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2022 Yılı Stratejik Sektörlere Finansman Desteği Programı 

Sıkça Sorulan Sorular 

1. Programa kimler başvurabilir? 

Cevap: Programa, tekstil-hazır giyim, ayakkabı, gıda ve mobilya imalatı sektörlerinde 

faaliyet gösteren veya yatırım yapacak 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 ile 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım/İşletme Belgeli konaklama tesisleri 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: Programa başvuru yapılabilmesi için satış hasılatı ile ilgili herhangi bir sınır 

yoktur.  

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

alınabilir? 

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

projeniz için destek alabilirsiniz. 

5. Kredi uygunluk belgesini başka bankalardan alınabilir mi? 

Cevap: Hayır. Program kapsamında Ajansımız ile Vakıf Katılım Bankası A.Ş. arasında 

bir protokol düzenlenmiştir. Programdan kâr payı desteği alabilmeniz için yalnızca 

Ajansın anlaşma yaptığı Vakıf Katılım Bankası A.Ş.’nin Diyarbakır veya Şanlıurfa’da 

yer alan şubelerinden kredi uygunluk belgesi alınması gerekmektedir. 
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6. Alınacak makine ekipman ya da hizmetin maliyeti sunulan proformadan daha yüksek 

olduğu durumda söz konusu makine/ekipman ya da hizmet satın alınabilir mi? 

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 sunulması zorunlu mudur? 

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 
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yararlanıcı tarafından karşılanacaktır. Bu maliyetler proje bütçesinde uygun maliyet 

olarak değerlendirilmeyecektir. 

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

koşulları nelerdir? 

Cevap: Aracı Kuruluş tarafından kullandırılacak kredinin kâr payı oranı kredinin 

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

cazip oranlarla uygulanacaktır. Proje kapsamında satın alınacak her kaleme tekabül 

eden ana para ve kâr payı ilk 6 ayı 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 belgesinin program son başvuru tarihinden sonra, eksik evrak 

sürecinde, Ajansa sunulabilir mi? 

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

başvuru sahiplerinin projeleri eksik evrak sürecinde tekrar istenir. Eksik evrak 

sürecinde verilen süre içerisinde sunulmaması halinde ön inceleme aşamasında elenir.    

14. Bölge dışında faaliyet gösteren bir firmanın bölgede kurulan bir şubesinin başvuru 

yapması durumunda, şube için rehberde belirli bir tarihten önce kurulma şartı var mı? 

Cevap: Hayır. Programa başvuru tarihi itibari ile kurulmuş olmak yeterlidir.   

15. Ödeme planı değiştirebilir mi? Örneğin 24 aylık vadeyi ileriye ya da geriye öteleme 

veya taksit ödeme aralığını değiştirme gibi seçenekler mevcut mu? 

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

kullandırılabilecektir. 

16. Sondaj makinası imalatı yapan bir şirket başvuru yapabilir mi? 
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Cevap: 2022 yılı Stratejik Sektörlere Finansman Desteği Programı kapsamında tekstil-

hazır giyim, ayakkabı, gıda ve mobilya imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren veya 

yatırım yapacak 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 uygun başvuru sahibidir. Sondaj imalatı 

bu sektörler arasında sayılmadığı için, uygun başvuru sahibi değildirler.  

17. Tarım Makinaları imalatı yapan bir şirket başvuru yapabilir mi? 

Cevap: 2022 yılı Stratejik Sektörlere Finansman Desteği Programı kapsamında tekstil-

hazır giyim, ayakkabı, gıda ve mobilya imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren veya 

yatırım yapacak 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 uygun başvuru sahibidir. 

Tarım makinaları imalatı bu sektörler arasında sayılmadığı için, uygun başvuru sahibi 

değildirler.  

18. Çırçır İşleme Tesisleri başvuru yapabilir mi? 

Cevap: FİNDES Programı Başvuru Rehberinin proje konuları başlığında belirtildiği 

üzere proje konularının “Birincil tarımsal üretime ve üretim prosesi öncesi tarımsal 

ürünlere yönelik ön işleme içeren, endüstriyel proses içermeyen projeler” içermemesi 

gerektiği hususu dikkate alındığında çırçır işleme tesisinin de sadece ön işleme içermesi 

nedeniyle desteklenmemektedir.  

19. Dalgıç pompa üretimi yapan bir şirket başvuru yapabilir mi?  

Cevap: 2022 yılı Stratejik Sektörlere Finansman Desteği Programı kapsamında tekstil-

hazır giyim, ayakkabı, gıda ve mobilya imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren veya 

yatırım yapacak 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 uygun başvuru sahibidir. 

Dalgıç pompa üretimi bu sektörler arasında sayılmadığı için, uygun başvuru sahibi 

değildirler.  
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20. Tarımsal sulama plastik ekipmanları enjeksiyon ve ekstrüder makinaları ile üretimi 

yapan firma başvuru yapabilir mi? 

Cevap: Sulama borusu sistemleri tarımsal üretim ile ilgili olup öncelikli sektörlere 

doğrudan girdi sağlamamaktır. Bu nedenle uygun başvuru sahibi olarak 

değerlendirilmemektedir.  

21. Maske imalatı ve toptan satışı yapmak üzere ek ticari faaliyet yapmayı planlamaktayım. 

Mevcut şirketim ile mi başvuru yapmalıyım, yoksa tekstil alanında faaliyette bulunacak 

ayrı bir işletme mi açmalıyım? 

Cevap: Mevcut işletmeniz üzerinden başvuru yapabilirisiniz. Tekstil alanında ayrıca 

bir şirket kurmanıza gerek yoktur. 

22. Yeni kurulacak işletmeler için kapasite raporu sunmaya gerek var mıdır? 

Cevap: Hayır, faaliyette olan işletmeler için kapasite raporu istenmektedir.  

23.  Organize Sanayi Bölgesinde, gıda kolisi (makarna, yağ, şekerleme vb.), su kolileri, 

hijyen kolisi (deterjan, sabun, şampuan vb.) tekstil kolisi, yaş sebze-meyve kolisi, tavuk 

kasaları, mobilya separatörleri ve pizza/hamburger kutuları üretimi yapan ve oluklu 

mukavva sektöründe üretim faaliyeti yürüten firma programa başvuru yapabilir mi? 

Cevap: Program kapsamında doğrudan gıda ile temas eden ve gıda üretimini destekler 

nitelikteki alanlarda üretim yapan makineleri talep edilmesi halinde programa başvuru 

yapılabilir. Başvurusu yapılmış olunan proje, alanında yetkin teknik uzmanlar 

tarafından değerlendirilmektedir. Projede; programın öncelikleri, belirttiği sektörler ile 

ilişkisinin kurulması ve başvuruda program ile ilgili üretilmiş ürün grupları ile ilgili 

kanıtlayıcı belgelerin sunulması çok önemlidir.  

24. Pelet üretimi yapan şirket program kapsamında desteklenebilir mi? 

Cevap: 2022 yılı Stratejik Sektörlere Finansman Desteği Programı kapsamında tekstil-

hazır giyim, ayakkabı, gıda ve mobilya imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren veya 

yatırım yapacak 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 uygun başvuru sahibidir. Pelet üretimi 
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öncelikli sektörlere doğrudan girdi sağlamadığı için program kapsamında uygun olarak 

değerlendirilmemektedir. 

25. Program kapsamında kredi kullanan firma satın alacağı makineler için yatırım teşvik 

belgesinden faydalanabilir mi?  

Cevap: Bu program kapsamında destek alındığında satın alınan makineler için yatırım 

teşvik belgesinin faiz desteği dışında diğer teşvik unsurlarından yararlanılabilinir. 

26. Kredi kullanıp sadece makine alımı olabilir mi?  

Cevap: Bu program kapsamında makine alımı uygun maliyettir. 

27. İnşaat ve GES yüzdesi ne kadardır? 

Cevap: Proje uygun maliyetlerinin %60’ını geçmemek koşuluyla yapım ve onarım 

işleri ve/veya yenilenebilir enerji çatı uygulamaları desteklenmektedir. 

28. Yatırım teşvik belgesinin faiz desteğini kullanan firma bu programdan yararlanabilir 

mi? 

Cevap: Hayır yararlanamaz. Yatırım teşvik belgesinin faiz desteği dışında diğer teşvik 

unsurlarından yararlanılabilinir.    

29. Ham pamuk yağı üreten firma bu programdan yararlanabilir mi? 

Cevap: Hayır. Rafine yağ üretimi desteklenmekte ancak ham pamuk yağı endüstriyel 

işlem içermediği için desteklenmemektedir.  

30. Ajans tarafından desteklenen sektörler içerinde olan tekstil, mobilya, ayakkabı ve 

gıda üretiminde kullanılan makinaların parçalarının imalatını yapan firma programa 

başvuru yapabilir mi?   

Cevap: 2022 yılı Stratejik Sektörlere Finansman Desteği Programı kapsamında tekstil-

hazır giyim, ayakkabı, gıda ve mobilya imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren veya 

yatırım yapacak 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 uygun başvuru sahibidir. 

Makine parçalarının üretimi öncelikli sektörlere doğrudan girdi sağlamadığı için 

program kapsamında uygun olarak değerlendirilmemektedir. 
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31. Kullanılan kredinin tamamıyla makine ekipman alınabilir mi? 

Cevap: Kullanılan kredinin tamamı ile makine-ekipman alınabilir. 

32. İmalatçı olup sanayi sicil belgesi olan firmalar maliyeden KDV istisna yazısı alıp bu 

yazıyı makine alımı yaparken kullanmalarında herhangi bir sakınca var mıdır? 

Cevap: Hayır, yoktur. KDV istisna belgeleri var ise KDV’siz fiyatı yazarak bütçenin 

oluşturulması gerekir.  

33. Teşvikte KDV indirimine sahip firma, makine satın alırken bütçeye KDV’siz fiyatı mı 

yazmalıdır? 

Cevap: Program kapsamında KDV uygun maliyettir. Eğer teşvik kapsamında KDV 

indirimine sahipseniz programa başvuru yaparken KDV’siz fiyatı yazarak bütçenin 

oluşturulması gerekir.  

34. Sadece inşaat yapılsa olur mu? Oteller kullandıkları kredi ile ne kadarlık bina inşaat 

harcaması yapmalıdır?  

Cevap: Proje uygun maliyetlerinin %60’ını geçmemek koşuluyla yapım ve onarım 

işleri ve/veya yenilenebilir enerji çatı uygulamaları desteklenmektedir. Sadece yapım 

işi uygun değildir. 

35. Mevcut yatak kapasite sayısı değişmeli midir?  

Cevap: Mevcut yatak kapasitesi değişimi başvuru sahibinin ihtiyacı doğrultusunda 

vereceği bir karardır. 

36. Krediden sonra turizm işletme belgesinin revize edilmesi gerekli midir? 

Cevap: Sahip olunan Turizm İşletme veya Yatırım Belgesi’nin revize edilip 

edilmemesi kararı belgeyi veren kurum olan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 

verilmelidir. 

37. Destekten sadece imalatçı firmalar mı faydalanmaktadır? Nace kodu listesi var mıdır?  

Cevap: Program rehberinde de belirtilen “Tekstil-hazır giyim, ayakkabı, gıda ve 

mobilya imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren veya yatırım yapacak kâr amacı güden 

işletmeler ve bu temel sektörlerin üretim süreçlerini destekleyen ileri ve geri bağlantılı 
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tedarik zincirini tamamlayabilecek imalat alanlarında faaliyet gösteren kâr amacı güden 

işletmeler” destekten yararlanacaklardır. Ayrıca bir nace kodu kısıtlaması yoktur. 

38. Turizm yatırım belgesinin Programdan ilanından sonra alınması başvuruya engel 

midir? 

Cevap: Hayır, engel değildir. Turizm yatırım belgesi başvuru esnasında sunulması 

gereken bir belge olup tarih kısıtlaması bulunmamaktadır. 

39. Turizm yatırım belgemiz başvuruya yetişmedi, başvuru yapabilir miyiz? 

Cevap: Evet başvuru yapılabilir. Bu durumda Turizm Yatırım belgesi almak için 

başvurulduğuna dair bir belge sunulması gerekmektedir. Turizm yatırım belgesi ön 

inceleme aşmasında eksik evrak sürecinde tamamlanmalıdır, aksi durumda proje ön 

inceleme aşamasında elenecektir. 

40. Kent mobilyaları üretimi için destek alınabilir mi? 

Cevap: Evet mobilya üretimi desteklenecek sektörler arasındadır. Projede; programın 

öncelikleri, belirttiği sektörler ile ilişkisinin kurulması ve başvuruda program ile ilgili 

üretilmiş ürün grupları ile ilgili kanıtlayıcı belgelerin sunulması çok önemlidir.  


