
Sıkça Sorulan Sorular 

1. Programa kimler başvurabilir? 

Cevap: Programa, program rehberinde belirtildiği gibi “Tekstil-hazır giyim, ayakkabı, 

gıda ve mobilya imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren kâr amacı güden işletmeler ve 

bu temel sektörlerin üretim süreçlerini destekleyen ileri ve geri bağlantılı tedarik 

zincirini tamamlayabilecek imalat alanlarında faaliyet gösteren kâr amacı güden 

işletmeler” başvuru yapabilir. 

 

2. Mobilya sektöründe faaliyet gösteren işletmelere girdi temin eden bir şirket başvuru 

yapabilir mi? 

Cevap: Evet. Tekstil-hazır giyim, ayakkabı, gıda ve mobilya imalatı sektörlerinin üretim 

süreçlerini destekleyen ileri ve geri bağlantılı tedarik zincirini tamamlayabilecek imalat 

alanlarında faaliyet gösteren işletmeler de başvuru rehberinin “2.1.1. Başvuru 

Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?” başlığında uygun başvuru sahipleri 

arasında sayılmaktadır. 

   

3. Programa başvuru yapabilmek için satış hasılatı sınırı var mı? 

Cevap: Evet. Başvuru yapacak işletmenin 2020 yılı yıllık ve/veya 2021 yılı 2. çeyrek 

mali dönem net satış hasılatı 100.000.000 TL’yi aşmamış olması gerekmektedir. Ayrıca 

bu rakam belirlenirken 2021 yılı içerisinde kurulan işletmelerin 2. çeyrek mali verileri 

dikkate alınacaktır. 2021 öncesinde kurulan işletmelerin ise 2020 yılı yıllık ve 2021 yılı 

2. çeyrek mali verileri dikkate alınacaktır. Bunlardan herhangi birinin belirtilen kriteri 

karşılamaması veya eksik evrak sunulması durumunda proje elenecektir. 

 

4. Program kapsamında en fazla kaç adet proje sunabilirim ve bunların kaçı için destek 

alabilirim? 

Cevap: Program kapsamında en fazla 1 adet proje başvurusunda bulunabilir ve 1 

projeniz için destek alabilirsiniz. 

 

5. Kredi uygunluk belgesini başka bankalardan alabilir miyim? 

Cevap: Hayır. Programdan kâr payı desteği alabilmeniz için yalnızca Ajansın belirttiği 

katılım bankalarından kredi uygunluk belgesi almanız gerekmektedir. Firma hangi ilde 

faaliyet gösteriyorsa o ildeki katılım bankası üzerinden kredi uygunluk belgesi 

başvurusunu yapmalıdır. 

 

6. Alacağım makine ekipman ya da hizmetin maliyeti sunduğum proformadan daha 

yüksek olduğu durumda söz konusu makine/ekipman ya da hizmeti satın alabilir 

miyim? 

Cevap: Evet. Bu durumda banka bütçedeki rakam kadar kredi tahsisine izin verir. 

Kalan miktarın yararlanıcı tarafından yüklenicilere gönderilmesi gerekmektedir. 

 

7. Program kapsamındaki her satın almaya proforma sunmak zorunda mıyım? 

Cevap: Evet. Program kapsamında satın alınacak her türlü satın almanın bütçedeki 

rakamına bakılmaksızın proformasının Ajansa ve Aracı Kuruluşa sunulması 



gerekmektedir. Aracı kuruluş bütün satın almaları kendisine sunulacak proformalar 

üzerinden yapacağından proforma her hâlükârda gereklidir. 

 

8. Aracı Kuruluşun serbest bırakacağı kredi doğrudan proje sahibinin hesabına mı 

gönderilecektir? 

Cevap: Hayır. Aracı kuruluş yükleniciden alınan proformaya istinaden ilgili kalem için 

gerekli olan yekunu doğrudan yüklenicinin hesabına gönderecektir. Proje kapsamında 

gerçekleşecek her satın alma için kredinin ilgili kısmı kullandırılacak ve dolayısı ile her 

satın almanın bir geri ödeme planı oluşacaktır. Projede çok fazla satın alma ve bu satın 

almaların geri ödemeleri yararlanıcı için gereksiz bir iş yükü oluşturabilir. Bu sebeple 

projedeki benzer kalemlerin birleştirilerek aynı yükleniciden aynı anda alınmasında 

fayda bulunmaktadır. 

 

9. Program kapsamında Ajansın satın alma kuralları geçerli midir? 

Cevap: Hayır. Program kapsamındaki satın almalar proje sahibinin yükleniciden alıp 

Aracı Kuruluşa sunacağı proforma üzerinden Aracı Kuruluşun kendi kuralları 

çerçevesinde gerçekleşecektir. 

 

10. Program kapsamında Ajanstan alınacak kâr payı desteğine karşılık Ajans tarafından 

herhangi bir teminat alınacak mıdır? 

Cevap: Hayır. Program kapsamında Ajans vereceği destek için teminat istemeyecektir. 

Ancak proje sahibinin Aracı Kuruluştan kullanacağı kredi ile ilgili oluşacak teminatta 

Bankanın kendi kuralları geçerli olacaktır. Teminatın yararlanıcı tarafından Aracı 

Kuruluşa sunulamaması durumunda Aracı Kuruluşun yönlendirmesi ile yararlanıcı 

Kredi Garanti Fonundan teminat alabilecektir. Bu durumda oluşacak tüm maliyetler 

yararlanıcı tarafından karşılanacaktır. Bu maliyetler proje bütçesinde uygun maliyet 

olarak değerlendirilmeyecektir. 

 

11. Program kapsamında kullanacağım kredinin kâr payı oranı, vadesi ve geri ödeme 

koşulları nelerdir? 

Cevap: Aracı Kuruluş tarafından kullandırılacak kredinin kâr payı oranı kredinin 

kullandırılacağı tarihteki Vakıf Katılım A.Ş.’nin güncel fiyatlarına göre daha cazip 

oranlarla uygulanacaktır. Proje kapsamında satın alınacak her kaleme tekabül eden ana 

para ve kâr payı 3 ay geri ödemesiz dönem olmak üzere toplam 24 ayda 3 aylık 

taksitlerle bankaya ödenecektir.  

 

12. Program kapsamında Ajans finansman maliyetini (kâr payını) karşılayacağından dolayı 

yararlanıcın yalnızca ana para ödemesini Aracı Kuruluşa geri ödemesi Ajans için uygun 

olur mu?  

Cevap: Hayır. Program kapsamında taksitin tamamı Aracı Kuruluşa ödenir. Ödeme 

teyit edildikten sonra kâr payı Ajans tarafından Aracı Kuruluş aracılığı ile yararlanıcıya 

iade edilir. 

 

13. Kredi uygunluk belgesi için başvuru yaptım. Ancak belgenin program son başvuru 

tarihi ile hazır olması mümkün gözükmüyor. Belgeyi son başvuru tarihinden sonra, 

eksik evrak sürecinde, Ajansa sunabilir miyim? 



Cevap: Hayır. Kredi uygunluk belgesini program süresi içinde Ajansa sunamayan 

başvuru sahiplerinin projeleri eksik evrak sürecine girmeksizin ön incelemede elenir. 

 

14. Firma olarak Bölge dışında faaliyet gösteriyoruz. Program rehberinde firmaların 

Bölgede kurulan şubelerinin de başvuru yapabileceği belirtilmiş. Şube için rehberde 

belirtilen 31 Mart 2021 tarihinden önce kurulma şartı geçerli mi? 

Cevap: Hayır. Bu durumda sadece ana firmanın 31 Mart 2021 tarihinden önce kurulup 

kurulmadığına bakılır. 

 

15. Ödeme planını değiştirebilir miyim? Örneğin 24 aylık vadeyi ileriye ya da geriye 

öteleme veya taksit ödeme aralığını değiştirme gibi seçeneklerim mevcut mu? 

Cevap: Hayır. Rehberde belirtilen vade ve ödeme planına göre kredi 

kullandırılabilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


