015 ve 

2016 yıllarına ait mali verileri talep etmiştir. Destekleyici belgeler bölümüne 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait gelir tablosu ve bilançosunun ya da işletme 

hesap özetinin serbest muhasebeci ve/veya mali müşavir onaylı nüshası eklenmelidir. “Mali Veriler” bölümüne ise KAYS’ın talep ettiği yıllara ilişkin veriler 

girilmelidir. 2017 yılı mali verilerinin çıkmaması durumunda üç çeyreklik dönem için gerçekleşme tutarını girebilir ve kaynak bölümündeki metin 

alanlarına söz konusu tutarın gerçekleşme tutarı olduğunu yazabilirsiniz. Başvuru Rehberinde belirtildiği üzere gerekli olması durumunda Ajansımız 

değerlendirme sürecinde sizden ek bilgi ve belge talep edebilecektir.

Başvuru Rehberi 2.2.1. Başvuru 

Formu ve Diğer Belgeler
Destekleyici Belgeler

35 Proforma fatura dolar cinsinden olabilir mi? Evet. Proforma fatura dolar cinsinden olabilmektedir. Ancak, bütçe oluşturulurken para biriminin TL olması gerektiği unutulmamalıdır.
Başvuru Rehberi 2.2.1. Başvuru 

Formu ve Diğer Belgeler
Destekleyici Belgeler

36
Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı 

kapsamında ödemeler nasıl yapılmaktadır?

Sözleşmede belirtilen süre içerisinde, ön ödeme tutarı kadar teminatın Ajansa sunulmuş olması ve yararlanıcı tarafından talep edilmiş olması kaydıyla, 

destek miktarının en fazla % 50’si, sözleşmede belirtilen ve yararlanıcıya ait banka hesabına ön ödeme olarak aktarılır. Ancak, yararlanıcının ve projenin 

risk ve ihtiyaç durumu değerlendirilerek ön ödeme oranı yeniden belirlenebilir ve riskli projeler için gerekli tedbirler alınıncaya kadar ön ödeme 

yapılmamasına karar verilebilir. Ajans tarafından ön ödeme sonrasında yapılacak diğer ödemeler, hakediş esasına göre gerçekleştirilir. Buna göre, ön 

ödeme tutarının ve aynı oranda yararlanıcının eşfinansman tutarının usulüne uygun harcandığını gösteren belgelerin ara/nihai raporlarla birlikte Ajansa 

sunulması, ilgili raporların Ajans tarafından incelenip uygun bulunması ve onaylanmasından sonra; (sözleşmede aksi belirtilmediği takdirde) destek 

miktarının kalan tutarı nihai ödeme olarak destek yararlanıcısının banka hesabına 30 gün içerisinde aktarılır. Yararlanıcı tarafından ilgili raporlar/ talep 

edilen belgeler sunulmadan ve usulüne uygun ödeme talebinde bulunulmadan, yararlanıcıya hiçbir ödeme yapılmaz.

2.5.Sözleşme İmzalanması ve 

Uygulama Koşulları

Sözleşme Dönemi ve 

Ödemeler

37

2018 Yılı Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Mali Destek 

Programının başvuru rehberinde "Bu program 

kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen 

toplam kaynak tutarı 9.000.000 TL�dir. " denilmektedir. Bu 

tutar proje başına verilecek tutar mıdır?

Hayır. 2018 yılı Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Mali Destek Programının toplam bütçesi 9.000.000,00 TL olup, her bir proje için sağlanabilecek azami 

destek tutarı 500.000,00 TL'dir. 

Başvuru Rehberi 1.3. Çukurova 

Kalkınma Ajansı Tarafından 

Sağlanacak Mali Kaynak

Genel Bilgi
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38
Proje başvurusu hazırlama konusunda daha ayrıntılı bilgi 

edinmek amacıyla başarılı proje örneği paylaşabilir 

misiniz?

Hayır.  Projelere ilişkin bilgiler gizli tutulmakta ve üçüncü taraflarla paylaşılmamaktadır. Ancak, başarılı projelerin özetlerine 

http://www.cka.org.tr/dosyalar/cka_10.yil.pdf linkindeki kitapçıktan ulaşabilirsiniz. 
Kalkınma Ajansları Proje ve 

Faaliyet Destekleme Yönetmeliği
Genel Bilgi

39
Destek almaya hak kazanırsak projemize ne zaman 

başlayabiliriz?
Değerlendirme sonuçlarının 25 Temmuz 2018 tarihinde ilan edilmesi ve sözleşmelerin Ağustos ayında imzalanması öngörülmektedir.

Başvuru Rehberi 2.4.2. 

Öngörülen Zaman Çizelgesi
Genel Bilgi

40
KAYS üzerinden başvuru formunu doldururken ana ilçe 

belirle sekmesi aktif olmadığından ilgili bölümü 

dolduramıyoruz. Ana ilçeyi nasıl belirleyeceğiz?

Projenizi uygulayacağınız ilçeyi seçtikten sonra ilçenin üzerine tıkladığınızda “Ana İlçe Seç” sekmesi aktif hale gelecektir. KAYS ile ilgili işlemlerinizi 

kolaylaştırmak için başvuru ekranının sağ üst köşesinde bulunan "Yardım: Proje Başvurusu İşlemleri" dokümanını incelemeniz faydalı olacaktır. İlgili 

dokümana file:///C:/Users/Sony/Downloads/KAYS-PRJ-BSProjeBasvurusuIslemleri.pdf adresinden ulaşılabilir.

Kays Kullanıcı Kılavuzları KAYS


