
DİJİTAL DÖNÜŞÜM İSTANBUL FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ 

BAŞVURU ADIMLARI 

 

 

1. https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp 

ana sayfasından kullanıcı girişini yapınız. 

 

 

 

 

2. Açılan sayfada sağ üst kısımda yer alan Başvuru İşlemleri 

menüsünden “Başvuru İşlemleri” seçeneğine tıklayınız. 

 

 

  

https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp


3. Destek türleri arasından “Faizsiz Kredi Desteği”ni seçiniz. 

 

 

 

4. İl olarak “İSTANBUL”u belirlemenizin ardından açılacak olan 

“Dijital Dönüşüm İstanbul Faizsiz Kredi Desteği” programını 

seçiniz ve “Başvuru Yap” butonuna tıklayınız. 

 

 



5. Proje giriş sayfanız açılmış durumdadır. Artık sol tarafta yer alan 

tüm bölümleri doldurabilir ve ardından başvurunuzu kontrol 

ederek tamamlayabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 



6. Projelerde proje ortağı ve iştirakçisi bulunmayacağından “Ortak 

ve İştirakçiler” menüsü boş bırakılmalıdır!  

 

  



7. Proje bilgisi ile ilgili bölümlerde projenize ilişkin detaylı 

açıklamalar yapılmalıdır. Projenin “Dijital Dönüşüm Olgunluk 

Analizi” ve “Dijital Dönüşüm Yol Haritası” ile ilişkisi mutlaka 

kurulmalıdır. Beklenen sonuçlarda “Dijital Dönüşüm Olgunluk 

Analizi” ile elde ettiğiniz işletmenizin mevcut durum 

değerlendirmesinin, proje neticesinde hangi seviyeye ulaşacağı 

belirtilmelidir. 

 

8. Banka kısmında “Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.”, Şube Adı 

kısmında ise “Mercan Şubesi” seçilmelidir. 

 

 



9. Projeniz neticesinde ulaşacağınız performans göstergeleri bu 

bölümde belirtilen listeden seçilmelidir. Projeniz ile ilgili olan 

performans göstergelerinin seçilmesine dikkat edilmeli, eğer ilgili 

performans göstergesi projeniz ile ilişkili değilse boş 

bırakılmalıdır. 

 

10. Dijital dönüşüm yol haritası neticesinde işletmenizin dijital 

dönüşüm için gerekli olan satın alımlara ilişkin maliyetler bütçe 

kısmında belirlenmelidir. Bu bölüm doldurulurken rehberde yer 

alan “2.1.4 Maliyetlerin Uygunluğu: Destekten Karşılanabilecek 

Maliyetler” kısmı incelenmelidir. 

 



11. Beklenen Finansman Kaynakları bölümünde yer alan “Kredi 

Vadesi (Ay)” kısmına 24, “Geri Ödemesiz Dönem” kısmına ise 6 

girilmelidir. Projeye esas olan kredi tutarı kısmına ise toplam 

bütçe miktarı girilmelidir. Aracı kuruluş olan Vakıfbank’dan 

alınacak Kredi Uygunluk Belgesi bütçenizin toplam tutarı ile 

uyumlu olmalıdır. Örn: Proje bütçeniz 4.000.000,00 TL ise kredi 

uygunluk belgesi de 4.000.000,00 TL şeklinde alınmalıdır. 

 

12. Destekleyici Belgeler kısmında belirtilen açıklamalar dikkate 

alınarak ilgili evraklar yüklenmelidir. 

 



13. Kilit Personel Özgeçmişi kısmına işletmede dijital dönüşüm 

sürecini yönetecek ilgili alanda tecrübeli dijital dönüşüm 

sürecinden sorumlu yöneticinin özgeçmişinin bu bölümde 

yüklenmesi beklenmektedir. 

 

14. İlgili aşamalar tamamlandıktan sonra Başvuru Kontrol 

Et/Tamamla bölümü gelmektedir. Aşağıdaki şekilde görüldüğü 

gibi başvurunuzda eksik olan hususlar bu kısımda 

gösterilmektedir. Eksik olan kısımları gözden geçirip 

tamamlayarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. 

 

ÖNEMLİ NOT: BU DOKÜMANDA YER ALAN TALİMATLAR 

BİLGİLENDİRME AMACI İLE HAZIRLANMIŞ OLUP, SADECE DİKKAT 



EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR BELİRTİLMİŞTİR. PROJE 

BAŞVURUSUNA İLİŞKİN SORUMLULUK TAMAMEN BAŞVURU 

SAHİBİNE AİTTİR. BAŞVURU YAPILIRKEN DİJİTAL DÖNÜŞÜM 

İSTANBUL FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ PROGRAMI REHBERİ DİKKATE 

ALINMALIDIR.  

https://www.istka.org.tr/duyurular/dijital-donusum-istanbul-faizsiz-kredi-destegi-programi-ilan-edildi/
https://www.istka.org.tr/duyurular/dijital-donusum-istanbul-faizsiz-kredi-destegi-programi-ilan-edildi/

