
                                                                                                 
 

SIKÇA SORULAN SORULAR 

1. Programa kimler başvurabilir? 

Cevap: Programa başvuru rehberinde belirtildiği üzere TRC3 Bölgesinde (Mardin, Batman, 

Siirt ve Şırnak) faaliyet gösteren kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişiler başvuruda 

bulanabilirler.  

 

2. Program kapsamında en fazla kaç adet proje sunabilirim ve bunların kaçı için destek alabilirim? 

Cevap: Program kapsamında sadece 1 adet başvuru yapabilir ve 1 projeniz için destek 

alabilirsiniz.  

 

3. Programa nasıl başvuruda bulanabilirim? 

Cevap: Başvurular, www.dika.org.tr adresinden de ulaşılabilen Kalkınma Ajansları Yönetim 

Sistemi (KAYS) üzerinden (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/) e-devlet şifresi ile giriş 

yapılarak elektronik ortamda doldurularak yapılır. Başvuru sırasında rehberde belirtilen 

destekleyici belgeler sisteme yüklenir. Başvuru yapılmadan önce Vakıf Katılım Bankasından 

Kredi Uygunluk Belgesi alınması zorunludur.  

 

4. Kredi Uygunluk Belgesi alınması için gerekli dokümanlar nelerdir? 

Cevap:  

 Vergi Levhası,  

 Başvuru Sahibi kuruluşun tüm hissedarlarının kimlik numarasını gösterir belge (Nüfus 

cüzdanı, ehliyet, pasaporttan herhangi biri; e-Devlet Kapısı üzerinden alınmış barkotlu 

Nüfus Kayıt Örneğinden herhangi biri ),  

 Başvuru Sahibi kuruluşun kuruluş Sicil Gazetesi dâhil olmak üzere, mevcut sermaye 

yapısını, faaliyet alanlarını ve varsa konu, unvan, sermaye ve ortaklık yapısı gibi esaslı 

değişiklikleri gösterir güncel Sicil Gazetesi/Gazeteleri,  

 Başvuru Sahibinin temsil ve imzalama yetkili kişinin/kişilerin ismini/isimlerini ve 

imzalarını noter tarafından tasdik eden belge (İmza Sirküleri); bu kişinin/kişilerin 

yetkisi ve sorumluluğu Başvuru Sahibinin ana sözleşmesinden veya yasal yapısından 

gelmiyorsa ilaveten Yönetim Kurulu’nun veya yetkili yönetim organının bu 

kişiyi/kişileri yetkilendirme kararı,  

 Başvuru Sahibinin program ilan tarihinden en az 3 ay önce faaliyette olduğunu gösterir 

güncel faaliyet belgesi ya da Oda Kayıt Belgesi (Program ilan tarihi ve sonrasında 

alınmış olması gerekmektedir. Geçici faaliyet belgesi dâhildir.),  

 Başvuru Sahibinin vergi dairesince onaylanmış, varsa son 3 mali yıla ait (2018, 2019 

ve 2020) Gelir Tablosu ve Bilançosu/İşletme Hesap Özeti, yeni işletmeler için ara 

dönem onaylı Bilanço veya Hesap Özeti, şahıs işletmesi ise Gelir Vergisi Beyannamesi 

vb. (2020 yılı mali tablolarının vergi dairesi tarafından henüz onaylanmamış olması 

durumunda Bilanço, Gelir Tablosu, Mizan gibi mali tablolar YMM veya SMMM onaylı 

sunulabilir),  



                                                                                                 
 Başvuru Sahibinin çalışan personel sayısını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan 

alınmış onaylı, güncel (program ilan tarihi ve sonrasında alınmış) belge veya e-Devlet 

Kapısı üzerinden alınmış barkotlu belge,  

 Üretim yapan işletmelerde mevcut kapasite ve yıllık kapasite kullanım oranını gösterir 

resmî kurumlardan alınmış elektronik son başvuru tarihine kadar geçerliliği olan onaylı 

belge (Kapasite Raporu ya da Ekspertiz Raporu),  

 Projenin tüm maliyet kalemlerine ilişkin imzalı kaşeli güncel Proforma Fatura (sunulan 

proforma faturadaki rakam ile ilgili bütçe kaleminin eşit olması gerekmektedir.).  

 

5. Dicle Kalkınma Ajansına sunulması gereken evraklar nelerdir? 

Cevap:  

 Vakıf Katılım Bankasından alınmış Kredi Uygunluk Belgesi 

 Başvuru Sahibinin temsil ve ilzama yetkili kişinin/kişilerin ismini/isimlerini ve 

imzalarını noter tarafından tasdik eden belge (İmza Sirküleri); bu kişinin/kişilerin 

yetkisi ve sorumluluğu Başvuru Sahibinin ana sözleşmesinden veya yasal yapısından 

gelmiyorsa ilaveten Yönetim Kurulu’nun veya yetkili yönetim organının bu 

kişiyi/kişileri yetkilendirme kararı,  

 Çifte Finansman Olmadığına Dair Taahhütname, (EK-B)  

 Başvuru Sahibi kuruluşun Kuruluş Sicil Gazetesi dâhil olmak üzere, mevcut sermaye 

yapısını, faaliyet alanlarını ve varsa konu, unvan, sermaye ve ortaklık yapısı gibi esaslı 

değişiklikleri gösterir güncel Sicil Gazetesi/Gazeteleri,  

 Başvuru Sahibinin program ilan tarihinden en az 3 ay önce kurulduğunu ve bu tarihten 

beri faaliyette olduğunu gösterir belge (Sicil Gazetesi, Oda Kayıt Belgesi, Faaliyet 

Belgesi, Resmi Kayıt Belgesi ya da Sicil Kayıt Belgesinden bir ya da birkaçı) (Faaliyet 

Belgesi veya Oda Kayıt Belgesi sunulması durumunda bu belgenin/belgelerin program 

ilan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir). 

 Başvuru Sahibinin vergi dairesince onaylanmış, varsa son 2 mali yıla ait (2019 ve 2020) 

Gelir Tablosu ve Bilançosu/İşletme Hesap Özeti, yeni işletmeler için ara dönem onaylı 

bilanço veya hesap özeti, şahıs işletmesi ise gelir vergisi beyannamesi vb. (2019 yılı 

mali tablolarının vergi dairesi tarafından henüz onaylanmamış olması durumunda 

bilanço, gelir tablosu, mizan gibi mali tablolar YMM veya SMMM onaylı sunulabilir), 

 Başvuru Sahibinin çalışan personel sayısını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan 

alınmış onaylı, güncel (program ilan tarihi ve sonrasında alınmış) belge veya barkotlu 

internet çıktısı,  

 Projenin tüm maliyet kalemlerine ilişkin Teknik Şartname/Şartnameler ve her bir 

Teknik Şartname için bir adet imzalı kaşeli güncel Proforma Fatura (sunulan proforma 

faturadaki rakam ile ilgili bütçe kaleminin eşit olması gerekmektedir.).  

 İşletmenin mevcut durumunu gösteren İşletme Mevcut Durum Beyannamesi (EK-C)  

 Teknik Uygunluk Formu (EK-D)  

 Başvuru sahibi tarafından doldurulmuş Proje Uygulamaya İlişkin Beyanname (EK-E)  

 

6. Kredi Uygunluk Belgesi alınması için Vakıf Katılım Bankası tarafından teminat istenecek 

midir? 

Cevap: Başvuru yapacak kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin kredibilitesine bağlı olarak 

banka tarafından yapılan değerlendirme sonucunda karar verilecektir. 

 

7. Yapacağım proje için birden fazla destekten yararlanabilir miyim? 



                                                                                                 
Cevap: Yapacağınız proje için birden fazla destekten faydalanamazsınız. Sadece bir destekten 

faydalanabilirsiniz.  

 

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

Cevap: Programa başvuru yapabilmek için satış hasılatı sınırı bulunmamaktadır. 

 

9. Programa başvuru yapabilmek için işletmelerin ne zaman kurulmuş olması gerekmektedir?  

Cevap:  Programa başvuru yapabilmek için işletmelerin ilan tarihinden en az 3 ay önce 

kurulmuş ve faaliyette olması gerekmektedir. 

 

10. Program kapsamında yapım işleri karşılanacak mıdır? 

Cevap: Program kapsamında Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması koşulu ile 

toplam proje bütçesinin %30’unu geçmemek üzere yapım işleri karşılanabilir.  

 

11. Program kapsamında hammadde satın alabilir miyim? 

Cevap: Proje bütçesinin %5’ini aşmayacak şekilde ve yalnızca sınırlı deneme üretimi için 

kullanılan hammadde satın alabilirsiniz.  

 

12. Yapacağım proje için hem Yatırım Teşvik Belgesinden hem de Programınızdan faydalanabilir 

miyim? 

Cevap: Aynı kalemler için hem yatırım teşvik belgesinden hem de programdan 

faydalanamazsınız. Ancak, projenizi tamamlayacak olan farklı kalemler için programdan 

faydalanabilirsiniz.  

 

13. Proje başvurusu kimler tarafından değerlendirilecektir?  

Cevap: Proje başvurusu öncelikle ön incelemeden geçirilecektir. Ön İnceleme  

Ajans uzmanları tarafından yapılan teknik incelemedir. Ön İncelemede Ajansa teslim edilmesi 

gereken evraklar incelenecektir. Kredi Uygunluk Belgesi almayan başvurular bu aşamada 

elenecektir.  

Ön incelemeyi geçen projeler bağımsız üyelerden oluşan komite tarafından değerlendirilir. 

Başvuru rehberinde belirtilen değerlendirme tablosundaki kriterlere göre KAYS üzerinden 

Değerlendirme Komitesi tarafından Gizlilik ve Tarafsızlık Sözleşmesi çerçevesinde 

değerlendirilecektir. Değerlendirmede sırası ile başvuranın mali ve operasyonel kapasitesi, 

proje konusunun programın amaç ve öncelikleri ile ilgililiği, projenin destek sonrası 

sürdürülebilirliği ile projenin bütçe ve maliyet etkinliği göz önüne alınacaktır. 

 

14. 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 anapara ve kâr payı 3 

ay geri ödemesiz dönem olmak üzere toplam 24 ayda 3 aylık taksitlerle bankaya ödenecektir. 

 

15. Program kapsamında forklift alabilir miyim? 

Cevap: Evet, program kapsamında satın alabilirsiniz.  

 

16. Program kapsamında ATV alabilir miyim? 

Cevap: Hayır, program kapsamında Kalkınma Ajansları Yönetim Kılavuzunda belirtildiği 

üzere ATV araç arazi taşıtları arasında yer aldığı için satın alımı ya da kiralanması uygun 

olmayan maliyetler arasında yer almaktadır.   

 



                                                                                                 
17. Bulunduğum şehirde Vakıf Katılım Bankasının şubesi bulunmamaktadır. Kredi Uygunluk 

Belgesi için başvuru evraklarını mail ortamında iletebilir miyim? 

Cevap: Evet. Bulunduğunuz şehirde Vakıf Katılım Banaksının şubesi yoksa başvuru 

evraklarınızı mail üzerinden iletebilirsiniz. Kredi Uygunluk Belgesi çıktığı takdirde şubeye 

giderek gerekli diğer işleri tamamlamanız istenecektir.  

  

 Siirt Vakıf Katılım Bankası mail adresleri: 

Savaş Erdemci  -  savas.erdemci@vakifkatilim.com.tr 

Eşref Bilgiç       -  esref.bilgic@vakifkatilim.com.tr  

Yasin Fidancı    -  yasin.fidanci@vakifkatilim.com.tr 

 

Batman Vakıf Katılım Bankası mail adresleri: 

Özgür Damar   -      ozgur.damar@vakifkatilim.com.tr 

Ramazan Kaynak – ramazan.kaynak@vakifkatilim.com.tr 

Muhammed Vail Baskın – muhammed.baskin@vakifkatilim.com.tr 

 

 

 

 

 

 

mailto:ozgur.damar@vakifkatilim.com.tr
mailto:ramazan.kaynak@vakifkatilim.com.tr

