


2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI 
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI  

 PROGRAM 

23.01.2014 

09.30-10.00 Kayıt 

10.00-10.30 Açılış    

  Ankara Kalkınma Ajansı Kısa Tanıtımı  

10.30-11:15 Program Amaç ve Öncelikleri 

11.15-11:30 Kahve Arası 

11:30-12:00 Uygunluk Kriterleri ve Başvuru Süreci 

12:00-12:30 Soru-Cevap ve Kapanış      
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• Programın amacı nedir? 

• Programın öncelikleri nelerdir? 

• Örnek proje konuları nelerdir? 
Amaçlar 

• Program bütçesi nasıldır? 

• Program süresi ne kadardır? 

• Program uygulama yeri neresidir? 
Program Detayları 

• Kimler başvurabilir? 

• Hangi faaliyetler ve maliyetler uygun 
kabul edilir? 

Uygunluk 
Kriterleri ve 

Başvuru Süreci 

GÜNDEM 





 

Genel Amaç: Ankara’da, bireylere eşit ve kaliteli yaşam imkanı 
sunarak sosyal bağların güçlendirilmesi   

 

Özel Amaç: Özel sosyal politika gerektiren grupların yaşam 
kalitelerinin yükseltilmesi,  sosyal ve ekonomik yaşama 
katılımlarının artırılması 

23.01.2014 5 

PROGRAM AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ 
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PROGRAM AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ 

Tanımlar: 
 

Özel sosyal politika gerektiren gruplar: Toplumun çoğunluğunun sahip 
olduğu siyasi, ekonomik ve sosyal haklara ve araçlara ulaşmalarının önünde 
engeller bulunan ve bu sebeple kendi kendilerine yeter olamayan sosyal 
gruplardır. Yoksullar, işsizler, düşük vasıflı işçiler, kadınlar, yaşlılar, gençler, 
çocuklar, göçle gelen nüfus, engelliler, bakıma ve korunmaya muhtaç kişiler, 
toplumda sosyal dışlanma riski olup, içermeci sosyal politikalar geliştirilmesi 
öncelikli olan kesimlere örnektir.  
 
Sosyal içerme: Bireylerin, ekonomik, sosyal ve kültürel hayata ve kamu 
hizmetlerine eşit düzeyde erişimlerinin ve hayatlarını etkileyen karar verme 
süreçlerine katılımlarının sağlanarak, hayata başlama noktalarından bağımsız 
olarak potansiyellerini tam olarak hayata geçirebilmelerini sağlamak 
amacıyla geliştirilen politikaların ve faaliyetlerin yer aldığı süreçtir. 



 

ÖNCELİKLER  

 

Öncelik 1: 

Sosyal, kültürel ve fiziksel hizmetlere erişebilirliklerinin 
kolaylaştırılarak, yaşam memnuniyetlerinin artırılması için 
altyapının tesis edilmesi 

Öncelik 2: 

İstihdam edilebilirliğini sağlayacak imkân ve becerilerin 

geliştirilmesi için altyapının tesis edilmesi 

Öncelik 3: 

Sosyal rehabilitasyon ve güçlendirme yöntemleriyle 

toplumsal yaşama katılımlarının artırılması için altyapının tesis 
edilmesi 
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PROGRAM AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ 

Özel sosyal politika gerektiren grupların; 



PROGRAM AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ 
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• Yaşam kalitesi: İnsanların ve toplumların, gelir 
düzeylerinin, iş kalitelerinin, fiziksel ve ruhsal 
sağlıklarının, eğitim düzeylerinin, yaşadıkları fiziksel 
çevrenin ve sosyal yaşantılarının bileşiminin genel 
niteliğidir. 

• Yaşam memnuniyeti: İhtiyaçların ve isteklerin 
karşılanmasından doğan tatmin duygusudur. Yaşam 
memnuniyeti, bir mekanda refahın en önemli 
göstergelerinden biridir. 

Öncelik 1: 

Özel sosyal politika gerektiren grupların sosyal, kültürel ve 
fiziksel hizmetlere erişebilirliklerinin kolaylaştırılarak, yaşam 
memnuniyetlerinin artırılması için altyapının tesis edilmesi 



ÖRNEK PROJE KONULARI 
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• Engelli vatandaşlar için spor, eğitim, tatil ve entegrasyon hizmetleri sunmaya 
yönelik altyapıların oluşturulması 

• Yaşlılar, çocuklar, kadınlar, yoksullar gibi hareketliliği kısıtlı gruplara sosyo-kültürel 
(kütüphane, sinema, tiyatro vb.) hizmetler sağlayacak gezici/sabit altyapıların 
oluşturulması 

• Sosyal mekanların işitme, görme ve diğer engelli gruplarına yönelik geliştirilmesi, 
yenilikçi sistemlere entegrasyonlarının sağlanması 

• Kamu kurumlarının engellilere hizmet vermesine imkan tanıyacak şekilde altyapı 
(rampa, sesli uyarı, özel koltuk, otopark vb.) ve eğitim gereksinimlerinin 
karşılanması 

• Sosyal mekanların çocuk ve gençlerin kaliteli zaman geçirmelerine imkan tanıyacak 
şekilde iyileştirilmesi  

• Fiziksel altyapıların yaşlı ve engellilerin hizmetlere erişimini kolaylaştıracak şekilde 
iyileştirilmesi (Örneğin: rampa, sesli ve görsel uyarı, engelli asansörü, özel koltuk vb. 
küçük ölçekli ulaşım altyapı düzenlemeleri) 

Öncelik 1: 

Özel sosyal politika gerektiren grupların sosyal, kültürel ve fiziksel 
hizmetlere erişebilirliklerinin kolaylaştırılarak, yaşam 
memnuniyetlerinin artırılması için altyapının tesis edilmesi 



PROGRAM AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ 
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• Beşeri sermaye: Bireylerin bilgi, yetenek ve 
tecrübelerinin bileşiminden oluşan ve 
ekonomik değer yaratmak için kullanılabilecek 
stok değerdir. 

• İstihdam edilebilirlik: Bir insanın mevcut bilgi, 
yetenek ve tecrübesi ile iş bulabilme ve 
işgücüne katılabilme kapasitesidir. 

Öncelik 2: 

Özel sosyal politika gerektiren grupların istihdam 
edilebilirliğini sağlayacak imkân ve becerilerin geliştirilmesi 
için altyapının tesis edilmesi 



ÖRNEK PROJE KONULARI 
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• İşsizler ya da düşük vasıflı işçiler için aktif işgücü talebine uyum ve 
istihdam edilebilirliği sağlayacak kurs, atölye vb.  altyapıların kurulması 

• Engelli bireylerin istihdam olanaklarını artıracak kariyer ve mesleki eğitim 
merkezlerinin kurulması  

• Kadın girişimciler için ortak sergi ve satış mekânlarının oluşturulması 

• “ Ev eksenli çalışan kadınlar” için ortak üretim mekânlarının kurulması 

• Engellilerin üretim yapabilmelerine olanak tanıyacak fiziksel donatılara 
sahip eğitim mekanlarının/atölyelerin yaygınlaştırılması  

• Ekonomik yaşama katılmakta güçlük çeken grupların değer yaratmalarına 
olanak sağlayacak eğitim ve üretim merkezlerinin oluşturulması 

 
 

 

Öncelik 2: 

Özel sosyal politika gerektiren grupların istihdam edilebilirliğini 
sağlayacak imkân ve becerilerin geliştirilmesi için altyapının tesis 
edilmesi 



PROGRAM AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ 
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• Sosyal rehabilitasyon: Hedeflenen bir topluluğun sosyal (ve 
ekonomik) yeterliliğinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen 
onarma, güçlendirme ve yeniden kazanma faaliyetleri 
bütünüdür. 

• Güçlendirme: Birey ve grupların tercih ve eylem özgürlüğünün 
genişletilerek yaşamların etkileyen kararlar ve kaynaklar 
üzerindeki etkilerini artırmaktır.  Karar verme mekanizmalarına 
katılım ve bu süreçlerde kendi yaşam kalitelerinin artmasına 
yönelik pazarlık gücüne sahip olabilme güçlenmenin temel 
boyutlarıdır.    

Öncelik 3: 

Özel sosyal politika gerektiren grupların, sosyal rehabilitasyon ve 
güçlendirme yöntemleriyle toplumsal yaşama katılımlarının 
artırılması için altyapının tesis edilmesi 



ÖRNEK PROJE KONULARI 
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• Sokakta yaşayan, çalışan çocukların toplumsal yaşama sağlıklı katılımlarını 
sağlayacak barınma, eğitim vb. imkanlara yönelik altyapıların oluşturulması 

• Şiddet mağduru kadınlara ve/veya çocuklara psikolojik, sosyal ve hukuki 
destekler sağlamaya yönelik toplum merkezlerinin kurulması 

• Engelli bakım ve rehabilitasyon merkezi, yaşlı bakım evi ve kadın sığınma 
merkezlerinin kurulması ve/veya mevcut merkezlerin hizmet kalitelerinin ve fiziki 
koşullarının iyileştirilmesi 

• Demokratik katılımı sağlayan kent konseyi, toplum merkezi vb. altyapıların 
oluşturulması 

• Sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya olanlara yönelik altyapı tesislerinin inşa 
edilmesi 

• Madde bağımlılarının rehabilitasyonunu sağlayacak merkezlerin kurulması  

• Yaşlılar için hobi kültür, sanat etkinliklerinin düzenlenebileceği merkezlerin 
kurulması 

 

 

 

 

 

Öncelik 3: 

Özel sosyal politika gerektiren grupların, sosyal rehabilitasyon ve 
güçlendirme yöntemleriyle toplumsal yaşama katılımlarının artırılması 
için altyapının tesis edilmesi 



• Program Bütçesi: 10 Milyon  TL 

• Azami destek tutarı: 1.000.000 TL  

• Asgari destek tutarı: 100.000 TL 

• Ajans Desteği proje toplam uygun 
maliyetinin % 25’inden az; % 75’sinden 
fazla olamaz. 

Bütçe 
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PROGRAM DETAYLARI 



• Azami 18 ay 

• Asgari 9 ay 

Süre 

• TR51: Ankara ve ilçeleri 

Yer 
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PROGRAM DETAYLARI 



UYGUNLUK KRİTERLERİ 
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• Belediyeler 

• Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilik, Kaymakamlıklar, Kamu 
Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, İlçe 
Müdürlükleri, Bakanlıkların bağlı ya da ilgili Kurum, Kuruluş, Merkez 
ve Enstitüleri vb.) 

• Organize Sanayi Bölgeleri 

• Üniversiteler 

• Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve 
borsalar, esnaf ve sanatkar odaları, meslek odaları ve bunların bir 
araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar) 

• Kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları (Vakıflar, Dernekler, 
Sendikalar vb.) 

• Kâr amacı gütmeyen birlik ve kooperatifler 

Kimler Başvurabilir? 
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UYGUNLUK KRİTERLERİ 



•Faaliyet konusunun proje sunan kurum/kuruluşun görev 
ve yetki alanı içerisinde olması 
•Ankara ve ilçelerinde kayıtlı olmaları veya merkezlerinin 
ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması 
•Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa 
ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması 
•Teklif çağrısı ilan tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş ve 
tescil edilmiş olması (Sivil Toplum Kuruluşları ve Birlik ve 
Kooperatifler için geçerlidir) 

Başvuru Sahibi Uygunluğu 
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UYGUNLUK KRİTERLERİ 



• Başvuru Sahipleri tek başlarına ya da ortak 
kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunabilirler. 
• Ortaklar, Ankara’da kayıtlı olmaları veya merkezlerinin 

ya da yasal şubelerinin Ankara’da bulunması koşulu 
dışında, Başvuru Sahipleri ile aynı uygunluk 
kriterlerini karşılamalıdırlar. 

• Başvuru Sahipleri ve ortakların uygunluk kriterlerini 
karşılamayan kuruluşlar proje tekliflerine, teklifin 
güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak 
amacıyla, iştirakçi olarak katılabilirler. 

Ortakların Uygunluğu 
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UYGUNLUK KRİTERLERİ 



MALİYETLERİN UYGUNLUĞU 
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Maliyetler 

Uygun 
Maliyetler 

Uygun 
doğrudan 
maliyetler 

Uygun dolaylı 
maliyetler 

Uygun 
Olmayan 

Maliyetler 



• Projede görevlendirilen koordinatör, muhasebeci ve teknik personelin net 
maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler 
• Yolculuk ve gündelik giderleri 

• Yeni ekipman satın alma maliyetleri 

• Hizmet satın alma maliyetleri 

• Sarf malzemesi maliyetleri 

• Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.) 

• İnşaat ve inşaat denetim (kontrolörlük) işleri için taşeron maliyetleri 

• Denetim maliyetleri 

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

• Görünürlük Maliyetleri 

• Projenin toplam uygun maliyetlerinin  en fazla % 2’si olmak üzere genel idari 
giderler (elektrik, su, ısınma maliyetleri v.b.) 

Uygun Maliyetler 
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MALİYETLERİN UYGUNLUĞU 



• Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri 
sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler 
• Borçlar; zarar veya borç karşılıkları, 

• Faiz borcu 

• Hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler 

• Binek araç, arazi veya bina alımları 

• İkinci el ekipman alımları 

• Kur farkından doğan zararlar 

• Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları 

• Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin 
maliyetleri 

• Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler 

Uygun Olmayan Maliyetler 
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MALİYETLERİN UYGUNLUĞU 



 

• Başvuru Sahibinin projedeki ortağı ya da iştirakçisinden yapılan satın 
alımlara yapılacak ödemeler 
• Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali 

ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler 

• Kamulaştırma / istimlak bedelleri 

• Ayni katkılar 

• Leasing (finansal kiralama) ve amortisman giderleri 

• Üçüncü taraf(lar)a verilen krediler/hibeler 

• Ticari amaçlı üretimde kullanılacak hammadde maliyeti 

• Daha önce başlamış ve/veya inşaatı devam eden bina ya da altyapı 
hizmetlerinin tamamlanmasına ilişkin yapım işleri 

Uygun Olmayan Maliyetler 
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MALİYETLERİN UYGUNLUĞU 



BÜTÇE 
 
Bu program kapsamında, Başvuru Sahiplerinin projeleri için 
gerçekleştirecekleri her türlü harcamaya ait Katma Değer 
Vergisi (KDV) giderleri uygun maliyet olarak kabul 
edilmektedir. Bu nedenle, kâr amacı gütmeyen kurum ve 
kuruluşlar tarafından sunulan projelere ait bütçelerin, KDV 
dâhil fiyatlar üzerinden hazırlanması gerekmektedir.   
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ÖNEMLİ UYARI 



FAALİYETLER 
 

• Altyapı tesislerinin inşasını içeren projelerde, fizibilite, zemin araştırmaları ve etüdü, 
(gerekli ise) laboratuvar deney değerlendirmeleri, altyapının teknik özellikleri, metraj 
ve keşifler, yer gösterim/ onaylı imar durumları/kot haritaları, gibi teknik belgeler ile 
mali belgelerin eksiksiz, yasal ve onaylı olması gerekmektedir.  

• Altyapı faaliyeti içeren bu projelere ilişkin tüm yasal izinlerin alınmış olması 
gerekmekte olup; yukarıda bahsedilen ve gerekli olan diğer belgelerin başvuru 
sırasında raporlanması hususu zorunlu tutulmaktadır.  

• Tüm öncelikler kapsamında tek bir faaliyeti içeren projeler (sadece eğitim veya 
anket, fuar katılımı, araştırma çalışması vb.) desteklenmeyecektir. 
 

Projelerin sosyal altyapı tesislerinin inşası veya rehabilitasyonu faaliyetlerini  de 
içerecek şekilde çeşitli faaliyetler bütününden oluşması gerekmektedir.  

23.01.2014 25 

ÖNEMLİ UYARI 



 

AJANSA OLAN BORÇLAR 
Başvuru Sahiplerinden, 5449 sayılı Kanunun 19. maddesinin (d) ve 
(e) bentlerinde belirtilen Kalkınma Ajansı paylarını ve bunlarla 
ilişkili varsa diğer bütün mali yükümlülüklerini yerine getirmiş 
olanlar veya 26.02.2011 tarih ve 6111 sayılı Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 17. 
Maddesi hükmüne göre yapılandırmış ve yapılandırılan borç 
taksitlerini ödeyenler haricindeki Belediyeler, Ticaret ve Sanayi 
Odaları Ankara Kalkınma Ajansı ile mali destek sözleşmesi 
imzalayamaz.   
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ÖNEMLİ UYARI 





 

Genel Amaç: Ankara’nın yüksek katma değer ve 
teknoloji odaklı ekonomik yapısının 
güçlendirilmesi 

 

Özel Amaç: Ankara sanayisinin ileri teknolojili 
sektörlerinde üretim, pazarlama ve ihracat 
kapasitesini artırılması 
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PROGRAM AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ 
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Yaratılan katma değer ve Ar-Ge yatırımları açısından 
yüksek teknoloji  kullanımı yoğun olan sektörler 

 
 
 
 
 

İleri teknoloji sektörler 

İleri teknoloji  

İleri (Yüksek) teknoloji, herhangi bir ürün ve/veya sürecin 
geliştirilmesinde bilimsel ve teknik bilginin kullanılması 

İLERİ TEKNOLOJİ 

İleri Teknolojili Sektörler: Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçler, 
makine ve ekipman, elektrikli teçhizat, silah ve mühimmat, motorlu 
kara taşıtları, hava taşıtları, savaş araçları ve diğer ulaşım araçları, 
kimyasallar, eczacılık ürünleri, bilgisayar, elektronik ve optik ürünler 



 

ÖNCELİKLER  

 

Öncelik 1: 

İleri teknolojili sektörlerde faaliyet gösteren 
firmaların tasarım, test, üretim, pazarlama 
kapasite ve yeteneklerinin desteklenerek ürün 
portföyünün geliştirilmesi 

Öncelik 2: 

İleri teknolojili sektörlerde üretim yapan 
firmaların ihracat kapasitesinin artırılması 
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PROGRAM AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ 



ÖRNEK PROJE KONULARI (1) 
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• Yeni ürünlerin üretilmesi için gerekli olan örgütsel ve yönetsel   
yenilikleri (ar-ge, insan kaynakları, vb.) içeren projeler 

• Üretim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik projeler 

• Yeni ürün ve yazılım hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik 
projeler 

• Halihazırda ithal edilen ileri teknoloji ürünlerin yerli üretimini 
hedefleyen projeler 

• Teknoloji danışmanlığı, teknoloji transferi ve ticarileştirme 
merkezlerinin kurulması ve/veya geliştirilmesine yönelik 
projeler 

Öncelik 1: 

İleri teknolojili sektörlerde faaliyet gösteren firmaların tasarım, test, 
üretim, pazarlama kapasite ve yeteneklerinin desteklenerek ürün 
portföyünün geliştirilmesi 



ÖRNEK PROJE KONULARI (2) 
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• Üretim yapan firmaların tasarım, üretim, kurumsal 
kapasite ve yeteneklerinin geliştirilmesine hizmet etmek 
üzere ortak Ar-Ge, Ür-Ge, laboratuvar, vb. merkezlerinin 
kurulması ve/veya  geliştirilmesine yönelik projeler 

• Ürün tasarımlarının geliştirilmesine hizmet edecek 
merkezlerin kurulması ve/veya geliştirilmesine yönelik 
projeler 

• Üretilen ürünlerin kalitesini geliştirmeye yönelik projeler 

• Mevcut/yeni ürünlerin üretim ve/veya pazarlama 
kapasitesinin artırılmasına yönelik projeler 

Öncelik 1: 

İleri teknolojili sektörlerde faaliyet gösteren firmaların tasarım, test, 
üretim, pazarlama kapasite ve yeteneklerinin desteklenerek ürün 
portföyünün geliştirilmesi 



ÖRNEK PROJE KONULARI  
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• Üretim yapan firmaların ihracata başlamasına yönelik tanıtım, 
pazarlama ve/veya kurumsal kapasitelerinin artırılmasına yönelik 
projeler  

• Üretim yapan firmaların ihracata başlamasına yönelik gerekli 
belgelendirmeleri (ISO 9000 Kalite Standartları,  Çevre: ISO 
14000, CE işareti alımı hizmetleri, vb.)  sağlamalarını içeren 
projeler 

• İhracat yapan firmaların tanıtım, pazarlama ve/veya kurumsal 
kapasitelerinin artırılmasına yönelik projeler 

• İhracat yapan firmaların taşıma, depolama ve dağıtım 
hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik projeler 

• İhracat yapan firmaların mevcut ihraç ürünlerinin üretim 
kapasitesinin artırılmasına yönelik projeler 

 

 

Öncelik 2: 

İleri teknolojili sektörlerde üretim yapan firmaların ihracat 
kapasitesinin artırılması  



• Program Destek Tutarı: 15 Milyon TL 

• Asgari Tutar: 100.000 TL 

• Azami Tutar: 500.000 TL 

• Ajans Desteği proje toplam uygun 
maliyetinin % 25’inden az; 
%50’sinden fazla olamaz. 

Bütçe 

23.01.2014 34 

PROGRAM DETAYLARI 



• Azami 9 ay 

• Asgari 6 ay 

Süre 

• TR51: Ankara ve ilçeleri 

Yer 
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PROGRAM DETAYLARI 



UYGUNLUK KRİTERLERİ 
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• Gerçek kişiler hariç tüm işletmeler  

• OSB’ler  

• Üniversiteler 

• Araştırma merkezleri/enstitüleri 

• Teknoparklar 

• Kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları 

• İhracatçı birlikleri 

Kimler Başvurabilir? 
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UYGUNLUK KRİTERLERİ 

Bu kurum ve kuruluşlar projede ortak olarak da yer alabilirler. 



• Faaliyet konusunun görev ve yetki alanı içerisinde     
olması 
• Ankara ve ilçelerinde kayıtlı olmaları veya 

merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede 
bulunması 

• Destek başvuru sürecinden doğrudan sorumlu olması 

• EUROSTAT tarafından NACE 2 kodlarına göre 
tanımlanan ileri teknoloji sektörlerde faaliyet 
göstermesi 

• Teklif Çağrısı ilan tarihinden en az 3 (üç) ay önce 
kurulmuş ve tescil edilmiş olması 

Başvuru Sahibi Uygunluğu  
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UYGUNLUK KRİTERLERİ 



• Başvuru Sahipleri tek başlarına ya da ortak 
kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunabilirler. 
• Ortaklar, Ankara’da kayıtlı olmaları veya merkezlerinin 

ya da yasal şubelerinin Ankara’da bulunması koşulu 
dışında, Başvuru Sahipleri ile aynı uygunluk 
kriterlerini karşılamalıdırlar. 

• Başvuru Sahipleri ve ortakların uygunluk kriterlerini 
karşılamayan kuruluşlar proje tekliflerine, teklifin 
güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak 
amacıyla, iştirakçi olarak katılabilirler. 

Ortakların Uygunluğu 
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UYGUNLUK KRİTERLERİ 



MALİYETLERİN UYGUNLUĞU 
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Maliyetler 

Uygun 
Maliyetler 

Uygun 
doğrudan 
maliyetler 

Uygun dolaylı 
maliyetler 

Uygun 
Olmayan 

Maliyetler 



•Projede görevlendirilen koordinatör, muhasebeci ve teknik personelin net 
maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler 
• Yolculuk ve gündelik giderleri 

• Yeni ekipman satın alma maliyetleri 

• Hizmet satın alma maliyetleri 

• Sarf malzemesi maliyetleri 

• Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.) 

• Ajans tarafından sağlanan mali desteğin % 30’unu geçmemek koşuluyla 
küçük ölçekli yapım işleri 

• Denetim maliyetleri 

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

• Görünürlük Maliyetleri 

• Projenin toplam doğrudan uygun maliyetlerinin  en fazla % 1’i olmak üzere 
genel idari giderler (elektrik, su, ısınma maliyetleri v.b.) 

Uygun Maliyetler 
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MALİYETLERİN UYGUNLUĞU 



• Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve 
ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler, 
• Borçlar, zarar veya borç karşılıkları, 

• Faiz borcu, 

• Hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler, 

• Binek araç, ticari araç, arazi veya bina alımları, 

• İkinci el ekipman alımları, 

• Kur farkından doğan zararlar, 

• Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları,  

• Projenin idari işlerinde görevlendirilecek personele ilişkin ödemeler, 

• Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer 
faaliyetlerin maliyetleri, 

Uygun Olmayan Maliyetler 
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MALİYETLERİN UYGUNLUĞU 



•  Yurtdışındaki fuarlara katılım maliyetleri, 
• Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen 

maliyetler, 

• Başvuru Sahibinin projedeki ortağı ya da iştirakçisinden yapılan satın 
alımlara yapılacak ödemeler, 

• Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali 
ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler, 

• Kâr amacı güden destek yararlanıcılarının Katma Değer Vergisi (KDV) 
giderleri, 

• Kamulaştırma / istimlak bedelleri, 

• Ayni katkılar, 

• Leasing (finansal kiralama) ve amortisman giderleri, 

• Üçüncü taraf(lar)a verilen krediler/hibeler, 

• Ticari amaçlı üretimde kullanılacak hammadde maliyeti, 

• İnşaatı devam eden binanın tamamlanmasına ilişkin yapım işleri. 

Uygun Olmayan Maliyetler 
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MALİYETLERİN UYGUNLUĞU 



BÜTÇE 
 
• Kâr amacı güden destek yararlanıcılarının Katma Değer Vergisi 

(KDV) giderleri uygun maliyet değildir. Kâr amacı güden destek 
yararlanıcılarının proje bütçelerini KDV hariç olarak hazırlaması 
gerekmektedir.  
 

• Kâr amacı güden destek yararlanıcıları hariç diğer başvuru 
sahiplerinin projeleri kapsamında gerçekleştirilecek olan her 
türlü harcamaya ait KDV giderleri uygun maliyet olarak kabul 
edilmektedir. Bu nedenle, kâr amacı gütmeyen kurum ve 
kuruluşlar tarafından sunulan projelere ait bütçelerin KDV dâhil 
fiyatlar üzerinden hazırlanması gerekmektedir. 
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ÖNEMLİ UYARI 



ÖNEMLİ UYARI 
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Mükerrer Destek 
 

• Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar başlıklı Bakanlar 
Kurulu Kararı kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan 
yatırım harcamaları, Ajans tarafından sağlanan mali 
desteklerden yararlanamaz. 

• Ajans desteklerinden yararlanılan yatırım harcamaları için 

teşvik belgesi müracaatı yapılamaz.   



FAALİYETLER 
 

 Öncelik 1 kapsamında sunulacak projelerde; bir pilot 
üretim/uygulama gerçekleştirilecektir. 
 
Öncelik 2 kapsamında sunulacak projelerde; sadece tek bir 
faaliyet (örn. sadece eğitim veya sadece iş gezisi/pazar 
araştırması) desteklenmeyecektir. 
 
Öncelik 2 kapsamında sunulacak projelerde yurtdışındaki 
fuarlara katılım projeleri desteklenmeyecektir. 
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ÖNEMLİ UYARI 



 

 15 DAKİKALIK ARADAN 
SONRA DEVAM EDECEĞİZ… 


