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2021 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI 

(SOGEP)  
SIKÇA SORULAN SORULAR - 1 

1.  

SORU Bir kooperatif bir kamu kurumunun projesine ortak olur ise daha sonraki 
yıllarda araç ve ekipmanların kooperatife devri yapılabilir mi? 

CEVAP 

2021 SOGEP İlan’ın “DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI KONULAR” 
başlığı altında “Projenin uygulanma sürecindeki (COVID-19’a yönelik 
başvuruların süre uzatımları hariç) değişikliklerde Ajans değil, Sosyal Gelişmeyi 
Destekleme Programı Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı yetkilidir.  Bu nedenle başvurunun iyi tasarlanması 
gerekmekte olup, başvuru yapıldıktan sora Bakanlığın talep edebileceği 
değişiklikler haricinde herhangi bir değişiklik yapılamaz” denilmektedir. Bu 
nedenle araç ve ekipmanların devri konusunda uygulama aşmasında Bakanlıktan 
izin alınmalıdır.  Bununla birlikte proje, bakanlığın izin vermeme olasılığı da 
dikkate alınarak hazırlanmalıdır.  
 

2.  

SORU Proje kapsamında aynı zamanda İŞKUR desteklerinden faydalanılabilir 
mi? 

CEVAP 

Eğer aynı zamanda İŞKUR desteğinden yararlanılacak ise bunda bir sorun 
bulunmamakla birlikte proje bütçesinde İŞKUR aracılığı ile görevlendirilen 
personele ilişkin herhangi bir bütçe gideri bulunmamalıdır. 
 

3.  

SORU Belediyelerin iştirakleri olan şirketler/işletmeler başvuru yapabilirler mi? 
Yapabiliyorlar ise, kar amacı güden mi yoksa gütmeyen olarak mı yaparlar? 

CEVAP 

Evet, başvuru yapabilirler; “PROJE ÖN BAŞVURU İLANI”’nda belirtilen Kar 
amacı “güden” kuruluşlar kategorisinde sadece ‘Sosyal Sorumluluk’ önceliğinde 
belirtilen alanda ve şartlarda başvuru yapabilirler. 
 

4.  

SORU Başvuru sahipleri eş-finansmanı nakit harici yöntemlerle ödeyebilirler mi? 

CEVAP 

Nakit harici katkı sağlayacak ekipman/arsa/yapı tahsisi sadece ‘ayni’ olarak 
kabul edilecek olup “eş finansman” olarak sayılmayacaktır.  Eş finansman sadece 
nakdi olarak sağlanmalıdır.  Bununla ilgili oranlar hem ilan metninde ve hem de 
aşağıda belirtilmiştir.   
a) Kar amacı “gütmeyen” kurum kuruluşlar için; eş-finansman oranı 
proje bütçesinin en az %10’u olup, nakdi karşılanması gerekmektedir; 
dolayısı ile de insan kaynakları maliyeti eş finansman yerine sayılmaz. Bu 
nedenle, başvuru sahibi örneğin Kar amacı “gütmeyen” kurum kuruluşlardan bir 
kamu kurumu ise, bu eş-finansmanı nakdi olarak kendisi sağlayamıyor ise 
sağlayabilecek ortak ve/veya iştirakçi belirlemelidir. 
b) Kar amacı “güden” kuruluşlar için; ise eş-finansman oranı proje 
bütçesinin en az %50’si olup, yine nakdi olarak karşılanmalıdır. 
 

5.  

SORU Proje bütçesi KDV dâhil mi, hariç mi hazırlanmalı? 

CEVAP 
Proje bütçesi, kar amacı güden kuruluşlar için KDV hariç,  Kar amacı gütmeyen 
kurum kuruluşlar için ise KDV dâhil hazırlanmalıdır. 
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6.  

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

CEVAP 

2021 SOGEP Proje Ön Başvuru İlanı, ‘Başvuru Aşamasında Sunulması 
Gereken Belgeler’ bölümünde istenen Yetkili Yönetim Organı Kararı; 
“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” olmaktadır.  Bu nedenle başvuru 
aşamasında belediyeler için Meclis kararı gerekmektedir.  Son başvuru tarihinin 
1 Şubat 2021 olduğu düşünülürse bu kararın Ocak ayı içerisinde alınması 
gerekir. 

7.  

SORU Projede en az bir ortak ve en az iki iştirakçi olması zorunlu mudur? 

CEVAP 

2021 SOGEP Proje Ön Başvuru İlanı, ‘Başvuru Aşamasında Sunulması 
Gereken Belgeler’ bölümünde belirtildiği üzere; Başvuru sahibinden, en az bir 
adet ortak ve en az iki adet iştirakçiden alınan Niyet Mektupları eklenmelidir. 
Niyet Mektupları, varsa, nakdi eş finansman taahhütnamesi ve istihdam 
taahhütnamesi bilgilerini de içermelidir. 

8.  

SORU Bir başvuruda ortakların ve/veya iştirakçilerim nakdi kaynak ve istihdam 
sağlamıyor ise bunları başvuru sahibi kendisi sağlayabilir mi? 

CEVAP 

Evet, başvuru sahibi kendisi de hem istihdam ve hem de nakdi eş finansman 
şartlarını sağlamayı taahhüt edebilir. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarının 
projelerinde eş finansman ve özellikle istihdam şartlarının gerçekleştirilebilmesi 
için ortak/iştirakçi bulundurulmasının önemli olduğu değerlendirilmektedir.      
 

 


