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2023 YILI İMALAT SANAYİİNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ  

ORTAK FİNANSMAN DESTEK PROGRAMI 

SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ  

(23.02.2023) 

Soru 1: Projemiz için gerekli makinelerin yaklaşık maliyeti 3 milyon TL civarında. Bu 

makineleri temin etmek için proje başvurusunda bulunabilir miyiz? 

Cevap 1: Ajans desteğiyle sağlanabilecek kredi tutarı 2,5 milyon TL ile sınırlıdır. Bu tutarın 

üstündeki bütçeye sahip projeler için başvuru yapılması mümkündür. Ancak KAYS'ta 

hazırlanacak olan proje bütçesi 2,5 milyon TL'yi aşamaz ve bu tutarın üstündeki giderlerin 

başvuru sahibinin öz kaynakları veya kamu desteği niteliğinde olmayan diğer finansman 

kaynakları ile karşılanması gerekecektir. 

Soru 2 : 400.000 TL tutarında bir makine alımı için programa başvuru yapabilir miyiz? 

Cevap 2 : Asgari Proje Bütçesi (Kredi Miktarı) 500.000 TL olarak belirlenmiştir ve bu tutarın 

altındaki bütçeli projeler desteklenemeyecektir.  

Soru 3 : Yatırım teşvik belgemizde de yer alan bir makinenin temini için bu programa da 

başvurabilir miyiz?  

Cevap 3 : Başvuru Rehberinin “2.Programa İlişkin Temel Kurallar” bölümünde belirtildiği 

üzere bu program kapsamında destek alan başvuru sahipleri Yatırım Teşvik Belgesinden 

faydalanabilir. Ancak yatırım teşvik belgesi ile sağlanan faiz veya kar payı desteğinden 

faydalanamaz, diğer teşvik unsurlarından yararlanabilir. 

Soru 4 :  Proje kapsamında KDV giderleri destekleniyor mu? 

Cevap 4 : Başvuru Rehberinin “1.4. Ajans İş Birliğinde KOSGEB Tarafından Sağlanacak Mali 

Kaynak” bölümünde belirtildiği üzere destek limitleri KDV Hariç hesaplanacaktır. 

Dolayısıyla KDV giderleri desteklenmeyecektir. Proje bütçeleri KDV hariç hazırlanmalıdır. 
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Soru 5 : Sanayi sicil belgemiz bulunmaktadır. Proje kapsamında Katma Değer Vergisi 

Kanunu geçici madde 39'da tanımlanan KDV istisnasından faydalanabilir miyiz? 

Cevap 5 : Katma Değer Vergisi Kanunu geçici madde 39'da "sanayi sicil belgesini haiz 

katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere 

yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri katma değer vergisinden müstesnadır" şeklinde 

getirilen istisna, 21.12.2022 tarihli resmi gazetede yayımlanan 6583 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı ile 31.12.2024 tarihine kadar uzatılmış bulunmaktadır. Dolayısıyla proje kapsamında 

söz konusu istisnadan yararlanılması mümkündür. Proje bütçeleri KDV hariç 

hazırlanmalıdır. 

 

Soru 6 : Uygun şartları taşıyan tüm başvurulara finansman desteği verilecek mi? 

Cevap 6: Başvuruların finansman desteğinden yararlanma imkanı bulabilmesi için 

program rehberinin ‘2.3 Başvuruların Değerlendirilmesi ve Seçilmesi’ bölümünde belirtilen 

teknik ve mali değerlendirme neticesinde başarılı bulunmaları gerekmektedir. 

Değerlendirme neticesinde başvurular en yüksek puanı alan tekliften başlayarak 

sıralanacaktır. Destek dağıtımı, başvuru rehberinde belirtilen program toplam bütçesi 

çerçevesinde söz konusu sıralamaya göre yapılacaktır.  

Diğer taraftan kredi uygunluk talepleri olumsuz sonuçlanan başvurular, Teknik ve Mali 

Değerlendirme sürecine alınmaz ve reddedilir. Yararlanıcıların mali yönetim risk ve 

kapasitelerine ilişkin kredibilite değerlendirmesi, ilgili Aracı Kuruluş tarafından kendi 

mevzuat ve uygulamaları çerçevesinde yapılır. 

Soru 7 : Yenilenebilir enerjisi sistemlerinin kurulmasına yönelik destek almak mümkün 

mü? 

Cevap 7 : Öncelik 2 kapsamında işletmelerin öz tüketimine yönelik yenilenebilir enerji 

yatırımları uygun proje konuları arasında yer almaktadır.  

Soru 8 : Firma kurulumumuz 2023 yılı başı itibariyle tamamlandı. Destek başvurusunda 

bulunabilir miyiz? 

Cevap 8 : Kredi Uygunluk Belgesi alınmış olması ve programın “2.1.1.Başvuru Sahiplerinin 

Uygunluğu: Programa Kimler Başvurabilir?” bölümünde tanımlanan diğer koşulları da 

sağlaması koşulu ile son başvuru tarihinde veya öncesinde kurulmuş işletmeler program 

başvuru yapabilirler. 
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Soru 9 : Ajanstan daha önce destek aldım. Faizsiz Kredi Desteği Programı kapsamında 

tekrar destek alabilir miyim? 

Cevap 9: Kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişiler, proje uygulama döneminde ve 

sözleşmenin sona erdiği tarihi izleyen 1 yıllık süre içerisinde aynı Ajansa, teknik destek 

programı hariç olmak üzere, başvuramaz. Bu doğrultuda yukarıda belirtilen durumda 

değilseniz proje başvurunuzun başarılı bulunması durumunda destek alabilirsiniz. 

Soru 10 : Proje kapsamında hammadde alımı desteklenebilir mi? 

Cevap 10: Hammadde, sarf malzemesi vb diğer “İşletme finansmanı” niteliğindeki giderler 

proje bütçesinin azami %20’sini aşmamak kaydıyla desteklenebilecektir. 

 

Soru 11 : Projemiz başarılı bulunursa ne zaman kredi kullanabileceğiz?  

Cevap 11: 2023 Yılı Nisan ayında proje destek sözleşmelerinin imzalanması 

hedeflenmektedir. Bu süre proje başvuru sayısına göre değişebilecektir. 

Soru 12 : Kredi uygunluk belgesi başvurumuz sonuçlanmadığı taktirde başvuru yapabilir 

miyiz?  

Cevap 12: Kredi talebi henüz sonuçlandırılmamış başvurular için projenin teslim tarihine 

kadar ilgili aracı kuruluşa kredi uygunluk başvurusunda bulunulduğuna dair aracı kuruluş 

onaylı yazı sunulmalıdır. 

 

Soru 13 : Kastamonu'da Vakıf Katılım Bankası'nın şubesi yok. Bu durumda nereye 

başvurmamız gerekiyor? 

Cevap 14: Başvuru sahiplerinin en az proje bütçesi kadar kredi kullanmaya uygun olduğunu 

gösterir Kredi Uygunluk Belgesini almak için ilgili Vakıf Katılım Bankası A.Ş. şubelerine 

başvurması gerekmektedir.  

 Sinop için Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Samsun Atakum Şubesi  

 Kastamonu için Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Çorum Şubesi 

 Çankırı için Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Ankara Ulus Şubesi    
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Soru 15 : Halihazırda KOSGEB’in ileri girişimcilik desteğinden yararlanıyoruz. Bu 

programa da farklı bir projemiz ile başvuru yapabilir miyiz?  

Cevap 15: Mevcut durumda KOSGEB desteklerinden faydalanan bir işletme bu programa 

da başvuru yapabilir ve başarılı bulunması halinde desteklenebilir. Ancak halihazırda 

KOSGEB veya başka bir kamu kaynağı ile desteklenen kalemler için destek verilemez. 

Soru 16 : Şirketler grubumuz bünyesinde 4 firmamız bulunmaktadır. Her bir firmamız için 

ayrı başvuru yapmamız mümkün mü? 

Cevap 17: Grup bünyesindeki işletmelerin ayrı tüzel kişilikleri bulunması şartıyla her biri için 

başvuru yapılmasında bir engel bulunmamaktadır. 

Soru 18 : İş makinaları da makine-teçhizat kapsamında değerlendirilebilir mi? Mesela 

firmamız depo-stok maliyetlerini düşürmek için forklift almak isterse bu desteği 

kullanabilir mi? 

Cevap 18: Proje konusu ile ilişkilendirmek şartıyla iş makinesi veya forklift alımı 

yapılabilecektir. Ancak binek ve ticari taşıt alımı desteklenmeyecektir. 

Soru 19 : Kredi uygunluk belgesi alabilmek için ne tür evraklar gereklidir? 

Cevap 19: Başvuru sahiplerinin en az proje bütçesi kadar kredi kullanmaya uygun olduğunu 

gösterir Kredi Uygunluk Belgesini almak için ilgili Vakıf Katılım Bankası A.Ş. şubelerine 

başvurması gerekmektedir. İşletmelerden talep edilecek belgeler: 1) İşletmenin vergi ve 

SGK borcu olup olmadığına veya borcu yapılandırdığına dair belge (Finansman kullandırım 

aşamasında alınmak üzere Vergi Dairesi'nden alınan belge tarihinin son 15 gün, SGK'dan 

alınan belge tarihinin ise belgede yazılı bulunan geçerlilik süresi içinde olması 

gerekmektedir. 2)Vergi ve SGK prim borcu olması halinde, işletmeden alınan mahsuplaşma 

talebi dilekçesi 3)Bankanın kendi mevzuatına göre talep edebileceği ilave belgeler 

Soru 20: Kooperatifler programa başvurabilir mi? 

Cevap 20: KOSGEB veri tabanına kayıtlı olan ve KOBİ Bilgi Beyannamesini güncelleyerek 

"KOBİ Vasfı Belgesi"ni alabilen kooperatifler programa başvuruda bulunabilirler. 

 

 


