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TANIMLAR 

Ajans: T.C. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı . 

Ara Rapor:  Sözleşmede belirtilen dönemler itibarıyla, Proje Uygulama Rehberinde 

belirtilen usul ve esaslara uygun olarak, yararlanıcı tarafından proje uygulama süresince 

hazırlanan ve sunulan rapor . 

Ayni Katkı: Başvuru sahipleri , ortakları veya diğer paydaşlar tarafından yapılacak arazi, 

malzeme, iş gücü, makine ve ekipman vb. nakdi olmayan katkı.  

Bağımsız Değerlendirici:  Proje tekliflerini, başvuru rehberlerinde belirtilen esaslara 

göre teknik, ekonomik, sosyal  ve mali açıdan değerlendirmek üzere seçilen uzmanlar.   

Başvuru Sahibi:  Proje veya faaliyet desteği almak üzere Ajansa başvuran gerçek veya 

tüzel kişiler. Başvuru sahibi, projenin hazırlığından ve uygulanmasından (eş -finansman 

yükümlülüğü dahil) doğrudan sorumludur.   

Bölge Planı:  Ajans tarafından hazırlanan 2014 -2023 dönemini kapsayan TRB2 

Bölgesi’nin Bölge Planı.  

Değerlendirme Komitesi:  Bağımsız değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilen 

değerlendirmeler üstünde gerekli kontrolleri yaparak gör üş oluşturmak ve bunları 

raporlamak üzere, yükseköğretim kurumları öğretim elemanları veya kamu kurum ve 

kuruluşları personelinden Ajans tarafından görevlendirilen alanında en az 5 (beş) yıllık 

tecrübeye sahip uzmanlardan oluşan komite.  

Destek Yönetimi Kılavuzu: Ajanslarla karşılıklı etkileşim halinde Bakanlık tarafından 

hazırlanan ve Ajansın sağlayacağı destekler ile bunların izlenmesi ve değerlendirilmesine 

yönelik temel ilke ve kuralları, iş akış ve tanımlarını, raporlama usul ve esaslarını, destek 

yönetim sürecinde kullanılan ilgili belge ve formların standartlarını, tip sözleşme 

formatını, bilgi sistemlerinin ve veri tabanlarının kullanımını ve gerekli diğer hususları 

belirleyen el kitabı. 

Eş-finansman:  Ajans tarafından desteklenen proje veya faaliyetle rde harcanmak üzere, 

yararlanıcı tarafından taahhüt  edilen nakdi katkı.  

Görünürlük:  Projenin uygulama süresi boyunca Ajans tarafından sağlanan mali destek 

ile T.C. Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığı’nın genel koordinasyonunun görünür kılınması 

amacıyla yararlanıcı tarafından kullanılan, projenin tanıtımına  yönelik yazılı, görsel ve 

işitsel materyaller.  
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İştirakçi:  Başvuru sahibi ya da ortakların uygunluk kriterlerini karşılama mecburiyeti 

olmadığı halde projenin yürütülmesine  katkıda bulunan taraf. İştirakçiler, desteğe konu 

projenin yürütülmesi sürecinde veya sonucunda, doğrudan fayda veya  menfaat elde 

edemeyeceği ve harcamaları uygun maliyet olarak değerlendirilmeyeceği gibi proje 

kapsamında yapılan  satın almalarda tedarikçi de olamazlar.   

KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi):  Kalkınma ajanslarına yönelik proje 

başvuru, değerlendirme ve uygulama süreçlerinin yönetildiği çevrim  içi sistem.  Web 

adresi: https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/  

Nihai Rapor:  Destek Yönetimi Kılavuzunda öngörülen usul ve  esaslara uygun olarak 

yararlanıcı tarafından proje uygulama süresinin sonunda sunulan rapor.  

Ortak: Başvuru sahibine projenin hazırlık ve uygulama aşamalarında destek veren, bunun 

sonucunda doğrudan veya dolaylı fayda veya menfaat elde eden, rehberde belirtilen 

uygunluk kriterlerini sağlayan ve ortaklık beyannamesini imzalayan kuruluş. Ortakların 

yaptıkları harcamalar uygun maliyet olarak kabul edilmektedir, fakat ortaklar proje 

kapsamında yapılan satın almalarda tedarikçi olamazlar. Burada ka stedilen “ortaklık”, 

şirket/hisse ortaklığı değil, proje bağlamında oluşturulan iş birliğidir.  

Program:  İçeriği ve kuralları kalkınma ajansları destek mevzuatı ve bu başvuru rehberi 

ile belirlenen mali destek programı.  

Proje: Destekten yararlanmak üzere Ajansa sunulan belli bir amaca odaklanmış, bütçesi 

ile bütünlük arz eden, belirli süreli ve düzenli faaliyetler bütünü.  

Proje Uygulama Rehberi : Ajanslarla etkileşim halinde Bakanlık tarafından hazırlanan 

ve yararlanıcıların proje veya faaliyet uygulamaları  sırasında uymak zorunda oldukları 

satın alma ve ihale ilke ve kuralları ile raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerini 

ayrıntılı olarak düzenleyen rehber ve ekleri.  

Projede Görev Alan Kilit Personel:  Projenin uygulanmasından doğrudan sorumlu olan 

koordinatör, koordinatör yardımcısı ve projenin başarısında kritik rol oynaması beklenen 

teknik ve idari uzmanlar.  

Yararlanıcı:  Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmelik hükümleri 

çerçevesinde Ajanstan destek almaya hak kazanan gerçek veya tüzel kişiler.  
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KISALTMALAR 

BD : Bağımsız Değerlendirici  

DK : Değerlendirme Komitesi  

KAYS : Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi  

SSS : Sıkça Sorulan Sorular  
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1. SANAYİ ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK KÜÇÜK 

ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI   

1.1. Giriş 

4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 184. maddesinin 1. fıkrasına göre 

kalkınma ajanslarının kuruluş amaçları kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları 

arasındaki iş birliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel 

potansiyeli harekete geçirmek suretiyle ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke 

ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, 

bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır. 

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, TRB2 Bölgesi’nin (Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van) 

bölgesel gelişimini hızlandırmak ve kalkınmada sürdürülebilirliği sağlamak üzere 22 Kasım 

2008 tarih ve 14306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının 

Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 3. maddesine dayanarak Devlet 

Planlama Teşkilatı’nın koordinasyonunda kurulmuş olan kamu tüzel kişiliğini haiz bir 

kuruluştur. 

Bu mali destek programı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış olan 

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2022 Yılı Çalışma Programı ile Ajans uzmanlarının il ve ilçe 

merkezlerinde yapmış oldukları saha çalışmaları sonucunda elde edilen bulgular çerçevesinde 

hazırlanan 2014-2023 Bölge Planı’nda belirlenen hedefler ve öncelikler dikkate alınarak 

hazırlanmıştır. 

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan 2014-2023 Bölge Planı’nda Doğu 

Anadolu Kalkınma Ajansı’nın TRB2 Bölgesi için belirlediği vizyon “2023’te, beşerî 

sermayesini geliştirmiş, etkin üretimle ekonomide yapısal dönüşümü ve büyümeyi sağlamış, 

oluşan sosyal refahtan herkesin adil bir şekilde faydalandığı, doğal ve kültürel mirasını 

koruyarak kullanan yaşam kalitesi yüksek, jeo-ekonomik konumu ile çevresine etki edebilen, 

güvenle yaşanan bir bölge olmak” olarak tanımlanmıştır. Bu vizyon doğrultusunda, “Ekonomik 

Dönüşüm ve Büyüme”, “Yaşanabilir Mekânlar” ve “Güçlü Toplum” olmak üzere, TRB2 

Bölgesi için üç gelişme ekseni belirlenmiştir.  
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Şekil 1. Programın 2014-2023 Bölge Planı Dayanakları 

 

Bu gelişme eksenleri kapsamında Şekil 1.de yer alan stratejilerin ve Emek Yoğun 

Sektörlerin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı’nda (EYSG-SOP) yer alan “İmalat Sanayi 

Altyapısının İyileştirilmesi” ve “Emek Yoğun Sektörlerde Üretim Kapasitelerinin 

Geliştirilmesi” özel amaçlarının gerçekleştirilmesini teminen Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 

tarafından 2022 yılında Sanayi Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı 

Mali Destek Programı’nın uygulanması için belirlenen toplam bütçe 30.000.000,00 TL'dir. 

1.2. Programın Amaçları ve Öncelikleri 

Bu programın genel amacı; TRB2 Bölgesi’nde imalat sanayi sektörlerinin 

geliştirilmesini ve istihdamın artırılmasını sağlamaktır. 

Bu programın özel amacı; imalat sanayi altyapısının iyileştirilmesini, üretim ve 

istihdamı artıracak stratejik yatırımların Bölgeye çekilmesini sağlamaktır. 

Programın öncelikleri;  

Öncelik 1: İmalat sanayiye yönelik ortak kullanım alanlarının altyapılarının 

güçlendirilmesi, modernizasyonu ve eksikliklerinin giderilmesi, yeni altyapıların oluşturulması 

ve yeni küçük sanayi sitelerinin kurulması, 

Öncelik 2: Geri kazanım, geri dönüşüm, yeniden kullanım ve döngüsel ekonomi 

anlayışına imkân verecek ortak sistemlerin ve tesislerin kurulması. 
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e Hedef 3

İmalat Sanayinde 
Rekabetçiliğin Artırılması

Strateji 3

Ortak Kullanım Alanlarının 
Üretim İhtiyaçlarını ve Yatırım 

Taleplerini Karşılayacak Düzeye 
Getirilmesi

Hedef 6 

Enerji Potansiyelinin Etkin 
Biçimde Kullanılması

Strateji 2

Enerji Altyapısının 
İyileştirilmesi

Hedef 8

Dış Ticaretin Geliştirilmesi

Strateji 1

İhracata Yönelik İmalatın 
Geliştirilmesi
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1.3. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak 

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 

30.000.000,00 TL’dir. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı kaynakları 

kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.  

Desteklerin Tutarı  

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar 

arasında olacaktır: 

 Asgari tutar: 750.000,00 TL 

 Azami tutar: 5.000.000,00 TL 

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az ve %75’inden fazla 

olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, başvuru 

sahibi tarafından eş finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru sahibinin, proje eş finansmanını, 

proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile 

karşılayabilmesi mümkündür. Her halükârda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş 

finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi 

durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır. Ayni katkılar eş finansman olarak kabul 

edilmez. 
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1.4. Programın Künyesi 

PROGRAMIN KÜNYESİ  

PROGRAMIN 

ADI 

Sanayi Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı 

Mali Destek Programı   

PROGRAMIN 

AMACI 

Bu programın genel amacı; TRB2 Bölgesi’nde imalat sanayi sektörlerinin 

geliştirilmesini ve istihdamın artırılmasını sağlamaktır. 

Bu programın özel amacı; imalat sanayi altyapısının iyileştirilmesini, üretim 

ve istihdamı artıracak stratejik yatırımların Bölgeye çekilmesini sağlamaktır. 

PROGRAMIN 

ÖNCELİKLERİ 

Öncelik 1: İmalat sanayiye yönelik ortak kullanım alanlarının altyapılarının 

güçlendirilmesi, modernizasyonu ve eksikliklerinin giderilmesi, yeni 

altyapıların oluşturulması ve yeni küçük sanayi sitelerinin kurulması, 

Öncelik 2: Geri kazanım, geri dönüşüm, yeniden kullanım ve döngüsel 

ekonomi anlayışına imkân verecek ortak sistemlerin ve tesislerin kurulması. 

PROGRAMIN 

BÜTÇESİ 
30.000.000,00 TL 

PROJE BÜTÇESİ 
Asgari Tutar: 750.000,00 TL 

Azami Tutar: 5.000.000,00 TL 

AJANS DESTEK 

ORANI 

Asgari: %25 

Azami: %75 

PROJE SÜRESİ 
Asgari: 15 ay 

Azami: 24 ay 

UYGUN 

BAŞVURU 

SAHİPLERİ 

 İl Özel İdareleri 

 Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları 

 Kaymakamlıklar 

 Belediyeler 

 Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri 

 Küçük Sanayi Siteleri 

BAŞVURU 

SÜRECİ 

 

Program ilan tarihi: 30/12/2022 

Başvuru başlangıç tarihi: 13/01/2023 Saat: 08:00 

KAYS üzerinden son başvuru tarihi: 15/03/2023 Saat: 23:59 

Taahhütname için son teslim tarihi: 22/03/2023 Saat: 17:00 
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1.5. Programın Mantıksal Çerçevesi 

  Program Mantığı Objektif Şekilde 

Doğrulanabilir Başarı 

Göstergeleri 

Doğrulama Kaynak ve 

Araçları 

Genel Amaçlar  

İmalat sanayi sektörlerinin 

geliştirilmesi ve istihdamın 

artırılması  

  

 Sanayi sektörününün 

istihdamdaki payı 

 Sanayi sektörünün 

bölgesel gayri safi katma 

değerdeki payı 

 
 

 

Program izleme 

dokümanları, yararlanıcı 

raporları, Ajans faaliyet 

raporları. 

Özel Amaç İmalat sanayi altyapısının 

iyileştirilmesi, üretim ve 

istihdamı artıracak stratejik 

yatırımların Bölgeye 

çekilmesi 

 

ğrudan faydalanan işletme 

sayısı 
 Bölgeye çekilen yeni 

yatırım tutarı 

 Üretim miktarındaki artış 

oranı 

 İstihdamdaki artış sayısı 

 

 

  

Program sonrası 

değerlendirme raporu 

Beklenen Sonuçlar  

Öncelik 1: İmalat sanayiye 

yönelik ortak kullanım 

alanlarının oluşturulması, 

mevcut alanların 

altyapılarının 

güçlendirilmesi, 

modernizasyonu ve 

eksikliklerinin giderilmesi, 

yeni altyapıların 

oluşturulması ve yeni küçük 

sanayi sitelerinin kurulması, 

Öncelik 2: Geri kazanım, 

geri dönüşüm, yeniden 

kullanım ve döngüsel 

ekonomi anlayışına imkân 

verecek ortak sistemlerin ve 

tesislerin kurulması. 

 

 Endüstri bölgesi kullanım 

alanıAltaYeni 

kurulan/geliştirilen sanayi 

bölgesi sayısıYeni 
kurulan/geliştirilen 
ortak kullanım alanı 
sayısı (tır park alanı, 
arıtma tesisi vb.) 
Organize sanayi 
bölgelerine yapılan 
yatırım tutarı 

 Organize sanayi 

bölgelerine yapılan 

yatırım tutarı 

 Küçük sanayi sitelerine 

yapılan yatırım tutarı 

 Altyapısı iyileştirilen 

OSB/SS sayısı 

 Geri dönüşümü sağlanan 

atık miktarı 

 Yenilenebilir enerji 

kaynaklarıyla üretilen 

yıllık elektrik enerjisi  

 

 

Enerji verimliliği 

teknolojileri ile ilgili 

yatırım tutarı 

 

Program izleme 

dokümanları, yararlanıcı 

raporları. 
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2. BU TEKLİF ÇAĞRISINA İLİŞKİN KURALLAR 

Bu bölümde; Sanayi Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı 

Mali Destek Programı çerçevesinde finanse edilen projelerin sunulması, seçilmesi ve 

uygulanması ile ilgili kurallar, “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği”, 

“Destek Yönetim Kılavuzu” ve “Proje Uygulama Rehberi” hükümlerine uygun olarak 

açıklanmaktadır. Başvuru sahipleri başvuruda bulundukları andan itibaren Yönetmelik 

Faaliyetler  

•Organize sanayi 

bölgelerinde (OSB) ve 

küçük sanayi sitelerinde 

(KSS) yeni altyapının 

oluşturulmasına, mevcut 

altyapının iyileştirilmesine 

ve modernizasyonuna 

yönelik çalışmalar, 

•İçme suyu, yol, 

kanalizasyon sistemi, 

internet, elektrik altyapı 

eksikliklerinin giderilmesine 

yönelik projeler, 

•Yeni kurulacak KSS’lerde 

idari bina yapımı hariç 

altyapı ve üstyapıya yönelik 

projeler, 

•Organize sanayi 

bölgelerinde ve küçük 

sanayi sitelerinde atık 

depolama tesisi, atık geri 

kazanım tesisi, arıtma tesisi 

yapımı, 

•Yatırımın bir kalemi olacak 

şekilde sadece öz tüketime 

yönelik yenilenebilir enerji 

yatırımlarının 

gerçekleştirilmesi, 

•Yağmur suyu toplama 

sistemleri oluşturmaya veya 

proses suyu geri kazanımına 

yönelik projeler, 

•Endüstriyel atıklardan 

katma değerli ürün ve/veya 

enerji üretimine yönelik 

projeler, 

•Endüstriyel simbiyoz 

uygulamalarının hayata 

geçirilmesine ve 

yaygınlaştırılmasına yönelik 

projeler. 

 
 İçme suyu boru hattı 

uzunluğu 

 Onarılan/bakım yapılan 

yol uzunluğu 

 İnşa edilen yol uzunluğu 

 Kanalizasyon 

sistemi/deşarj hattı 

uzunluğu 

 İnşa edilen yağmur suyu 

toplama hattı uzunluğu 

 Yeni tesis 

edilen/yenilenen enerji 

dağıtım hattı 

uzunluğuKanalizasyon 
sistemi/deşarj hattı 
uzunluğu 

 Düzenlenen veya 

rehabilite edilen çevre 

alanı büyüklüğü 

 Atık su boru hattı 

uzunluğu 

 Yenilenebilir enerji 

kaynaklı elektrik üretim 

kapasitesi 

 Atık su arıtım kapasitesi 

 Tesis edilen güneş enerjisi 

sisteminin kurulu gücü 

 Tesis edilen biyogaz-

biyokütle enerjisi 

sisteminin kurulu gücü 

Atık su arıtım kapasitesi  

 
 

 

 

 

Program izleme 

dokümanları, yararlanıcı 

raporları. 
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hükümlerini ve bu rehberlerde yer alan bütün hususları kabul etmiş sayılırlar.  

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı bu destek programını zorunlu hallerin ortaya çıkması 

halinde desteklenecek proje listesi ilan edilmeden önce iptal etme hakkını saklı tutar. Bu 

durumda başvuru sahipleri Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunamaz. 

Destek için başvurusu yapılan projeler Ajans tarafından her zaman eğitim amaçlı 

olarak ve sahibinin ayrıca muvafakatı aranmaksızın kullanılabilir. Böyle bir durumda projede 

yer alan gerçek ve tüzel kişilere ait şahsi bilgiler ve mesleki sır niteliğindeki bilgiler ifşa 

edilmeyecektir. 

 

2.1. Uygunluk Kriterleri 

Destek sağlanabilecek projelere yönelik üç temel uygunluk kriteri söz konusudur: 

 Başvuru sahibi ve ortaklarının uygunluğu 

 Projelerin uygunluğu 

 Maliyetlerin uygunluğu 

 

2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? 

(1) Destek almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahipleri aşağıda belirtilen koşulların 

tümüne uymalıdır: 

 Kurum ve/veya kuruluşun yasal statüsü aşağıdaki gibi olmalıdır: 

► İl Özel İdareleri 

► Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları 

► Kaymakamlıklar 

► Belediyeler 

► Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri 

► Küçük Sanayi Siteleri 

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

bulunması, 

 Ajansın faaliyet gösterdiği TRB2 Bölgesi’nde (Bitlis, Hakkâri, Muş, Van) kayıtlı 
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olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması, 

 Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan 

sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesidir. 

(2) Ayrıca, aşağıdaki sayılı hallerden bazıları için süreli bazıları için ise süresiz teklif çağrısına 

katılma yasağı vardır. 

 a) 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, 

b) Kesinleşmiş yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki 

faaliyete ilişkin bir suçtan mahkûm olanlar, 

c) Haklarında, görevlerini kötüye kullandıklarına dair kesinleşmiş mahkeme kararı 

olanlar, 

ç) Dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak gibi suçlardan kesinleşmiş 

yargı kararı ile mahkûm olanlar, 

d) Herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya diğer bir mali desteğe ilişkin 

yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler, 

e) Teklif çağrısına katılım koşulu olarak Kalkınma Ajansı tarafından talep edilen bilgi 

ve belgelerin temin edilmesi sırasında yanlış beyanda bulunanlar veya bu bilgi ve belgeleri 

zamanında Ajansa sunmayanlar, 

f) Mevcut veya daha önceki teklif çağrılarının değerlendirilmesi sürecinde 

değerlendirme komitesini veya Kalkınma Ajansını etki altında bırakmaya veya gizli bilgi elde 

etmeye teşebbüs edenler, 

g) Sözleşme imzalandığı tarih itibarıyla;  

 Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri1 dışındaki gerçek veya tüzel 

kişilerden, yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere vergi dairelerine 

vadesi geçmiş borcu olanlar, 

 Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki gerçek veya tüzel 

kişilerden yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere sosyal güvenlik 

                                                
1 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 3. maddesinde tanımlanan idareler. 
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kurumuna vadesi geçmiş borcu olanlar, 

 Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki gerçek veya tüzel 

kişilerden, söz konusu projeyle ilgili Ajans tarafından sağlanacak destek 

tutarının yüzde üçü kadar ya da daha fazla bir meblağ için, herhangi bir 

nedenle haklarında kesinleşmiş haciz işlemi bulunanlar. 

ğ) Teklif edilen proje dolayısıyla menfaat ilişkisi içinde olanlar. 

Yukarıda (a) ve (e)’de belirtilen durumlarda, teklif çağrısına katılma yasağı, ihlalin tespit 

edildiği tarihten sonraki iki yıl; (b), (c), (ç) (d) ve (f)’de belirtilen durumlarda, kararın tebliğ 

tarihinden itibaren dört yıl; (g)’de belirtilen durumda yazılı yükümlülüklerinin yerine 

getirilmesine dek; (ğ)’de yazılı durum için ise süresiz olarak söz konusudur.  

Destek başvuru formunun V. bölümünde (“Başvuru Sahibinin Beyanı”), başvuru 

sahipleri, yukarıdaki (a)’dan (ğ)’ye kadar olan kategorilerin hiçbirine girmediklerine dair 

beyanda bulunmalıdırlar. 

 

2.1.2. Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu 

Başvuru sahipleri tek başlarına ya da ortak kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunabilirler. 

Başvuru sahibinin ortakları projenin tasarlanmasına ve uygulanmasına katılabilecek ve 

yaptıkları masraflar destek yararlanıcısının yaptığı masraflarla aynı koşullarda kabul 

edilebilecektir. Bu nedenle ortaklar, Bölüm 2.1.1’de belirtilen başvuru sahipleri ile aynı 

uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar. 

Ortak olacak kuruluşlar ortaklık beyanını doldurmalıdır. Başvuru formunun Bölüm III-

2’de yer alan beyan, başvuru sahibinin ve tüm ortaklarının yasal yetki verilmiş temsilcileri 

tarafından imzalanmalıdır. 

Projeye başvuru sahibi veya ortak kuruluşlar dışında diğer kuruluşlar da iştirakçi ya da 

yüklenici olarak dâhil olabilecektir. 

İştirakçiler 

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 
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dair beyanda bulunmalıdırlar. (Bkz. Başvuru Formu, Bölüm IV-2).   

Yükleniciler / Taşeronlar  

Ortak veya iştirakçi olmayıp, projede yer alan bazı faaliyetlerin ihale edildiği 

kuruluşlardır. Yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler, standart destek sözleşmesi EK IV’teki 

kurallara tabidir. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi yararlanıcılar için söz konusu mevzuat 

hükümleri saklı kalmak kaydıyla yararlanıcı, ortak ve iştirakçinin idaresi, denetimi veya 

sermayesi bakımından nüfuzu altında bulundurduğu gerçek ve tüzel kişiler, aynı proje 

kapsamında yüklenici olamazlar. 

Siyasi partiler ve bunların alt birimleri, hiçbir şekilde başvuru sahibi, proje ortağı ya da 

iştirakçi olarak proje başvurusunda bulunamazlar, proje uygulamalarında yer alamazlar. 

 

2.1.3. Uygun Projeler: Destek Başvurusu Yapılabilecek Projeler 

Süre 

Asgari proje uygulama süresi 15 ay ve azami proje uygulama süresi 24 aydır. Bu süre, 

sözleşmenin tüm taraflarca imzaladığı günden bir sonraki gün itibarıyla başlar. 

Yer 

Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği TRB2 Bölgesi’nde (Bitlis, Hakkâri, Muş, Van) 

gerçekleştirilmelidir.  

Proje Konuları 

Başvuru Rehberi Bölüm 1.2’de yer alan “Programın Amaç ve Öncelikleri” kısmında belirtilen, 

programın genel amacına ve önceliklerinden en az birine katkı sunan projeler uygun kabul 

edilecektir. Aşağıda mali desteğe uygun altyapı örnek projeleri listelenmiştir. Bu liste örnek 

mahiyetinde olup uygun faaliyetler bunlarla sınırlı değildir.  
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Öncelik 1: 

 Organize sanayi bölgelerinde (OSB) ve küçük sanayi sitelerinde (KSS) yeni altyapının 

oluşturulmasına, mevcut altyapının iyileştirilmesine ve modernizasyonuna yönelik 

çalışmalar, 

 Organize sanayi bölgesi ve küçük sanayi sitelerinin yerleşke içerisinde ulaşım 

imkânlarının iyileştirilmesine yönelik projeler, 

 Sanayi bölgelerinde entegre iletişim ve bilişim altyapısının geliştirilmesine ve 

iyileştirilmesine yönelik faaliyetler, 

 Yeni kurulacak KSS’lerde idari bina yapımı hariç altyapı ve üstyapıya yönelik projeler, 

 Mevcut OSB ve KSS’lerde içme suyu, yol, kanalizasyon sistemi, internet altyapısı, 

elektrik enerjisi altyapısına ve eksikliklerin giderilmesine yönelik projeler, 

 Mevcut OSB ve KSS’lerin ulaşım, iletişim ve bilişim altyapısının kurulmasına yönelik 

projeler. 

Öncelik 2:  

 Organize sanayi bölgelerinde ve küçük sanayi sitelerinde atık depolama tesisi, atık geri 

kazanım tesisi, arıtma tesisi yapımı, 

 Yatırımın bir kalemi olacak şekilde sadece öz tüketime yönelik yenilenebilir enerji 

yatırımlarının gerçekleştirilmesi (toplam proje bütçesinin azami %25’i), 

 Yağmur suyu toplama sistemleri oluşturmaya veya proses suyu geri kazanımına yönelik 

projeler, 

 Endüstriyel atıklardan katma değerli ürün ve/veya enerji üretimine yönelik projeler, 

 Endüstriyel simbiyoz uygulamalarının hayata geçirilmesine ve yaygınlaştırılmasına 

yönelik projeler. 

 

Bununla birlikte tüm projeler her koşulda meri mevzuata uygun olmalı ve aşağıdaki 

konuları kesinlikle içermemelidir:  

 Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler, 

 Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı 

faaliyetler, 

 Çiftçiler tarafından sözleşmeli üretilip, tütün alıcıları tarafından satın alınan tütün 

üretimi haricinde tütün üretimi, 
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 Türk Gıda Kodeksi Alkolsüz İçecekler Tebliğine uygun olmayan ürünlerin üretimi, 

 Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler, 

 Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler; borsa yatırımları, 

 Gayrimenkul yatırımları, 

 Çalıştaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar, 

 Eğitim veya kurslar için bireysel burslar, 

 Hibe verme amaçlı projeler (diğer kişi ya da kuruluşlara hibe (maddi veya ayni) veya 

kredi sağlamak için), 

 Akademik araştırma ve fizibilite çalışmaları (daha büyük bir projenin parçası değilse), 

 Yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet 

giderlerini kapsayan projeler, 

 Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet için diğer 

kaynaklardan finanse edilen projeler. 

 

Proje Başvuruları ve Mali Destek Almaya İlişkin Özel Düzenlemeler:   

 Bu teklif çağrısına özel olarak yukarıda belirtilen düzenlemelerin yanı sıra, bir başvuru 

sahibi aynı takvim yılı içerisindeki tüm proje teklif çağrıları kapsamında, en fazla altı projesi 

için destek başvurusunda bulunabilir ve Ajans Yönetmeliğin 7/A maddesinin birinci fıkrasının 

(a) bendinde sayılan başvuru sahipleri en fazla iki projesi için, (b) bendinde sayılan başvuru 

sahipleri ise bir projesi için destek alabilir. Bir başvuru sahibinin burada ifade edilen sayılardan 

daha fazla başarılı projesi varsa, sözleşmeler imzalanmadan önce başvuru sahibine başarılı 

olduğu projeler içinden hangisine destek almak istediği konusunda seçim hakkı tanınır. 
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2.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu: Destekten Karşılanabilecek Maliyetler 

Destek için sadece “uygun maliyetler” dikkate alınabilir. Bu nedenle bütçe hem bir 

maliyet tahmini hem de “uygun maliyetler” için tavan niteliğindedir. Uygun maliyetler, götürü 

maliyetlere değil (dolaylı maliyetler hariç), gerçek maliyetlere (yani projenin uygulanması 

sırasında yapılacak fiili maliyetler) dayandırılmalıdır. 

Projede gerçekleştirilecek tüm maliyetler, bu rehberin ekinde yer alan proje bütçesi (EK 

B) standart formuna göre hazırlanmalıdır. 

Bu programda bir maliyetin uygun maliyet olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki genel 

koşullar aranmaktadır: 

 Projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmesi2 (talep edildiyse, nihai denetim 

maliyetleri hariç), 

 Projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi mali yönetim prensipleriyle uyumlu 

olması; maliyet etkinliği sağlaması, 

 Yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilmesi, 

 Yararlanıcının ya da ortağının hesaplarında ya da vergi belgelerinde kayıtlı, 

tanımlanabilir ve doğrulanabilir olması; orijinal destekleyici belgelerle desteklenmesi 

gerekir. 

Proje uygulamalarında ortaya çıkan bütün maliyetler destek kapsamına girmemektedir. 

Bu çerçevede, maliyetlerin uygunluğuna ilişkin esaslar aşağıda belirtilmektedir: 

Uygun Maliyetler 

Uygun doğrudan maliyetler ve uygun dolaylı maliyetler olmak üzere iki türlü uygun 

maliyet bulunmakta olup, aşağıda tanımlanmaktadır: 

a. Uygun doğrudan maliyetler: 

Uygun doğrudan maliyetler, projenin yürütülmesi için gerekli olan, yararlanıcı veya 

ortağı tarafından gerçekleştirilen ve gerçek tutarlar üzerinden hesaplanan maliyetlerdir:  

                                                

2 Faaliyetin proje uygulama dönemi içerisinde gerçekleşmesi kaydıyla mevzuatta öngörülen nihai rapor süresi 

içerisinde yapılan ve nihai raporla sunulan ödemeler uygun maliyet sayılabilir. 
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 Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları 

koşulu ile yeni ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri3, 

 Proje bütçesinin %5’ini geçmemek kaydıyla sarf malzemesi maliyetleri, 

 Proje bütçesinin %5’ini aşmayacak şekilde ve yalnızca sınırlı deneme üretimi için 

kullanılan ham madde maliyetleri, 

 Proje bütçesinin %25’ini aşmayacak şekilde öz tüketime yönelik yenilenebilir enerji 

yatırımları, 

 Sanayi altyapısı kapsamında değerlendirilen tüm altyapı yapım işleri (doğalgaz hariç) 

 Yeni kurulacak KSS’lerde altyapı ve üstyapıya ilişkin tüm yapım işleri (idari bina hariç), 

 Denetim maliyetleri4, 

 Katma Değer Vergisi (KDV) giderleri5, 

 Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.). 

b. Uygun dolaylı maliyetler 

Uygun dolaylı maliyetler, başka bir bütçe kalemi altında verilen maliyetleri içermeyen 

ve genel idari giderleri (elektrik, su, ısınma maliyetleri v.b.) karşılamak üzere projenin toplam 

uygun maliyetlerinin %2’sini aşmayacak şekilde belirlenmiş olan götürü tutardır.  

Uygun olmayan maliyetler 

Bu programda hiçbir şekilde uygun maliyet olarak kabul edilmeyecek olan maliyet 

kalemleri aşağıda sıralanmaktadır:  

                                                
3 Ajans destekleri kapsamında yapılacak ihalelerde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 63. maddesinde yer alan yerli 

istekliler lehine ilişkin düzenlemeler uygulanır. 

4 Ajans, mali destek miktarı 200.000 TL’nin üzerinde olan bütün projelerden denetim raporu talep edebilir. Kamu 

kurum ve kuruluşları denetim raporundan muaf tutulacaktır. Bu limitin altındaki projelerde kendi belirleyeceği ve 

başvuru rehberinde belirteceği kriterlere (mali destek miktarı, yararlanıcın yasal statüsü vs.) göre denetim raporu 

talep edebilir. Bu denetim Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen 

bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşları ile serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali 

müşavirler tarafından yapılabilir. Projelerin denetimi Ajans tarafından da yaptırılabilir. Bu durumda denetim 

maliyeti proje bütçesinde yer almaz.  
5 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 13. maddesinin j bendine göre “Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi 

sitelerinin su, kanalizas-yon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme, yenilenebilir ve diğer enerji tesisleri ile yol 

yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan 

iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları” KDV’den muaf olduğundan ilgili harcamalar için KDV 

uygun maliyet sayılmayacaktır. 
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 Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle 

doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler, 

 Sözleşmede belirtildiği halde, vergi ve prim ödemeleri hariç, proje hesabı dışında 

yapılan proje harcamaları, 

 Doğalgaz altyapı yapım işi giderleri, 

 Üstyapı yapım işi giderleri (yeni kurulacak KSS’ler hariç) 

 Borçlar; zarar veya borç karşılıkları, 

 Faiz borcu, 

 Halihazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler, 

 Arazi veya bina alımları, 

 İkinci el ekipman alımları, 

 Kur artışı dolayısıyla oluşan maliyet artışları, 

 Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları6,  

 Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin 

maliyetleri7, 

 Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler, 

 Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere8 ilişkin 

her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler, 

 Proje ile ilgisi olmayan harcamalar,  

 İstimlak bedelleri, 

 Otomobil, motosiklet, minibüs, otobüs, kaptıkaçtı, arazi taşıtları, panel van, kamyon ve 

çekici giderleri, 

                                                
6 Kamu görevlilerinin maaşları projede çalıştıkları süre oranında, belgelendirilmek koşuluyla yalnızca 

yararlanıcının eş-finansmanı olarak kabul edilebilmektedir. Bununla birlikte, kamu görevlisinin tabi olduğu 

mevzuata göre proje bütçesinden kendisine ödeme yapılabilmesi halinde bu ödemeler, Ajansın sağladığı mali 

destekten de karşılanabilir. Bu durumda, ispatlayıcı belgelerin Ajansa sunulması gerekmektedir. Ayrıca, kamu 

görevlilerinin yolluk ve gündelik giderleri, bu rehberde belirtilen şartlara göre uygun maliyet olarak kabul 

edilebilir. 
7 Proje hazırlanması ve sunulmasını teşvik etmek amacıyla, yararlanıcılar tarafından bu kapsamda temin edilen 

desteklerden danışmanlık ve kırtasiye giderlerine ilişkin olanlar, faturalandırılmaları şartıyla proje uygun 

maliyetlerinden sayılabilir ve talep edilen destek miktarının %2’sini geçmemek üzere proje bütçesinde 

gösterilebilir. 
8 Proje uygulaması ile doğrudan ilgili olmayan Ajans ve yararlanıcı arasındaki banka transfer ücretleri, noter 

masrafları ve vergiler gibi giderler ifade edilmektedir. 
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 Leasing giderleri, 

 Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer 

ücret ve maliyetler, 

 Yolculuk ve gündelik giderleri, 

 İdari bina yapımı ile ilgili her türlü giderler. 

Başvuru formunda yer verilmeyen bir hususa ilişkin maliyetlendirmenin bütçede yer 

alması mümkün olmayacaktır. 

Başvuruların değerlendirilmesi sonrasında, sözleşmenin imzalanmasından önceki 

kontrol sürecinde, gerekli durumlarda bütçede değişiklik yapılabilecektir. Kontroller, başvuru 

sahibinin ilave açıklama yapmasını ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının destek tutarında 

indirim yapmasını gerektirebilir. 

Bu nedenle, başvuru sahibinin gerçekçi ve uygun maliyetli bir bütçe sunması kendi 

yararınadır. Bütçeyi netleştirmek için, maliyetlerin gerekçelerinin ayrıntılı bir şekilde 

hazırlanarak, EK B-3 formatında hazırlanması gerekmektedir. 

Ayni katkılar 

 Başvuru formunda ayrı bir liste halinde sunulması gereken, yararlanıcı ya da ortakları 

tarafından yapılan ayni katkılar, gerçek harcamaları yansıtmazlar ve uygun maliyet olarak 

değerlendirilmezler. Bu nedenle, bu katkılar, yararlanıcı tarafından sağlanan eş finansman 

olarak değerlendirilemez. 

Ancak, desteğin verilmesi durumunda, yararlanıcı, başvuru formunda belirttiği bu 

katkıları üstlenmek zorundadır. 

 

2.2. Başvuru Şekli ve Yapılacak İşlemler  

2.2.1. Başvuru Formu ve Diğer Belgeler 

Başvurular, bu rehberin ekinde bulunan başvuru formu ve talep edilen diğer belgeler ile 

birlikte Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılmalıdır. Bu belgelerin 

basılı/elektronik nüshaları, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansından veya www.daka.org.tr internet 

adresinden temin edilebilir. 

Başvuru aşamaları şu şekildedir: 
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Kayıt 

 KAYS’a www.daka.org.tr sitesinde yer alan “KAYS Başvuru” sekmesinden 

veya https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr sitesinden giriş yapınız. Ayrıca 

turkiye.gov.tr web adresi arama kısmına Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi 

yazılarak da KAYS’a erişim sağlanabilir. 

 “Kullanıcı Giriş” butonuna tıklayınız. 

 E-Devlet kimlik doğrulama sistemi seçeneklerinden birisi kullanılarak sisteme 

giriş yapınız. 

 Daha önce sisteme kayıt yapmadıysanız “Sisteme Kayıt Ol” linkine tıklayınız. 

 Açılacak kayıt sayfasında, Rol Seçimi bölümünden Başvuru Sahibi Kullanıcısı 

rolünü seçiniz. 

 Diğer bilgileri doğru olarak giriniz. Kaydet tuşuna basınız. 

 Sistem, belirlediğiniz e-posta adresinize otomatik olarak onay kodu 

gönderecektir. E-posta adresinize gelen onay kodunu girerek hesabınızı 

onaylayınız. 

Paydaş Tanımlama 

 “Kullanıcı İşlemleri” bölümünde bulunan “Tüzel Paydaş İşlemleri” basamağına 

tıklayarak, sorgulama alanlarını kullanarak tüzel paydaş kaydının sistemde olup 

olmadığını sorgulayınız. İlgili tüzel paydaş kaydı sistemde bulunamadıysa, ilgili 

paydaş sisteme eklenmelidir. Başvuru sahibi ve ortaklara ait kurum/kuruluş 

bilgilerini giriniz. 

Başvuru Yapma 

 Paydaş bilgilerinizi girdikten sonra “Başvuru İşlemleri” bağlantısına tıklayınız, 

başvuracağınız KÖAP06 destek programı için “Proje Teklif Çağrısını” seçiniz. 

 İl bölümünden Bitlis, Hakkâri, Muş veya Van illerinden birini seçerek aktif 

destek programlarına ulaşabilirsiniz. 

 Sanayi Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali 

Destek Programını seçiniz. 

 Sistem sizi adım adım doldurmanız gereken bölümlere yönlendirecektir. 

 Başvuru formunu tamamen doldurduktan ve destekleyici belgelerin elektronik 

http://www.daka.org.tr/
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kopyalarını sisteme yükledikten sonra, başvurunuzu onaylamanız 

gerekmektedir. 

Detaylı bilgi için https://www.daka.org.tr/icerikler/projeklavuz adresini ziyaret 

ediniz. 

 KAYS başvuru sayfasından ulaşılabilecek aşağıdaki dokümanların ise bilgisayar 

ortamında hazırlanıp gerekli imzalar atıldıktan sonra taranarak KAYS’a yüklenmesi 

gerekmektedir: 

 • Tablo 1’de yer alan başvuru sırasında sunulması gereken destekleyici belgelerin taranarak 

KAYS’a yüklenmesi gerekmektedir.  

Başvuru formu ve diğer belgeler Türkçe hazırlanmalıdır. Ayrıca bu belgeler 

doldurulurken, standart formata bağlı kalınmalı ve mevcut hiçbir metin silinmemeli ya da 

değiştirilmemelidir. Aksi takdirde, yapılan başvuru ön inceleme aşamasında değerlendirme dışı 

kalacaktır. 

Başvurularınızın sadece sunmuş olduğunuz bilgiler/belgeler üzerinden 

değerlendirileceğini dikkate alarak, başvuru formunu ve diğer belgeleri lütfen dikkatli ve 

mümkün olduğunca anlaşılır bir dilde doldurunuz.  

Sizden talep edilen belgeler ve proje başvurunuzda öngördüğünüz çalışmalara bağlı 

olarak meri mevzuata göre gerekli zorunlu belgeler dışında hiçbir ek belge değerlendirmeye tabi 

tutulmayacaktır. 

Başvuru formunda yer alan kontrol listesinde belirtilen konularda herhangi bir hata veya 

başvuru formundaki önemli bir tutarsızlık (Örneğin: Bütçede belirtilen miktarların başvuru 

formunda belirtilenlerle tutarsızlık göstermesi) başvurunun reddine yol açabilir. 

Sunulan bilginin açık olmaması ve bu durumun adil bir değerlendirme yapılmasına engel 

teşkil etmesi durumunda, ek açıklama talep edilecektir.  

Başvuru Sırasında Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler:  

Başvurular, KAYS üzerinden doldurulan başvuru formu ve diğer ekler dışında Ajans 

tarafından talep edilecek zorunlu veya destekleyici belgelerle birlikte sunulmalıdır. 

 

 

 

https://www.daka.org.tr/icerikler/projeklavuz
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Tablo 1. Başvuru sırasında sunulması gereken destekleyici belgeler 

Belge Adı  Açıklama 

Yetki Belgesi  Başvuru sahibi ve varsa ortak(larının) yetkili yönetim organını 

temsil, imza ve ilzama yetkili kişi(lerini) tanımlayan ve Ajans’a 

proje sunulmasını, ortak olunmasını ve varsa projeye mali destek 

sağlanmasını belirten kararı, 

Avan Proje ve 

Maliyet Tahmini 

Avan proje (restorasyon ve/veya çevre düzenlemesi projesi) ve 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belirlediği güncel birim fiyatlara 

göre maliyet tahmini, 

Proforma Fatura Proje kapsamında 20.000 TL’nin üzerinde olan mal, hizmet ve 

yapım işleri satın alımı içeren her bir bütçe kalemi için en az 2 (iki) 

adet proforma fatura. Alınacak proforma faturalarda makine, 

ekipman ve hizmet alımlarının içeriği detaylı bir şekilde 

açıklanmalıdır (yapılacak iş için kaç adam/gün çalışacağı, saha 

ziyareti yapılıp yapılmayacağı, hazırlanacak raporun içeriği gibi 

detaylar mutlaka yer almalıdır). 

Yerli Malı Belgesi Yerli malı belgesine sahip mal alımını taahhüt eden projelerde, ilgili 

ürünlerin yerli malı belgesi 

 

Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinden sözleşme imzalanmadan önce bu 

belgelerin orijinallerini sunmaları istenecektir. 

 Sözleşme Sırasında Sunulması Gereken Belgeler: 

Sözleşme sırasında yukarıdaki belgelere ek olarak aşağıdaki belgelerin de sunulması 

gerekmektedir: 

1. Başvuru sahibini ve ortakları temsil ve ilzama yetkili kişi (ler)in değişmesi durumunda 

güncel yönetim organını temsil, imza ve ilzama yetkili kişi(lerini) tanımlayan kararı, 

2. Projenin uygulanması için inşaat ruhsatı, sağlık ruhsatı gibi gerekli yetki belgesi 

(ruhsat) ve diğer izinler, sözü edilen belgelerin mevcut olmaması halinde söz konusu belgeler 

için yapılan başvuruya ilişkin destekleyici belgeler, 

3. Aşağıdaki hallerde bulunulmadığına dair resmî belge / beyanname, 
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a) Kamu kurum ve kuruluşları dışındaki tüzel kişilerden yapılandırılmış borçlar hariç 

olmak üzere vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu bulunmamak, 

b) Kamu kurum ve kuruluşları dışındaki tüzel kişilerden, yapılandırılmış borçlar hariç 

olmak üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu’na vadesi geçmiş borcu olmamak, 

c) Kamu kurum ve kuruluşları dışındaki tüzel kişilerden, söz konusu proje veya 

faaliyetine Ajans tarafından sağlanacak destek tutarının %3’ü kadar ya da daha fazla bir meblağ 

için herhangi bir nedenle haklarında kesinleşmiş haciz işlemi bulunmamak. 

 

2.2.2. Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır? 

Başvuruların kabulü proje teklif çağrısının ilanından 10 (on) iş günü sonra başlar. 

Potansiyel başvuru sahipleri; proje başvurularını Ajansın proje teklif çağrısı ilanında belirtilen 

son kabul tarih ve saatine kadar KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden 

gerçekleştirecektir. Sistem, yapılan başvurular için otomatik olarak bir başvuru kodu üretecek 

olup bu kod başvuru sürecindeki tüm işlemlerde kullanılacaktır. 

Başvuru sahiplerinin, proje başvurularını Ajansın proje teklif çağrısı ilanında belirtilen 

son kabul tarih ve saatine kadar KAYS üzerinden yapması zorunludur. Her başvuru KAYS 

üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile 

imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren 

en geç 5 iş günü içerisinde tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, 

taahhütname başvuru sahibi tarafından imzalı olarak elden veya posta yolu ile son başvuru 

tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde aşağıdaki adreslerden birine teslim edilir. 
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Tablo 2. Başvuru taahhütnamesi teslim adresleri 

Teslim Yeri Teslim Adresi 

Bitlis  Bitlis Yatırım Destek Ofisi  

Beş Minare Mah. Bitlis OSB Alanı OSB 

İdare Binası Kat: 1 Merkez/Bitlis  

Tel: 0 434 226 66 48 

Hakkâri  Hakkâri Yatırım Destek Ofisi  

Kayacan Cad. Hakkari Ticaret ve Sanayi 

Odası Binası Kat: 3 Merkez/ Hakkari  

Tel: 0 438 211 00 44 

Muş  Muş Yatırım Destek Ofisi 

Yeni Mah. Hürriyet Cad. No: 312 (Eski Tekel 

İdari Binası) Merkez/ Muş 

Tel: 0 436 212 95 13 

Van  Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Merkez 

Binası 

Sanayi Politikaları Birimi 

Şerefiye Mah. Cumhuriyet Cad. 943. Sok. 

No:1 65140 İpekyolu / Van 

Tel: 0 432 485 10 15 

 

Bu durumda taahhütnamesini elden teslim edenlere imzalı ve tarihli bir alındı belgesi 

verilir. Her başvuru; kabul tarihi, saati ve referans numarası ile kaydedilir. Başka yollarla 

(örneğin faks ya da elektronik posta ile) gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen proje 

teklifleri reddedilecektir. 

Başvuru sahipleri başvurularının, eksiksiz olup olmadığını başvuru formunda yer 

alan kontrol listesinden kontrol etmelidirler. Tam olmayan başvurular reddedilecektir. 
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2.2.3. Başvuruların Alınması İçin Son Tarih 

KAYS üzerinden son başvuru tarihi: 15/03/2023 Saat: 23:59’dur. Taahhütname için son 

teslim tarihi 22/03/2023 saat 17:00’dır. Son başvuru zamanından sonra alınan başvurular, hiçbir 

şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta veya kargo şirketine bağlı gecikmeler dikkate 

alınmayacaktır. 

 

2.2.4. Daha Fazla Bilgi Almak İçin 

Sorularınızı, aşağıdaki adrese veya faks numarasına gönderebilirsiniz. 

E-posta adresi : sanayi@daka.org.tr 

Telefon : 0432 485 10 15 

Faks  : 0432 215 65 54   

Soruların yanıtları, Ajansa ulaşma tarihinden sonra en geç 3 gün içerisinde aşağıdaki 

adreste yayınlanacaktır: 

www.daka.org.tr 

Tüm adaylara eşit davranılacak ve bir başvuru sahibine sağlanan bilgi Sıkça Sorulan 

Sorular (SSS) aracılığıyla diğer başvuru sahiplerine de sunulacaktır. 

Tüm resmî açıklamalar ve talep edilen bilgi Ajans tarafından sağlanacaktır. SSS 

listesinde ve başvuru rehberinde yer almayan hiçbir bilgi başvuru sahipleri ve Ajans için 

bağlayıcı nitelik taşımamaktadır. 

 

2.3. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Seçilmesi  

 Başvurular, Ajans tarafından bağımsız değerlendiriciler ve değerlendirme komitesi 

desteği ile incelenip değerlendirilecektir. Başvuru sahipleri tarafından sunulan projeler aşağıda 

açıklanan aşama ve kriterlere göre incelenecek ve değerlendirilecektir. Değerlendirme süreci 

temel olarak iki aşamadan oluşmaktadır: ön inceleme ile teknik ve mali değerlendirme 

(1) Ön İnceleme 

Yalnızca zamanında teslim edilen projeler ön incelemeye alınır. Ön inceleme 

aşamasında başvuru sahibinin, ortaklarının ve proje konularının başvuru rehberinde belirtilen 

kriterlere uygunluğu yönünden ön inceleme yapılır. Ön incelemeye ilişkin hususlar aşağıda 

belirtilmiştir: 

a) Başvuru rehberinde belirtilen uygunluk kriterlerine uymayan başvurular reddedilir. 
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Ayrıca bu hususların değerlendirme sürecinin herhangi bir aşamasında tespit edilmesi halinde 

de söz konusu projeler reddedilir, bu durumun sözleşme imzalandıktan sonra tespit edilmesi 

halinde ise sözleşmeler feshedilir. 

b) Ajans ön inceleme ve değerlendirme sürecinde, başvuru sahibinden başvuru ve eki 

belgelere ilişkin olarak bilgi ve belge isteyebilir. 

Taahhütnamenin başvuru sahibinin yetkili temsilcisi tarafından onaylanması 

gerekmektedir. Bu husus KAYS’a yüklenecek imza sirküleri veya vekaletname gibi belgeler 

üzerinden kontrol edilecektir. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapıldığı tespit edilen 

başvurular reddedilir. 

Diğer taraftan Ajans başvuru rehberinde, başvuru formu dışında bazı bilgi ve belgelerin 

sunulmasının zorunlu olması yahut onay gerektiren işlem olması halinde yetkili makamlardan 

alınan onayın başvuru aşamasında sunulması gibi ek kriterler belirleyebilir. Böyle durumlarda 

tanımlanan ek kriterlerin yerine getirilmemesi projenin ön inceleme aşamasında reddedilmesine 

yol açar. Bunun dışında Ajans değerlendirme sürecini etkileyeceğini düşündüğü belgeleri ön 

inceleme ve değerlendirme aşamalarının herhangi bir zamanında başvuru sahibinden talep 

edebilir. Başvuru sahibi, Ajans tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri zamanında Ajansa 

sunmak zorundadır. Talep edilen bilgi ve belgeleri Ajans tarafından başvuru rehberinde 

belirlenen zamanda sunmayan başvuru sahiplerinin başvuruları reddedilir. 

Gerekli şartları taşıdığı anlaşılan projeler, bir listesi hazırlanarak teknik ve mali 

değerlendirme sürecine alınır. Gerekli şartları taşımadığı sonradan öğrenilen başvurular 

değerlendirme sürecinin hangi aşamasında olursa olsun ön incelemede elenmiş kabul edilir. 

Başvurular öncelikle şekli uygunluk açısından kontrole tabi tutulacaktır. Bu kapsamda, 

aşağıda yer alan kriterlerin yerine getirilip getirilmediği kontrol edilmektedir. İstenilen 

bilgilerden herhangi biri eksik veya yanlış ise proje teklifi yalnızca bu esasa dayanarak 

reddedilebilir ve proje teklifi bu noktadan sonra artık değerlendirilmeyecektir.  
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Tablo 3. İdari kontrol listesi 

KRİTERLER Evet Hayır 

1. Başvuru standart formata uygun olarak hazırlanmıştır.   

2. Başvuru formunun tüm bölümleri eksiksiz şekilde doldurulmuştur.   

3. Teklif, Türkçe olarak hazırlanmıştır.   

4. Bütçe (1-Bütçe, 2-Beklenen Finansman Kaynakları, 3- Maliyetlerin 

Gerekçelendirmesi) başvuru formunda belirtildiği şekliyle doldurulmuştur. 

  

5. Projenin mantıksal çerçevesi doldurulmuştur.   

6. Başvuru formunda yer alan başvuru sahibinin beyannamesi, başvuru 

sahibinin temsilcisi tarafından imzalanmıştır. 

  

7. Ortaklık beyannamesi (ortak varsa) başvuru sahibi ve tüm ortaklar 

tarafından imzalanmıştır. 

  

8. İştirakçi beyannamesi, tüm iştirakçiler (varsa) tarafından imzalanmıştır.   

9. Proje TRB2 Bölgesi’nde (Bitlis, Hakkâri, Muş, Van) uygulanacaktır.   

10. Proje uygulama süresi, izin verilen azami süreyi aşmamaktadır (24 ay).   

11. Proje uygulama süresi asgari sürenin altında değildir (15 ay)   

12. Başvuru Rehberinde belirtilen ilave bilgi ve belgeler zamanında Ajansa 

sunulmuştur. 

  

13. Taahhütname başvuru sahibinin yetkili kişisi tarafından onaylanmıştır.   

14. Bu başvuru, ilgili takvim yılı içerisindeki tüm proje teklif çağrıları 

kapsamında yapılabilecek altı proje içinde yer almaktadır.  

Ajans Yönetmeliğin 7/A maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan 

başvuru sahipleri açısından en fazla ikinci, (b) bendinde sayılan başvuru 

sahipleri ise en fazla birinci projesi için sunulan destektir. 

  

15. Başvuru sahibi ve varsa ortak(larının) yetkili yönetim organını temsil, imza 

ve ilzama yetkili kişi(lerini) tanımlayan ve Ajansa proje sunulmasını, ortak 

olunmasını ve varsa projeye mali destek sağlanmasını belirten kararı 

sunulmuştur. 

  

16. Avan proje ve yaklaşık maliyet tahmini sunulmuştur.   

17. Proje kapsamında 20.000 TL’nin üzerinde olan mal, hizmet ve yapım işleri 

satın alımı içeren her bir bütçe kalemi için en az 2 (iki) adet proforma fatura 

sunulmuştur. 

  

 

18. Talep edilen destek tutarı, izin verilen asgari destek tutarından düşük 

değildir. (750.000,00 TL) 

  

19. Talep edilen destek tutarı, izin verilen azami destek tutarından yüksek 

değildir. (5.000.000,00 TL) 

  

20. Talep edilen destek oranı, uygun toplam bütçenin %75’ini aşmamaktadır.   

21. Talep edilen destek oranı, uygun toplam bütçenin %25’inden az değildir.   



 

31 | S a y f a  

 

22. İdari maliyetler öngörülen uygun doğrudan maliyetlerin %2’sini 

aşmamaktadır. 

  

23. Öz tüketime yönelik yenilenebilir enerji yatırımları toplam proje bütçesinin 

%25’ini aşmamaktadır.  

  

24. Yerli malı belgesine sahip mal alımının taahhüt edildiği projelerde, ilgili 

ürünlerin yerli malı belgesi sunulmuştur. 

  

 

Ön inceleme kapsamında uygunluk kontrolü gerçekleştirilir. Başvuru sahibinin, 

ortaklarının (ve varsa iştirakçilerinin) ve projelerin bu rehberin 2.1.1 ve 2.1.2 bölümlerinde 

verilen kriterlere uygunluğunun kontrolü aşağıda yer alan listeye göre yapılır. 

 

UYGUNLUK KONTROL LİSTESİ 

Tablo 4. Uygunluk kontrol listesi 

KRİTERLER Evet Hayır 

1. Başvuru sahibi uygundur.   

2. 1. Ortak uygundur.   

3. 2. Ortak uygundur.   

4.  …Ortak uygundur.   

5. Proje TRB2 Bölgesi’nde (Bitlis, Hakkâri, Muş, Van) uygulanacaktır.   

  

Sadece ön incelemeyi geçen başvurular değerlendirme işleminin sonraki safhalarına 

alınacaktır.  

 

(2) Teknik ve Mali Değerlendirme 

Teklif edilen bütçe de dâhil olmak üzere başvurular, aşağıda yer alan değerlendirme t–

–ablosundaki kriterlere göre değerlendirilecektir. Değerlendirmede sırası ile başvuranın mali 

ve yönetim kapasitesi, proje konusunun programın amaç ve öncelikleri ile ilgililiği, önerilen 

metodolojinin kalitesi ve geçerliliği, projenin destek sonrası sürdürülebilirliği ile projenin bütçe 

ve maliyet etkinliği göz önüne alınacaktır.  

Değerlendirme tablosu, bölümlere ve alt bölümlere ayrılmıştır. Her alt bölüme, 

belirlenen aralıklarda puanlar verilecektir. Azami puanı 5 olan örnek için puanlama usulü, 

aşağıda gösterilmiştir.  
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1 = çok zayıf; 2 = zayıf; 3 = orta; 4 = iyi; 5 = çok iyi.    

Bu değerlendirmenin sonunda projeler, altmış beş (65) ve üzerinde puan alan başvurular 

başarılı projeler olarak listelenir.9 Başvurular en yüksek puanı alan tekliften başlayarak sıralanır 

ve destek dağıtımı bu rehberde belirtilen teklif çağrısının toplam bütçesi çerçevesinde söz 

konusu sıralamaya göre yapılır. Eşit puan alan başarılı projeler bakımından; söz konusu mali 

destek programında aynı yararlanıcı tarafından sunulan tek proje başvurusu niteliğinde olanlara 

öncelik verilir. Bu hususta eşitlik olması halinde öncelikle ilgililik bölümü için bağımsız 

değerlendiricilerin verdikleri puanların ortalaması; bunun da eşit olması halinde mali ve 

operasyonel kapasite bölümünden alınan puanların ortalaması en yüksek olanlar dikkate alınır, 

bu hususta da eşitlik olması halinde başvuru tarihi ve saati esas alınır.  

Genel sekreter, teknik değerlendirme sonunda başarılı olan projelerin bütçe 

incelemesini yapar veya yaptırır; sonrasında ise asıl ve yedek projeleri yerli malı belgesine sahip 

mal alımını taahhüt etmesi bakımından da inceler ya da inceletir. Bu taahhüdün revize edilmiş 

proje bütçesine oranı en az yüzde on ise 1, en az yüzde otuz ise 2, en az yüzde kırk ise 3, en az 

yüzde elli ise 4, yüzde yetmiş beş ve fazlası ise 5 puan projenin nihai değerlendirme puanına 

eklenir ve başarılı proje listesi bu sonuçlara göre yeniden oluşturulur. 

                                                

9 65 puandan az olmamak kaydıyla Ajans tarafından belirlenecek toplam başarı puanı 
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DEĞERLENDİRME TABLOSU 

Bölüm Puan 

1. Mali ve Operasyonel Kapasite 20 

1.1 Başvuru sahibi ve ortakları proje yönetimi konusunda yeterli deneyime sahip mi?  5 

1.2 Başvuru sahibi ve ortakları yeterli teknik uzmanlığa sahip mi? (ele alınacak konular hakkında 

yeterli bilgileri var mı?) 

5 

1.3 Başvuru sahibi ve ortakları yeterli yönetim kapasitesine sahip mi?  

(personel, ekipman ve proje bütçesini idare edecek bilgi ve beceri dahil olmak üzere) 

5 

1.4 Başvuru sahibi istikrarlı ve yeterli finansman kaynaklarına sahip mi? 5 

2. İlgililik 25 

2.1 Proje, Teklif Çağrısının hedefleriyle ve bir veya birden fazla önceliği ile ne kadar ilgili?  

Not: 5 puan (çok iyi) verilebilmesinin koşulu; projenin, en az bir önceliği özellikle işaret 

etmesidir.  

 Not: 5 puan (çok iyi) verilebilmesinin koşulu; projenin, cinsiyet eşitliği, fırsat eşitliği, çevrenin 

korunması, sürdürülebilir kalkınma gibi özel bir katma değer unsurunu içermesidir.   

5 x 2 

2.2 Proje, hedef bölge(ler)nin ihtiyaçları ve sorunları ile ne kadar ilgili?  5 

2.3 İlgili taraflar ne kadar açıkça tanımlanmış ve stratejik olarak seçilmiştir? (son yararlanıcılar, 

hedef gruplar). Hedef grupların gereksinimleri net bir şekilde belirlenmiş mi ve proje bunları 

gerektiği şekilde muhatap alıyor mu? 

5 x 2 

3. Yöntem 25 

3.1 Önerilen faaliyetler uygun mu, faaliyet planı açık ve uygulanabilir mi, hedeflerle ve beklenen 

sonuçlarla uyumlu mu? 

5 

3.2 Projenin genel tasarımı ne kadar tutarlı? 

      (Özellikle; proje, söz konusu sorunların bir analizini yansıtıyor mu; dış faktörler göz önüne 

alınmış mı ve bir değerlendirme öngörüyor mu?) 

5  

3.3 Ortakların projeye katılım ve katkı düzeyi yeterli mi? 

      Not: Ortak bulunmaması halinde en fazla 3 puan verilecektir. 

5 

3.4 Teklifte, projenin sonucuna yönelik objektif olarak doğrulanabilir göstergeler yer alıyor 

mu? 

5 

3.5 Projede, devlet desteğine ve görünürlüğüne yeterli önem verilmiş mi? 5 

4. Etki ve Sürdürülebilirlik 15 

4.1 Projenin, hedef grupları üzerinde somut bir etkisi olması bekleniyor mu? (etkilenen işletme 

sayısı, faaliyetin bölgesel önemi, geçici/kalıcı oluşturulan istihdam, sosyal faydalar, sağlanan 

eğitim fırsatları, teşvik edilen yeni sermaye yatırımları, bölgenin genel ekonomik ortamında 

sağlanan gelişmeler vb. dâhil olmak üzere) 

5 

4.2 Proje potansiyel çarpan etkileri içermekte midir? (proje sonuçlarının yinelenmesi ve daha 

geniş alanları etkilemesi ile bilgi yayılması dâhil olmak üzere)  

5 

4.3 Teklif edilen projenin beklenen sonuçları sürdürülebilir mi? 

- Mali açıdan (destek sona erdikten sonra faaliyetler nasıl finanse edilecek?) 

- Kurumsal açıdan (faaliyetlerin devam ettirilmesine imkan tanıyan yapılar proje sonunda 
da devam edecek mi? Projenin sonuçları yerel olarak sahiplenilecek mi?) 

- Proje sürdürülebilir kalkınmaya ve çevrenin korunmasına itibar gösteriyor mu? 

5 

5. Bütçe ve maliyet etkinliği 15 

5.1 Tahmini maliyetler ile beklenen sonuçlar arasındaki oran yeterli mi? 5 

5.2 Yapılması öngörülen harcamalar projenin uygulanması için gerekli mi? 5 

5.3 Faaliyetlerde ve tahmini maliyetlerde farklı alternatifler değerlendirilmiş mi? 

 

5 

EN YÜKSEK TOPLAM PUAN  100 
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2.4. Değerlendirme Sonucunun Bildirilmesi 

2.4.1.  Bildirimin İçeriği 

Başvuru sahiplerine, başvurularının sonucuna ilişkin durum KAYS üzerinden ve/veya 

Ajansın gerekli gördüğü hallerde elektronik olarak bildirilecektir.  

Başvurunun reddedilmesi veya destek verilmemesi kararı, aşağıda belirtilen gerekçelere 

dayandırılacaktır: 

 Taahhütname, son başvuru tarihinden sonra alınmıştır; 

 Başvuru eksiktir veya belirtilen kriterlere uygun değildir; 

 Başvuru sahibi veya ortaklarından biri ya da birkaçı uygun değildir; 

 Proje uygun değildir (örneğin teklif edilen projenin program kapsamında olmaması, teklifin 

izin verilen azami süreyi aşması, talep edilen katkının izin verilen azami katkıdan daha fazla 

olması vb.); 

 Proje, konuyla yeterince ilgili değildir ve/veya başvuru sahibinin mali ve işletme kapasitesi 

yeterli değildir; 

 Proje, teknik ve mali açıdan, seçilmiş olan diğer projelere göre daha az puan almıştır; 

 Talep edilen destekleyici belgelerin biri ya da birkaçı belirtilen son tarihten önce teslim 

edilmemiştir; 

 Bu rehberde bulunan herhangi başka bir kritere uyulmamıştır. 

Ajansın bir başvuruyu reddetme ya da destek vermeme kararı nihaidir. 

 

2.4.2. Öngörülen Zaman Çizelgesi 

Değerlendirme sonuçları hakkında başvuru sahiplerini bilgilendirmek için Ajansın 

planladığı tarih Nisan 2023’tür. Bu tarih kesin olmayıp, proje sayısına göre değişebilecektir. 

 

2.5. Sözleşme İmzalanması ve Uygulama Koşulları 

Destek kararını takiben, verilecek destek miktarı ve uygulamaya ilişkin ilke ve kurallar, 

başvuru sahibi ile Ajans arasında KAYS üzerinden imzalayacağı bir sözleşmeye bağlanır. 

Başvuru sahipleri, desteklenmesine karar verilen projelerin Ajans tarafından Ajans 

internet sitesinde ilan edilmesinden itibaren on beş iş günü içinde ek bilgi ve belgeleri KAYS’a 

yükler ve varsa matbu olarak teslim edilmesi gerekenleri Ajansa teslim eder. Sözleşmeler, 
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gerekli belgelerin temininden sonra başvuru sahiplerine beş iş günü içinde KAYS üzerinden 

yapılacak bildirime müteakip en geç on iş günü içinde e-imza ile imzalanır. E-imza 

kullanılamaması durumunda Ajansa başvuru yapılır. Bu süre zarfında Ajansa başvurmayan, 

sözleşme imzalamayacağını yazılı olarak bildiren veya Ajans tarafından talep edilen belgeleri 

zamanında sunmayan başvuru sahipleri söz konusu destekten feragat etmiş sayılır. Aynı süre 

içerisinde mücbir sebep veya beklenmeyen halden ötürü sözleşme imzalayamayacağını bildiren 

başvuru sahiplerine yirmi iş günü ilave süre tanınabilir. Sunulan belgelerin gerçeğe aykırı yahut 

KAYS’ta yer alan bilgi ve belgelerden farklı olması durumunda da başvuru sahibiyle sözleşme 

imzalanmaz. Bunların yerine, öngörülen toplam destek bütçesiyle sınırlı olmak koşuluyla, yedek 

listede yer alan başvuru sahipleri sözleşme imzalamak üzere en yüksek puanlı projeden 

başlamak üzere sözleşme imzalamaya davet edilir. Yedek listeden davet usulü bakımından da 

yukarıdaki hükümler aynen uygulanır. 

Sözleşme özellikle aşağıda belirtilen hakları ve yükümlülükleri düzenler: 

Kesin destek tutarı: Azami destek tutarı sözleşmede belirtilecektir. Bölüm 2.1.3’te 

açıklandığı gibi, bu tutar, tahminlere dayalı bir şekilde hazırlanan bütçe çerçevesinde 

belirlenecektir.  Kesin destek tutarı, proje uygulama süresi sona erdiğinde ve nihai rapor 

sunulduğunda kesinlik kazanacaktır. Mali destek hiçbir koşulda sözleşmede belirtilen tutarı 

geçemez, sözleşme tutarını aşan ek ödeme yapılamaz ve yararlanıcı tarafından aynı sözleşme 

kapsamında ek destek talebinde bulunulamaz. 

Hedeflerin gerçekleştirilememesi: Yararlanıcının sözleşme koşullarını yerine 

getirmemesi halinde Ajans destek tutarını azaltabilir ve/veya o zamana kadar ödenen tutarların 

tamamen ya da kısmen geri ödenmesini talep edebilir. Ayrıca desteklenen proje veya faaliyet 

kapsamında, Ajans tarafından istenen bilgi ve belgelerin zamanında ve eksiksiz verilmemesi, 

izleme ziyaretlerinde uygulama ve yönetim mekânlarına erişimin zorlaştırılması yahut 

engellenmesi veya projenin sözleşmeye, eklerine ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde 

yürütülmediğinin tespiti halinde Ajans, ödemeleri durdurabilir ve/veya sözleşmeyi feshederek 

buna ilişkin mevzuatta ve sözleşmede belirtilen hukuki yollara başvurabilir. 

Sözleşmenin değiştirilmesi: Yararlanıcıların projelerini, Ajans ile imzaladıkları 

sözleşme hükümleri doğrultusunda uygulamaları esastır. Ancak sözleşmenin imzalanmasından 

sonra projenin uygulamasını zorlaştıracak veya geciktirecek önceden öngörülemeyen ve 
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beklenmeyen durum yahut mücbir sebep söz konusu ise sözleşme tarafların mutabakatı ile 

uygulamanın herhangi bir safhasında değiştirilebilir ve/veya proje uygulamasının tamamı veya 

bir kısmı durdurulabilir. 

Raporlar: Yararlanıcılar, uygulama sürecinde, projede kaydedilen ilerleme ve 

gerçekleşmeleri içeren raporlar sunmak zorundadır. Bunlar; sözleşmede belirtilen dönemlerde 

sunulacak ara raporlar ve proje uygulama süresinin tamamlanmasını takiben sunulacak nihai 

rapordan oluşmaktadır. Ayrıca Ajans, yararlanıcıdan ilave bilgi ve belge talebinde bulunabilir. 

Ödemeler: 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. 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) ara ödemede destek miktarının %40’ı ve son 

ödemede %20’si destek yararlanıcısının banka hesabına 30 gün içerisinde aktarılır. Yararlanıcı 

tarafından ilgili raporlar sunulmadan ve usulüne uygun ödeme talebinde bulunulmadan, 

yararlanıcıya hiçbir ödeme yapılmaz. 

Projeye ait kayıtlar: Yararlanıcı, proje uygulanmasına dair tüm hesap ve kayıtları şeffaf 

bir şekilde tutmakla yükümlüdür. Bu kayıtlar proje tamamlandıktan sonra on yıl süreyle 

saklanmalıdır. 

Denetim: Gerektiğinde yapılacak denetimler sırasında yararlanıcı, proje uygulama ve 

yönetim mekânlarına erişimi zorlaştırmamak yahut engellememek ve talep edilen her türlü bilgi 

ve belgeyi görevli personele zamanında sunmak zorundadır. Sözleşme hükümleri, Ajans 

tarafından hem kayıtlar üzerinde hem de yerinde yapılabilecek denetimlere olanak tanıyacaktır. 

Ajans, destek miktarı 200.000 TL’nin üzerinde olan bütün projelerden denetim raporu 

talep edebilir. Bu limitin altındaki projelerde kendi belirleyeceği ve başvuru rehberinde 

belirteceği kriterlere (destek miktarı, yararlanıcın yasal statüsü vs.) göre denetim raporu talep 

edebilir. Bu denetim Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 

yetkilendirilen bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşları ile serbest muhasebeci mali 
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müşavirler ve yeminli mali müşavirler tarafından yapılabilir. Projelerin denetimi Ajans 

tarafından da yaptırılabilir. Bu durumda denetim maliyeti proje bütçesinde yer almaz. Ajans 

kamu kurum ve kuruluşlarını dış denetim kuralından muaf tutabilir. 

Tanıtım ve Görünürlük: Yararlanıcılar, ortakları ve yükleniciler, hizmet, mal alımı ve 

yapım işleri faaliyetlerinde Ajansın sağladığı mali desteği ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 

genel koordinasyonunu görünür kılmak ve tanıtmak için proje uygulama süresi ve takip eden 3 

yıllık denetim süresi boyunca Ajansın internet sitesinde (www.daka.org.tr) yayımlanan “tanıtım 

ve görünürlük rehberine” uygun olarak gerekli önlemleri alır. 

Satın Alma İşlemleri: Satın alma sürecine ilişkin tabi olduğu özel bir düzenleme olan 

yararlanıcılar, destek programları çerçevesinde desteklenen proje ve faaliyetler kapsamında 

yapacakları satın alma faaliyetlerini bu mevzuat çerçevesinde gerçekleştirirler. Bunun dışındaki 

kurum ve kuruluşların uyacakları satın alma usul ve esasları ise “Proje Uygulama Rehberi-Ek-

6 Kalkınma Ajansları Tarafından Sağlanan Destekler İçin Satın Alma Rehberi”nde 

tanımlanmıştır. Kendi satın alma usullerini uygulayacak yararlanıcıların ihalelerinde ise Ajans 

uzmanları, proje bütçesinin büyüklüğü, satın alma yapacak yararlanıcının kurumsal kapasitesi 

gibi hususları göz önünde bulundurarak gözlemci olarak katılabilir.  Ancak, Ajansın talep etmesi 

halinde, yararlanıcı, bu ihalelerde satın alma sürecine dair tüm bilgi ve belgeleri eksiksiz şekilde 

paylaşmakla yükümlüdür. 

Yürütülen programlar kapsamında alımı desteklenen alet, teçhizat, yazılım, malzeme ve 

sistemler ile yapımı gerçekleştirilen tesislerin mülkiyeti ve bunlar üzerindeki fikri mülkiyet 

hakları yararlanıcıya aittir. Yararlanıcının, sözleşme kapsamında sağlanan tesis, makine, 

ekipman, teçhizat ve diğer malzemeleri, genel sekreterin gerekçeli ve yazılı izni olmaksızın 

proje süresince ve projenin tamamlanmasından itibaren üç yıl süreyle üzerinde üçüncü kişi 

lehine ayni ya da şahsi hak tesis edemeyeceği ve projede belirtilen iş yeri dışında 

kullanamayacağı, aksi halde destek miktarının iki katı tutarında Ajansa tazminat ödeyeceği 

hususu sözleşmede yer alır. 
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3. EKLER  

 

EK A : Başvuru Formu  

EK B : Bütçe (Excel Formatında B1- B2- B3) 

EK C : Mantıksal Çerçeve  

EK D : Projede Yer Alan Kilit Personelin Özgeçmişleri 

EK E   : Performans Göstergeleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


