SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)
2020 YILI MOBĠLYACILIĞIN GELĠġTĠRĠLMESĠ
FĠNANSMAN DESTEĞĠ PROGRAMI (MODES)

1- Proje baĢvurusu yapmak ve destek almak için izlenmesi geren süreç nasıldır?
Proje başvurusu yapmak ve destek almak için izlenmesi gereken süreç şöyledir.
Öncelikle anlaşmalı aracı kuruluş (Vakıf Katılım Bankası A.Ş.) ile iletişime geçilir ve
kredi kabul belgesi için aracı kuruluşun talep ettiği belgeler hazırlanır. Ardından 9
Temmuz 2020 tarihinden itibaren KAYS üzerinden elektronik başvurunun girişi
yapılır. Başvuru Rehberinde talep edilen destekleyici belgeler hazırlanır ve KAYS’a
yüklenir. Elektronik ortamda hazırlanan başvuru en geç 28 Temmuz 2020 saat 23.59’a
kadar KAYS üzerinden “Başvuru Tamamla” butonunun tıklanması ile tamamlanır.
Ardından en geç 6 Ağustos 2020 saat 17.00’ye kadar başvuru KAYS üzerinden e-imza
ile imzalanır ya da KAYS üzerinden alınan başvuru taahhütnamesi imzalanarak elden,
posta ya da kargo ile Ajansa ulaştırılır. Ajansın değerlendirme süreçlerinden başarı ile
geçen başvurular, başarılı projeler listesinde ilan edilir ve sözleşmeye davet edilir.
Sözleşmenin imzalanması ile 6 aylık proje uygulama süresi başlar. Bu süre içinde
proje faaliyetleri gerçekleştirilir ve gerekli satın almalar yapılır. Yapılacak her satın
alma için yüklenici firmadan proforma fatura alınır ve bu proforma faturaya istinaden
banka tarafından yüklenici firmaya ödeme yapılır. Ödemenin yapıldığı tarihte o
maliyet kalemine ilişkin ödeme planı oluşturulur ve ilgili maliyet kalemi için 36 aylık
(ilk 6 ayı geri ödemesiz) geri ödeme süresi başlar. Başka bir faaliyete ilişkin başka bir
satın alma gerçekleştirileceği zaman da aynı süreç takip edilir ve yapılan bu ödemeye
ilişkin ikinci bir ödeme planı oluşturulur. En geç 6 ay içerisinde tüm satın almalar
tamamlanır ve proje kapanır. Oluşturulan ödeme planlarına göre destek alan başvuru
sahipleri taksitlerini öder.
2- Makine alımı için sipariĢ verdim, bunun için ön ödeme yapmam gerekiyor?
SipariĢin verdiğim makine ve yapılan ödeme için destek alabilir miyim?
Hayır, tüm satın alma işlemlerinin Ajans ile sözleşme imzalandıktan sonra yapılması
gerekmektedir.
3- Ajansla sözleĢme yapmadan önce baĢlatılmıĢ faaliyetler için destekten
yararlanılabilir mi?
Hayır, tüm satın alma işlemlerinin Ajans ile Başvuru Sahibi arasında sözleşme
imzalandıktan sonra gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte satın almaya
yönelik piyasa araştırması yapılabilir.
4- Proje teklifimin tamamı makine ekipman alımından oluĢabilir mi?
Evet, proje bütçesinin tamamı makine ekipman alımından oluşabilir.
5- Proje kapsamında en az ne kadar tutarda makine ekipman alımı yapılabilir?
Makine alımı için bir alt limit ve üst limit belirlenmemiş olmakla birlikte, bütçe
kalemleri için belirlenen kısıtlar çerçevesinde makine ekipman tutarı belirlenir.
Örneğin bütçenin %30’u oranında yapım işleri maliyetleri, bütçenin %10’u oranında
yedek parça maliyetleri, bütçenin %20’si oranında da hammadde maliyetleri olması
durumunda, bütçenin kalan %40’ı oranında makine alımı yapılabilir. 100.000 TL
tutarında bir başvuru için 40.000 TL lik makine ekipman alımı yapılıp, 30.000 TL’lik

bütçe yapım işleri için, 10.000 TL’lik bütçe yedek parça alımları için, 20.000 TL’lik
bütçe hammadde alımı için kullanılabilir. Bununla birlikte bütçenin tamamı makine
ekipman alımı için kullanılabilir.
6- Kiralık alanda yatırım yapmayı planlıyorum. Destekten yararlanmak için mülk
sahibi olma Ģartı var mı?
Program ilan tarihinden sonraki 5 yılı kapsayacak kira kontratı/protokol/tahsis
sözleşmesi sunulması şartı ile başvuru yapılabilir. Mülk sahibi olma zorunluluğu
bulunmamaktadır.
7- KSS de firmam var. KSS dıĢındaki firmam için de destek alabilir miyim?
Hayır, program kapsamında yalnızca S.S. Antakya Mobilyacıları İhtisas Küçük Sanayi
Sitesi’ne yapılan yatırımlar uygundur.
8- Teknik Ģartnamelerde yüklenici firma imza ve kaĢesi yer almalı mıdır?
Hayır, proforma faturada yüklenici firmanın imza ve kaşesinin olması yeterlidir.
9- Teklif veren firmanın teknik Ģartnamesi kullanılabilir mi?
Teknik Şartname Başvuru Sahibinin sorumluluğunda olan bir belgedir. Teknik
Şartname hazırlanırken destekleyici belge şablonları arasında yer alan formata uygun
olmak şartıyla, teklif veren firmanın şartnamesinden yararlanılabilir.
10- Ajans desteklerinden daha önce yararlanmıĢ olan firmalar bu destekten
yararlanabilir mi?
Bir takvim yılı içerisinde sözleşme yapılan kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler,
proje uygulama döneminde ve sözleşmenin sona erdiği tarihi izleyen 1 yıllık süre
içerisinde aynı Ajansa başvuramaz. Projenin sonra erdiği tarihi izleyen 1 yıllık süreyi
tamamlayan başvuru sahipleri programa başvuru yapabilir. Projenizin bitiş tarihini
öğrenmek için Ajansa başvurabilirsiniz.
11- Geri ödeme süresi projenin tüm faaliyetleri ve satın alımları bittikten sonrası mı
baĢlayacak?
Hayır, proje uygulama süresi azami 6 aydır. Bu 6 aylık süre içerisinde yapılan her
satın alma için bankanın yaptığı ödemeye ilişkin bir ödeme planı oluşturulur ve 36
aylık ödeme dönemi başlar.
12- Proje teklifinde yer alan harcamalar için ödeme planı nasıl olacak?
Geri ödeme planı, bankanın ilgili maliyet kalemine ilişkin sunulan proforma faturaya
istinaden ödeme yapması ile başlayacaktır. Örneğin, bütçede yer alan bir maliyet
kalemine ilişkin ödeme banka tarafından 25.09.2020 tarihinde yapılırsa, o ödemeye
ilişkin kredi ödeme planı 25.09.2020 tarihinde oluşturulur ve bu kredi için 36 aylık
ödeme dönemi başlar. Diğer bir maliyet kalemine ilişkin ödeme banka tarafından
01.10.2020 tarihinde yapılırsa, o kaleme ilişkin kullanılan kredinin ödeme planı da
01.10.2020 tarihinde başlar ve bu kredi için de ayrıca 36 aylık başka bir kredi ödeme
planı oluşturulur.

13- Ön ödeme yapılması gereken satın almalarda geri ödeme planı ne zaman
baĢlayacak?
Program kapsamında satın almalar için ön ödeme yapılamamaktadır. Bir bütçe
kalemine ilişkin satın alma yapılmadan önce o maliyet kalemine ilişkin proforma
fatura bankaya sunulur ve bu satın almaya ilişkin tüm ödeme banka tarafından
yüklenici firmaya yapılır. Kullanılan bu krediye ilişkin de 36 aylık ödeme planı
oluşturulur.
14- Proje teklifinde yer alan inĢaat bedeli yüklenici firmaya ne zaman ödenebilir?
İnşaat bedelleri, Ajans ile sözleşme imzalandıktan sonra, yüklenici firmanın proforma
faturayı düzenlemesi ile birlikte ödenebilir.
15- ĠnĢaat iĢlerinde, iĢ ilerledikçe malzeme ve iĢçilik için ödeme talep edilmektedir.
Bu durumda inĢaat iĢlerinde maliyetler nasıl gösterilecek ve ödeme planı nasıl
olacaktır?
İnşaat işlerinde, işe başlanmadan önce işin tamamı için proforma fatura sunulur ve
ödemenin tamamı yüklenici firmaya yapılır ve 36 aylık ödeme planı oluşturulur.
16- Küçük maliyet kalemleri için proforma fatura alınması gerekmekte midir?
Banka tarafından yapılacak ödemeler proforma faturaya istinaden yapılacağı için tüm
maliyet kalemleri için proforma fatura alınması gerekmektedir.
17- Proje teklifinde yer alan faaliyetler ayrı ayrı zamanlarda uygulanabilir mi?
Projede yer alan faaliyetler farklı zamanlarda gerçekleştirilebilir. Harcamalar farklı
zamanlarda yapılabilir. Bütçe kalemlerine ilişkin ödeme yapıldığı gün, o bütçe
kalemine ilişkin ödeme planı oluşturulur. Farklı kalemler için ödeme planları ise yine
bu kalemlere ilişkin ödemelerin gerçekleştirildiği günden başlayacak şekilde
oluşturulur.
18- Yatırım teĢvik belgesi bulunan firmalar teĢvik kapsamındaki yatırımları için bu
destekten yararlanabilir mi?
Hayır, yatırım teşviki alınan maliyet kalemleri için aynı anda Ajanstan destek
alınamaz. Ancak teşvik belgesi dışındaki diğer yatırımlar için Ajansa başvuru
yapılabilir.
19- KDV muafiyeti olan makine ekipman için finansman desteği kullanılabilir mi?
Evet, KDV muafiyeti kapsamındaki makine ekipman için, KDV hariç bütçe üzerinden
finansman desteği talep edilebilir.
20- Yatırımımız için DOĞAKA’dan destek almadan önce ya da sonra baĢka
kurumdan destek alınabilir mi?
Aynı maliyet kalemleri için başka kurum/kuruluştan destek alınamaz. Farklı maliyet
kalemleri için başka kurum/kuruluşlardan destek alınabilir.
21- Vergi borcu ve prim borcu olanlar destek alabilir mi?
Hayır, vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olanlar, Sosyal Güvenlik Kurumuna
vadesi geçmiş borcu olanlar ve Ajans tarafından sağlanacak destek tutarının yüzde üçü
kadar ya da daha fazla bir meblağ için, herhangi bir nedenle haklarında kesinleşmiş
haciz işlemi bulunanlar destek alamaz.

