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KAYNAK VERİMLİLİĞİ MALİ DESTEK PROGRAMI 
SIKÇA SORULAN SORULAR - 1 

1.  
SORU Başvurumu hazırlarken KAYS’a nereden giriş yapacağım.  

CEVAP https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp adresinden giriş 
yapabilirsiniz 

2.  

SORU KAYS üzerinden başvuru yapıldıktan sonra evrak teslimi yapacak mıyım?  

CEVAP 

Başvuru aşamasında taahhütname haricinde bir belge/evrak teslimi 
yapılmayacak olup “TR52/2020/KAYNAK” başvuru rehberinin “4.3 
BAŞVURU NASIL VE NEREYE YAPILACAKTIR?”  bölümünde  bu konuya 
ilişkin bilgiler bulunmaktadır. 

3.  
SORU Gerçek kişi olarak proje sunulabilir mi? 

CEVAP Hayır, sunulamaz; “TR52/2020/KAYNAK” başvuru rehberinin “2.2 UYGUN 
BAŞVURU SAHİPLERİ" bölümünde uygun başvuru sahipleri listelenmiştir.       

4.  
SORU Kooperatifler uygun başvuru sahipleri midir? 

CEVAP Hayır, değillerdir; “TR52/2020/KAYNAK” başvuru rehberinin “2.2 UYGUN 
BAŞVURU SAHİPLERİ" bölümünde uygun başvuru sahipleri listelenmiştir.        

5.  

SORU Bir belediye olarak proje başvurusu yapabilmek için başkanın imzası 
yeterli midir? 

CEVAP 

“TR52/2020/KAYNAK” başvuru rehberinin “4. 1 BAŞVURU SIRASINDA 
SUNULMASI GEREKEN BELGELER” bölümünde “Belediyeler için 
Belediye Meclisi Kararı, İl Özel İdaresi için İl Genel Meclisi Kararı, Organize 
Sanayi Bölgeleri için Yönetim Kurulu Kararı, Endüstri Bölgeleri için Yönetim 
Kurulu Kararı” gerekmektedir denilmektedir.  Bu nedenle başvuru aşamasında 
belediyeler için Meclis kararı gerekmektedir.  Son başvuru tarihinin 8 Kasım 
2020 olduğu düşünülürse bu kararın en geç Ekim ayı içerisinde alınması 
gerekir. 

6.  

SORU 
Başvuru rehberinin “EK 3 — PROFORMA FATURA KURALLARI” adlı 
ekte proformalarla ilgili bilgi bulunmaktadır. Bu durumda projemde 
harcamalarla ilgili proforma vermek zorunda mıyım?  

CEVAP 

Evet, harcamalarda hem teknik şartname ve hem de buna ilişkin proforma 
gerekmektedir.  Bununla ilgili olarak başvuru rehberinin “4.1 BAŞVURU 
SIRASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER” bölümünde ve “EK 2 
— TEKNİK ŞARTNAME”de “hangi eşiklerde” ve “hangi şekil şartlarında” 
proforma fatura ve teknik şartnamelerin sunulması gerektiğinin bilgisi 
bulunmaktadır.  

7.  

SORU 

TR52/2020/KAYNAK programında başvuru aşamasında Çağrı 
Mektubunun başvurusunun yapıldığını gösterir belgenin sunulmasının 
yeterli olduğu anlaşılmaktadır.  Bununla birlikte sözleşme aşamasında, 
başarılı proje sahibinin ilgili dağıtım şirketinden Bağlantı Anlaşmasına 
Çağrı Mektubu almış olması gerekmekte midir? 

CEVAP 

Evet, doğrudur: Başvuru aşamasında ilgili dağıtım şirketi tarafından verilecek 
Çağrı Mektubu aranmayacak olup ilgili dağıtım şirketine yapılan başvuru 
dokümanları ve dağıtım şirketi tarafından başvuru kabul belgeleri yeterli 
sayılacaktır.  Ancak, ilgili kuruluştan Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu 
alamayan başarılı proje sahipleriyle Ajans sözleşme imzalamayacaktır.   

8.  

SORU Sistem Bağlantı Anlaşması Alanlar proje başvurusu yapabilir mi? 

CEVAP 
Sistem Bağlantı Anlaşması, Çağrı Mektubu alan ve yönetmelik gereğince 
projelerini TEDAŞ’tan onaylatan kurumlar ile TEDAŞ tarafından imzalanan bir 
dokümandır. Bu aşamaya gelen başvuru sahiplerinin projelerinde kullanacakları 
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makine ve ekipmanların marka ve modelinin belirlenmiş olması gerekmektedir. 
Ajansımızın destek programından faydalanmak isteyen kamu kurumlarının bu 
destekten faydalanabilmeleri için faaliyetlerine başlamamaları gerekmektedir. 
TEDAŞ tarafından onaylanan proje kapsamında satın alma faaliyetlerine 
başlayan yararlanıcılarımız destek programında faydalanamayacaklardır.  

9.  
SORU 

TR52/2020/KAYNAK programının “2.10 MALİYETLERİN 
UYGUNLUĞU VE İLGİLİ BÜTÇE PRENSİPLERİ” bölümünde taşıt 
kiralanması ile ilgili olarak çelişkili ifade bulunmaktadır. Taşıt 
kiralanması uygun maliyet midir?  

CEVAP TR52/2020/KAYNAK programı çerçevesinde “Trafik tescilli araç/taşıt 
alımları/kiralanması uygun maliyet değildir.”  

10.  
SORU Yapım işi keşif özetlerinde avan proje istenmekte midir? Veya örneğin 

teknik elemanlar tarafından imzalanmış olmalı mıdır?  

CEVAP 
Öncelikle sözleşme aşamasında tüm yapım işlerine yönelik destekleyici 
belgeler talep edilecektir. Bu doğrultuda tüm belgeler ilgili teknik elemanlar ve 
ilgili kurumlar/kurullar tarafından onaylanmalıdır.   

11.  

SORU 
“TR52/2020/KAYNAK” başvuru rehberinin “6. PERFORMANS 
GÖSTERGELERİ” bölümünde K94 numaralı “ISO 50001 Enerji Yönetim 
Sistemi Belgesi” adlı bir gösterge bulunmaktadır.  Bu belgenin uygulama 
aşamasında alınamayacağını düşünmekteyiz.  Bu durumda ne yapabiliriz? 

CEVAP 

Bahsi geçen K94 numaralı göstergedeki belgenin veya herhangi bir belgenin 
uygulama süresince alınamaması söz konusu ise başvuruda buna ilişkin 
taahhütte bulunulmaması, bu göstergenin seçilmemesi ve buna ilişkin bir 
maliyetin bütçede gösterilmemesi önerilir.  

12.  
SORU 

“TR52/2020/KAYNAK” başvuru rehberinin “2.3 UYGUN ORTAKLAR” 
bölümünde “Destek sözleşmesi başvuru sahibi ve ortakların imzalaması ile 
geçerlilik kazanır” denilmektedir.  Bu durumda ortakların da sözleşmeyi 
imzalaması gerekir mi? 

CEVAP Sunulan projede ortak varsa ve proje başarılı bulunmuş ise başvurunun ayrılmaz 
bir parçası olan “Ortaklı Beyannamesini” imzalaması yeterli olacaktır.  

13.  

SORU 
TR52/2020/KAYNAK” başvuru rehberinin “4. 1 BAŞVURU SIRASINDA 
SUNULMASI GEREKEN BELGELER” bölümünün 3. Maddesinde 
verilen örneklerde KDV nasıl alınmıştır?  

CEVAP 

Rehberin bu bölümünde verilen örneklerde KDV oranları %18 alınarak üst limit 
örneği verilmiştir. Ancak bazı durumlarda KDV oranları değişebilir ve dolayısı 
ile de üst limitler de daha düşük olabilir. Bu nedenle Konya Büyükşehir 
Belediyesi sınırları içerisindeki kurumlar için temel değerler (KDV hariç) 
97.008 TL ve diğer kurumlar için (KDV hariç) 32.316 TL olarak esas 
alınmalıdır. 

 


