
SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS) ve CEVAPLARI 

 

 İş planı sunulması zorunlu mu? 

İş planı sunulması zorunlu olmamakla beraber proje fikrinizi daha iyi ifade edeceğini 

düşünüyorsanız, destekleyici belge olarak sunulabilir.  

 Uygulama sürecinde ilk 6 ayda herhangi bir geri ödeme yapılacak mı? 

Kredi geri ödemeleri 6. Aydan sonra başlayacağı için herhangi bir geri ödeme olmayacaktır.  

 Kredi uygunluk belgesine başvurduk ama gecikme halinde başvurumuzu yine de 

yapabiliyor muyuz? 

Uygunluk belgesi başvuruya yetişmezse başvuru yaptığınıza dair belgeyi yüklemeniz yeterli 

ancak başvurularak tamamlandıktan sonra başlayacak ön inceleme aşaması sürecinde kredi 

uygunluk belgesini Ajansa sunmanız zorunludur. 

 Kredi uygunluk belgesini nerden alabiliriz? 

Krediye uygunluk belgesi için başvuru rehberinde de belirtildiği üzere Vakıf Katılım 

Bankasının Elazığ ve Malatya Şubelerine müracaat edilmelidir. 

 Kredi uygunluk belgesinde Vakıf Katılım tarafından onaylanan tutardan daha 

fazla finansman desteği sağlanabilir mi? 

Finansman desteği kapsamında kullandırılacak kredi limitleri 500.000 TL ile 2 milyon TL arasında 

olup her halükarda aracı kurum tarafından uygun görülen tutarı aşamaz. 

 Toplam Proforma Fatura Tutarı bütçeden yüksek olabilir mi?  

Proforma fatura tutarının bütçeye eşit olması gerekmektedir. Ancak; proforma faturadan yer 

alan kalemlerin bir kısmı için kredi kullanılacak diğerlerini işletme kendi öz kaynakları ile 

satın alacak ise; kredi kullanılacak kalemler tutarında bütçe belirlenmek şartıyla toplam 

proforma fatura tutarı bütçeden yüksek olabilir. Bütçe gerekçeleri kısmında ajans finansman 

desteği dışında kalan kalan bakiyenin firma tarafından karşılanacağı yazılı olarak 

belirtilmelidir. 

 



 Farklı maliyet kalemleri için aynı tedarikçiden tek proforma fatura sunulabilir 

mi? 

Evet, farklı kalemleri içeren tek proforma fatura sunulabilir.  

 İkinci el makine ekipman alımı uygun maliyet midir? 

İkinci el makine-ekipman alımları, program rehberinin uygun olmayan maliyetler kısmında 

tanımlanmış olup, uygun olmayan maliyet olarak değerlendirilecektir.  

 Proje bütçesinde yer alan harcamalar kapsamında aynı zamanda teşvik 

belgesinden faydalanılabilir mi? KDV muafiyeti olması durumunda proforma 

fatura KDV dâhil mi hariç mi sunulmalıdır? 

Finansman desteği programında KDV uygun maliyet olup ilgili yatırım harcamaları 

kapsamında teşvik belgesi ya da KDV muafiyeti olması durumunda KDV hariç proforma 

fatura sunulabilir ve bütçe KDV hariç olarak oluşturulabilir.  

 İş makinesi alımı uygun maliyet midir?  

Program rehberinin uygun olmayan maliyetler kısmında tanımlanmış olup, uygun olmayan 

maliyet olarak değerlendirilecektir. 

Forklift alımı uygun maliyet midir?  

Sunulacak projelerde forklift alımı, proje bütçesinin sadece forklift alımından oluşmaması 

koşuluyla uygun maliyettir.  

 

 


