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Programın Amacı

2.03.2023

 Programın Genel Amacı
– TR82 Bölgesi’nde ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanması

 Programın Özel Amacı
– Bölgede ağaç ürünleri ve mobilya, gıda, fabrikasyon metal ürünleri, 

tekstil ve hazır giyim ve diğer metalik olmayan mineral ürünler imalatı 

sektörlerindeki işletmelerin rekabet edebilirliğini artırmaktır.



 Öncelik 1. Ekonomik kalkınmaya katkı sağlayan yatırım, istihdam ve 

ihracat odaklı projelerin desteklenmesi, 

 Öncelik 2. Yeşil kalkınma hedefleri kapsamında döngüsel ekonomi 

ve kaynak verimliliğini hedefleyen projelerin desteklenmesi,

 Öncelik 3. https://www.yatirimadestek.gov.tr/yatirim-firsatlari internet

adresinde yer alan ve KUZKA tarafından ön fizibilitesi yapılmış

yatırım konularının hayata geçirilmesi.
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Programın Öncelikleri

https://www.yatirimadestek.gov.tr/yatirim-firsatlari


Program Bütçesi 20.000.000 TL 

Kredi Olarak 

Kullanılabilecek Bütçe 

Limitleri

Asgari Proje Bütçesi

(Kredi Miktarı)

Azami Proje Bütçesi

(Kredi Miktarı)

500.000 TL 2.500.000 TL

Ajans Kar Payı Destek

Oranı

Kredi veya finansal kiralama İşleminde Faiz/Kar Payı 

oranının 12 puanı desteklenir.
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Programın Bütçesi ve Süreis

2.03.2023
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Örnek Hesaplama (01.02.2023 itibarıyla)

*TLREFK: Türk Lirası Gecelik Katılım Referans Getiri Oranı
** İşletme Başına Verilecek azami Kar Payı Desteği: 357.359,64 TL



 Proje Uygulama Süresi
– Azami 12 Ay

 Kredi Ödeme Vadesi
– 24 Ay

3’er aylık dönemler halinde 8 taksit

Proje Süresi
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Uygunluk Kriterleri



 Gıda Ürünleri İmalatı

 Tekstil Ürünleri İmalatı

 Giyim Eşyaları İmalatı

 Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ür.

 Diğer Metalik Olmayan Min. Ürünler İma.

 Fabrikasyon Metal Ürün İmalatı.(Mak.Tec.Har)

 Mobilya İmalatı
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Öncelikli Sektörler 

2.03.2023



 TR82 Bölgesi’nde faaliyet gösteren, KOSGEB Veri Tabanında 

kayıtlı, KOBİ Beyannamesi onaylı, KOBİ ölçeğindeki işletmelerdir. 

– Kobi: 250 kişiden az çalışan istihdam eden, yıllık net satış hasılatı veya 

mali bilançosundan herhangi biri 250 milyon lirayı aşmayan işletmeler

Uygun Başvuru Sahipleri
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Öncelik 1: Ekonomik kalkınmaya katkı sağlayan yatırım, istihdam ve ihracat 

odaklı projelerin desteklenmesi

 Katma değerli ürünlerin üretilmesine yönelik faaliyetler,

 İhracat kapasitesinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler; işletmelerin yurt dışı 

pazarlara girişlerini kolaylaştıran belgeler ve sertifikalandırma çalışmaları, 

ihracat kapasitesi oluşturan makine ekipman yatırımları vb.

 Bir ürünün maliyetini düşürücü, kalite, standart veya performansını yükseltici 

yeni tekniklerin/teknolojilerin işletmeye transferine yönelik faaliyetler,

 Yeni yöntemlerle yeni ürünler, madde ve malzemeler, araçlar, gereçler, 

işlemler, sistemler geliştirilmesi, tasarım ve çizim çalışmaları, yazılım ve 

bilgi teknolojilerinin kullanımı, dijital dönüşüm, yeni teknikler prototipler 

üretilmesi ve bunlar için gerekli olan altyapının kurulmasına yönelik 

faaliyetler,

 İşletmelerin kendi bünyesinde Ar-Ge, test vb. laboratuvarlarının kurulması.
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Uygun Başvuru Konuları



Öncelik 2: Yeşil kalkınma hedefleri kapsamında döngüsel ekonomi ve kaynak 

verimliliğini hedefleyen projelerin desteklenmesi

 Avrupa Yeşil Mutabakatı gereği, üretilen ürünlerin sahip olması gereken 

asgari normları sağlayacak makine-ekipman yatırımlarına yönelik projeler,

 KOBİ’lerin kaynak verimliğinin artırılmasına yönelik faaliyetler; atıkların 

toplanması, ıslahı, bertarafı ve maddelerin geri kazanımı, hammadde, su ve 

enerjinin verimli kullanımı,

 Firmaların yeşil dönüşümü için gerekli teknolojik altyapının desteklenmesine 

yönelik projeler,

 Karbon ayak izinin düşürülmesi kapsamında yapılan enerji verimliliği 

projeleri,

 Atık ısının değişik teknikler ile yeniden sürece dâhil edilmesine yönelik 

yatırımlar,

 Üretim sürecinde ısı ve enerji kayıplarının önüne geçilmesine yönelik 

yatırımlar,

 İşletmelerin kendi bünyesinde yapacakları yenilenebilir enerji yatırımları. 
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Uygun Başvuru Konuları



Öncelik 3: https://www.yatirimadestek.gov.tr/yatirim-firsatlari internet adresinde 

yer alan ve KUZKA tarafından ön fizibilitesi yapılmış yatırım konularının hayata 

geçirilmesi

 Ahşap oyuncak üretim tesisi,

 Salep işleme tesisi,

 Ahşap bağlantı elemanları üretim tesisi,

 Tıbbi aromatik bitki işleme tesisi,  

 Çorap üretim tesisi,

 Defne yaprağı işleme tesisi,

 Kestane işleme tesisi,

 Havai fişek imalatı,  

 Kontrplak imalatı.
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Uygun Başvuru Konuları



 Bu programa yapılan başvurular öncelikli sektörler 

bazında değerlendirilecek olup, diğer imalat sanayinde 

faaliyet gösteren KOBİ’ler de programa başvuru 

yapabilir. Değerlendirme sürecinde öncelikli 

sektörlerden yapılan başvurular ilgililik bölümünde daha 

yüksek puan alabilecektir. 
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Diğer Sektörler

Lütfen Dikkat



14

Uygun Maliyetler

2.03.2023

BÜTÇE BAŞLIĞI PROGRAM BÜTÇE KURALLARI

1. İNSAN KAYNAKLARI MALİYETLERİ Uygun maliyet değildir.

2. SEYAHAT MALİYETLERİ Uygun maliyet değildir.

3. EKİPMAN VE MALZEME MALİYETLERİ Proje kapsamında alınacak yeni ekipmanlara ve

malzemelere ilişkin maliyetler olup "3. Ekipman ve

Malzeme" başlıklı bütçe kaleminde gösterilmelidir. Bu

maliyetler için herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

3.5 DİĞER Uygun maliyet değildir.

4. YEREL OFİS MALİYETLERİ Uygun maliyet değildir.

5.3 DENETİM MALİYETİ Uygun maliyet değildir.

5.8 TANITIM (GÖRÜNÜRLÜK) MALİYETLERİ Uygun maliyet değildir.

Görünürlük faaliyetleri başvuru sahibi tarafından ayni katkı

olarak sunulacaktır.

5.9 İNŞAAT (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ YAPIM) İŞLERİ 

MALİYETLERİ 

Uygun maliyet değildir.

6. DİĞER** İşletme Finansmanı (Toplam bütçenin en fazla %20’si)

veya Yazılım, sertifikasyon alımlarına ilişkin maliyetler olup

bunlar "6. Diğer" başlıklı bütçe kaleminde gösterilmelidir.

(Yazılım, sertifikasyon vb.)

8. İDARİ MALİYETLER Uygun maliyet değildir.



 Binek ve ticari taşıt alımları,

 Yapım işi maliyetleri, 

 Arazi veya bina alımları,

 İkinci el ekipman alımları,

 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,

 Başvuru sahibinin mevcut personeline yapılacak maaş ödemeleri,

 Borçlar; zarar veya borç karşılıkları,

 Faiz borcu,

 Hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler,

 Kur artışı dolayısıyla oluşan maliyet artışları,

 Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları,

 Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin 

maliyetleri,

 Yararlanıcı dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler,

 İstimlak bedelleri,
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Uygun Olmayan Maliyetler



 Otomobil, motosiklet, minibüs, otobüs, kaptıkaçtı, arazi taşıtları, panelvan, kamyon 

ve çekici alımı ve kiralanması ile bu işlemlerle taalluku olan giderler,

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

 Kredi kullanımına yönelik işlem ve dosya masrafları (ekspertiz ücretleri, 

teminat masrafları, havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.),

 Krediye ilişkin hesaplanan kâr payı gideri dışında herhangi bir sebepten 

kaynaklanan her türlü maliyet,

 Alınan makine ekipmanlara ilişkin gümrük vergisi, Özel Tüketim Vergisi 

(ÖTV), Katma Değer Vergisi (KDV) vb. vergiler,

 Ofis, bina ve her türlü gayrimenkul kira maliyetleri,

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

ücret ve maliyetler,

 Yolculuk ve gündelik giderleri,
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Uygun Olmayan Maliyetler



 Kredi Garanti Fonundan kefalet talep eden finansman desteği ve faizsiz kredi 

desteği başvuru sahiplerinin söz konusu fon tarafından verilen hizmetler 

karşılığında ödedikleri komisyon ve masraflar da proje uygun maliyetlerinden 

sayılmaz,

 Proje ile ilgisi olmayan harcamalar,

 Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler,

 Salt sözleşmeye, teminatlara ve KOSGEB ile yararlanıcı arasındaki mali 

ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler (kâr payı giderleri 

hariç). 

 Masraflar kredi tutarından ayrı olarak hesaplanıp Yararlanıcı tarafından Aracı 

Kuruma ödenecektir.  

 Ajansla sözleşme imzalamadan önce başlatılan faaliyetlerin harcamaları da “Proje 

ile ilgisi olmayan harcamalar” kapsamında değerlendirilir.
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Uygun Olmayan Maliyetler



Başvuru Sahibi

1 Başvuru Formu ve ekleri

2

Kredi Uygunluk Belgesi

Başvuru Sahibi program ilan tarihinden sonra Vakıf Katılım Bankası’ndan alınmış Kredi Uygunluk 

Belgesi (Başvuru Sahibinin bu belgede yer alan kredibilitesi, başvuru dosyasında yer alan bütçe ve 

proforma faturalara eşit ya da bunlardan büyük olmalıdır. Aksi halde proje reddedilecektir.  Kredi 

talebi henüz sonuçlandırılmamış başvurular için projenin teslim tarihine kadar ilgili aracı kuruluşa 

kredi uygunluk başvurusunda bulunulduğuna dair yazı sunulmalıdır.)

3

Proforma Fatura

Proje kapsamında yapılacak her bir mal ve hizmet satın alımı için en az 1 adet proforma fatura 

gerekmektedir.

4
Teknik Özellikler Listesi

Her bir proforma için teknik özellikler listesi sunulmalıdır.

5
Temsil ve İlzam Yetki Belgesi

İmza sirküleri-Şahıs işletmeleri için imza beyannamesi

6

Beyanname 

Başvuru sahibinin yetkili temsilcisi tarafından ıslak imzalı olarak hazırlanarak KAYS sistemine 

yüklenmelidir.

7

Yerli Malı Belgesi ve Taahhütnamesi (Avantaj sağlayıcı)

Proje kapsamında alınacak makine teçhizatlara ait Yerli Malı Belgesi bulunuyorsa, KAYS’ta bütçenin 

ilgili kalemine ve destekleyici belgeler bölümüne proforma faturayla birlikte yüklenmelidir.
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Başvuru Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler



Ön İnceleme

KRİTERLER

1. Başvuru sahibi uygundur.

2. Proje konusu uygundur.

3. Kredibilitesi uygundur.

Teknik Değerlendirme 

 Başvuru süresinin tamamlanması beklenmeden gelen

başvuruların sayısına ve ihtiyaçların aciliyetine göre

birden fazla panel oluşturulabilir. Oluşturulacak

panellerde görevlendirilecek asil ve yedek panelistler,

Ajans ve KOSGEB tarafından belirlenir.

 Paneller, en az üçü Ajans personeli olmak üzere,

toplam beş panelistten oluşur ve etik kurallar veya

diğer nedenlerle panelistlerin bir bölümünün iştirak

edememesi durumunda yedek panelistler çağrılır.

Panel başkanı, panel öncesi ajans ve KOSGEB’in

yapacağı istişare ile belirlenir.

 Paneller, en az üç kişiyle toplanır ve en az üç kişinin

aynı yönde iradesiyle karar alır.

 Genel Müdürlük gerekli görmesi durumunda Panele

gözlemci görevlendirebilir.

 Ön incelemeyi müteakip tüm projelerin değerlendirme

süreçleri 5 gün içerisinde sonuçlandırılır.
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Değerlendirme Süreci



Program kapsamında Vakıf Katılım Bankası A.Ş. ilgili aracı kuruluş olarak
belirlenmiştir. Başvuru sahipleri Kastamonu, Sinop ve Çankırı için aşağıdaki
şubelere kredi uygunluk belgesi için başvuru yapabilecektir. 

KUZKA için Ana Şube olarak Çorum şubesi hizmet verecektir. Şube Müdürü: Menderes 
ELMAS, Şube Müdürü İletişim : 0538 395 02 06

 Kastamonu: Çorum Şubemiz hizmet verecektir. İşletme Portföyümüz: Murat 
KARAKÜÇÜK, Şube İletişim: 0850 582 6033, Portföy İletişim: 0535 567 56 70

 Çankırı: Ankara Ulus Şubemiz hizmet verecektir. Şube Müdürümüz: Vedat ARVAS, KOBİ 
Portföyümüz: Aydın Emre KARABULUT, Şube İletişim: 0850 582 6138, Portföy İletişim: 
0531 649 61 97

 Sinop: Samsun Atakum Şubemiz hizmet verecektir. Şube Müdürümüz: Tolgahan ACAR, 
KOBİ Portföyümüz: Yunus Emre AYDIN, Şube İletişim: 0850 582 6157, Portföy İletişim: 
0544 676 46 00
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Başvuru Süreci 



 Başvurular 9 Şubat 2023 tarihinde başlayacak ve 31 Mart 2023 saat 18:00’a kadar Kalkınma
Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacaktır. Başvuru formu ve ekleri çevrimiçi
sistem üzerinden doldurulduktan sonra destekleyici belgeler de sisteme yüklenmelidir. 

KALKINMA AJANSLARI YÖNETİM SİSTEMİ

https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr
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KAYS Başvuru Süreci 

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


 KAYS BAŞLANGIÇ TARİHİ        : 09.02.2023
 KAYS SON BAŞVURU TARİHİ  : 31.03.2023

 Eimza veya Taahhütname : 07.04.2023
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BAŞVURU TARİHLERİ 



Finansman 
Destek Çağrısı

İnternet (Kays) 
Üzerinden Son 

Başvuru

Ön İnceleme 
(7 Gün)

Eksik Evrak 
Süreci 

(5 İş Günü)

Teknik/Mali 
Değerlendirme

Başarılı 
Projelerin İlanı

Sözleşme 
İmzalama
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Destek Programı Süreci
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Değerlendirme Süreci Nasıl İşleyecek

Değerlendirme Tablosu

Genel Başarı Puanı 60/100

İlgililik 30

Proje Tasarımı – Amaç, 
Hedef, Plan, Sonuç İlişkisi

20 

Sürdürülebilirlik 15

Yararlanıcının Kurumsal 
Kapasitesi

15

Bütçe  Maliyet Etkinliği ve 
Risklerin Öngörülmesi

20

Bir projenin eşik değeri olan 60 puan ya da üzeri alarak başarılı olmuş olması,

söz konusu projenin mutlaka destek almaya hak kazanacağı anlamına

gelmemektedir. Programın toplam bütçesi belirli olup, bu bütçenin finanse

edebildiği kadar proje desteklenecektir.
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