
Genelge Proje yatırımlarının tamamlanıp şletmeye geç lmes nden
sonra Bakanlığın genelges  doğrultusunda projen n zlenmes

Proje dah l nde ortaklara a t şletme ve tesl m ed len canlı
dem rbaşların lg l  mevzuat kapsamında kontrol ed lmes . K-PR

Canlı dem rbaşlarda
eks kl k var mı? Hayır

İzleme formlarına şlenerek Bakanlığa
gönder lmes  ve döneml k zlemen n

sona ermes

Evet

İlg l  ortaklara canlı dem rbaşlarını tamamlaması
ç n tebl gatlı yazı le 45 gün süre ver lmes Tebl gat

G den Evrak İş Akışı G den Evrak İş Akışı

Ver len 45 günlük süre sonunda canlı  dem r-
başlarını tamamlamayanların muaccel yet
Oluru ç n Bakanlığa (KASDP projeler ç n
SYDV’na ) b ld r lmes

P-PR
P-ŞM

P-YRD
İ -İLM

Muaccel yet Oluru
Tekl f

Canlı dem rbaşlardak
eks kl k tamam mı ?

Evet Hayır

Alınan canlı dem rbaşların tutanak-
la tesp t  ve zlemen n sona ermes

Tutanak

P-PR
P-ŞM

P-YRD
İ -İLM

G den Evrak İş Akışı

Muaccel yet Olurunun yasal şlem
yapmak üzere lg l  bankaya ve b lg

ç n yönet m kuruluna b ld r lmes

Muaccel yet
Oluru

P-PR
P-ŞM

P-YRD
İ -İLM

G den Evrak İş Akışı
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A

Hayır

Ödeme l stes n n Bakanlığa gönder lmes

Evet

P-PR
P-ŞM

P-YRD
İ -İLM

K-PR

Kred  borcunu ödeme süres çer s nde ödemeyen
ortakların kalan anapara borçlarına Bakanlıktan
muaccel yet oluru tekl f nde bulunmak.

Ödeme yapmayan
var mı?

Kooperat f  yönet m kuruluna ortakların ödemeler  gere-
ken kred  taks t  ve fa z  borçlarının vadeler nden önce
b ld r lmes .

G den Evrak İş Akışı

Canlı dem rbaş, ahır ve şletme b nası kred s  taks t öde-
meler n n ortaklardan lg l  banka şubes nce gerekl  tahs -

latı yapması ve l stelemes

Ortakların  taks t ödemeler n n vade başlangıcından 3 aylık
bekleme süres  sonunda ödeme m ktarlarını göster r banka
l stes n n b r me gelmes  ve kontrolü

Banka L stes

Gelen Evrak İş Akışı

P-PR
P-ŞM

P-YRD
İ -İLM

G den Evrak İş Akışı

G den Evrak İş Akışı

Muaccel yet  Oluru
Tekl f
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B

P-PR
P-ŞM

P-YRD
İ -İLM

Muaccel yet  İptal
Oluru Tekl fÖdeme B lg ler

Vades  geçen borcunu temerrüt fa z yle ödeyen ortakların mu-
accel yet n n  kaldırılması ç n Bakanlığa tekl f yazısının yazıl-
ması

Bakanlıktan gelen muaccel yet ptal Olurunun lg l  banka şubes ne
gönder lerek  ortağın muaccel yet n n ptal ed lmes  ve b lg ç n koo-
perat f  yönet m ne b ld r lmes

Muaccel yet
İptal  Oluru

G den Evrak İş Akışı

Canlı dem rbaş eks kl ğ nden dolayı Muaccell yet kapsamında olanla-
rın projeye (Bakanlık kaynaklı) ger  dönmek ç n başvurması hal nde
ve lg l  banka şubes ne ödemek üzere temerrüt fa z n n hesaplanarak
ortağa b ld r lmes

C
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Muaccel yet Olurunun yasal tak p ç n lg l  banka şubes ne  ve b lg
ç n kooperat f yönet m ne gönder lmes

Borç Taks t n   ödemed ğ nden dolayı Muaccell yet kapsamında olan-
ların projeye ger  dönmek ç n başvurması ve lg l  banka şubes ne
ödemek üzere borcun hesaplanarak  ortağa b ld r lmes

Kooperat f  ortağı vades
geçm ş taks t n  temerrüt fa z

le b rl kte öded  m ?

Evet

İlg l  banka şubes nce borcun yasal tak b ne
devam ed lmes

P-PR
P-ŞM

P-YRD
İ -İLM

Muaccel yet
Oluru

G den Evrak İş Akışı

Hayır

P-PR
P-ŞM

P-YRD
İ -İLM
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C

Hayır

İlg l  banka şubes nce yasal tak be
devam ed lmes

Evet

Kooperat f  ortağı canlı dem r-
baş eks ğ n  tamamlayıp temer-
rüt fa z n  öded  m ?

Muaccel yet  İptal
Oluru Tekl fÖdeme B lg -

ler
Ortağın muaccel yet n n  kaldırılması ç n Bakanlığa tekl f
yazısının yazılması

P-PR
P-ŞM

P-YRD
İ -İLM

Bakanlıktan gelen muaccel yet ptal Olurunun lg l  banka şubes ne
gönder lerek  ortağın muaccel yet n n ptal ed lmes  ve b lg ç n
kooperat f  yönet m ne b ld r lmes

Muaccel yet
İptal  Oluru

P-PR
P-ŞM
P-YRD
P-İLM
İ-VY

KASDP kaynaklı projelerde eks k olan canlı dem rbaşlarını ta-
mamlayanların başvurularının değerlend r lmes  ve lg l  SYDV’na
b ld r lmes

G den Evrak İş Akışı

Kred  taks t ödemeler  ve canlı dem rbaş kontrolünün sona ermes
le kred  borç hesabının kapatılması

G den Evrak İş Akışı
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