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TÜM ODA VE BORSALARA
(Genel Sekreterlik)

Türkiye 100 Katılımcıları, Türkiye Sektör Meclis Üyeleri, Kadın ve Genç Girişimciler Kurul Üyeleri, OSBÜK

Bilindiği üzere KOBİ'lerin ve KOBİ dışı işletmelerin finansmana erişimine destek, teminat yetersizliği 
nedeniyle kredi alamayan KOBİ'lere ve KOBİ dışı işletmelere kefil olan Birliğimizin de ortağı olduğu bir 
finansman kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir.

Bu kapsamda güncel KGF destek paketleri ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinizi, destek paketlerini üyelerinize duyurmanızı ve üyelerinizin bu destek paketlerinden 
faydalanmalarını sağlamanızı rica ederim.

Saygılarımla,

e-imza
Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter

EK: KGF Destek Paketleri (14 sayfa)



Devam Eden Destek 

Paketleri



KGF Destek Kredisi-2 (II. Dönem)

Kurumumuzca Bankalardan yoğun bir şekilde alınan kefalet limiti taleplerini 

karşılayabilmek ve KOBİ’lere sağlanan desteğin devamlılığını temin etmek amacıyla, 

Kurumumuz özkaynaklarından verilmek üzere daha önce ayrı bir paket olarak oluşturulan 

KGF Destek Kredisi 2 programının ikinci dönemi, ilk dönem dahil toplam kredi hacmi 6,25 

Milyar TL olacak şekilde devreye alınacaktır.

Yararlanıcı Ciro Kefalet Üst Limiti (TL) Kredi Üst Limiti (TL) Kredi Vadesi

100 Bin TL- 15 

Milyon TL (hariç)
1.500.000 TL 1.875.000 TL

15-50 Milyon TL 

(hariç)
3.000.000 TL 3.750.000 TL

50-100 Milyon TL 5.000.000 TL 6.250.000 TL

KOBİ Azami 6 ay ödemesiz dönem dahil azami 24 ay

•Program kapsamındaki kefalet talepleri sadece TL para cinsinden yapılacaktır. 

•Bu program kapsamında, portföye dahil edilme süresinin sonu olan 30.06.2023 tarihinden sonra kredi kullandırılamaz.



Kuruma 1’inci madde kapsamında tahsis edilen kefalet limiti; Sulama Birlikleri, Sulama Kooperatifleri 

ve gerçek/tüzel kişi çiftçilerin işletme harcamalarına yönelik olarak gecikmiş tarımsal elektrik 

borçlarının ve/veya yeni tarımsal elektrik faturalarının finansmanı için tahsis edilmiştir. 

Tarımsal Üretime Enerji Finansman Destek 

Paketi

• Yararlanıcılar, kredi kullanım tarihi itibarıyla gecikmiş tarımsal elektrik borçları ve/veya 

paketin kullandırım tarihine kadar olan yeni tarımsal elektrik faturaları için destekten 

faydalanabilecektir.

• Gecikmiş tarımsal elektrik borcu bulunan yararlanıcılar için tahsis edilen işletme kredisi, 

doğrudan borcun bulunduğu elektrik dağıtım şirketine ödenecek olup, işletme kredisine 

çevrilerek vadelendirilecektir. 

• Yeni tarımsal elektrik faturası ödemeleri ise kredi verenin çıkarmış olduğu otomatik ödeme 

talimatı şeklinde çalışacak kredi ürününe uygun şekilde gerçekleştirilecektir.

• Program Bitiş Tarihi : 31.12.2022

Yararlanıcı
Kefalet Üst Limiti 

(TL)

Kredi Üst Limiti 

(TL)
Kredi Vadesi

Sulama 

Birlikleri, 

Sulama 

Kooperatifleri 

ve 

10 milyon TL 12,5 milyon TL

Gecikmiş Borçlar İçin:

-Azami 60 ay vade 

Yeni Faturalar İçin:

-Azami 12 ay vade



KOBİ ve KOBİ Dışı inşaat firmalarının, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında; kredi 

başvuru tarihinden azami 30 iş günü önce, yapı denetim kuruluşlarınca tespit edilen ve İlgili İdare 

tarafından onaylanan seviyeye göre asgari %30’u tamamlanmış ve henüz tamamı bitmemiş konut 

projelerinin tamamlanması amacıyla tahsis edilmiştir. 

İnşaat Hizmetleri Finansman Destek Paketi 

• Yararlanıcının kredi başvuru tarihi itibarıyla kefalete konu konut projesinin tapu kaydına 

göre kendisine ait veya noter tarafından düzenlenen taşınmaz satış vaadi ve arsa payı 

karşılığı inşaat sözleşmesine göre payına düşen arsa bölümünün veya konutların en az 

%20’sini satmamış ya da satış vaadinde bulunmamış olması gerekir. Satışı yapılmamış 

konutlar için finansman desteği sağlanacaktır.

• Kefalete konu konut projesinde inşaat şirketinin kendisine ait arsa bölümü veya konut olması 

koşulu aranır. Ancak arsa bölümü ya da konut adedi kriteri bulunmamaktadır.

• İnşaat projesine konut başına azami 500.000 TL kredi kullandırılabilecektir.

• Program Bitiş Tarihi : 31.12.2022

Yararlanıcı
Kefalet Üst 

Limiti (TL)

Kredi Üst Limiti 

(TL)
Kredi Vadesi

KOBİ 35 milyon TL 46,6 milyon TL

KOBİ dışı 150 milyon TL 200 milyon TL

Azami 6 ay ödemesiz dönem

Azami 36 ay vade (ödemesiz ve 

kullandırım dönemi dahil)



Destek Paketi ile çay üreticilerinden müstahsil makbuzu karşılığında yaş çay satın alan KOBİ ve KOBİdışı

firmalar ile Tarım Kredi Kooperatiflerinden yaş çay alımı yapan işletmelerin işletme sermayesi 

ihtiyaçlarını  karşılamak üzere tahsis edilmiştir.

Çay Alımı Destek Paketi

• Destekten müstahsil gerçek/tüzel kişilerden çay alacak olan KOBİ ve KOBİ dışı 

firmalar yararlanıcı taahhüdü ibraz etmek şartıyla yararlanabilecektir. 

Yararlanıcılardan başvuru sırasında toplam alacağı çay miktarı ve ÇAYKUR 

tarafından ilan edilen çay fiyatı üzerinden toplam TL değeri konusunda taahhüt 

alınır. 

• Kredi kullandırımında en geç 2 ay içinde taahhüde uyumlu müstahsil makbuzu 

yararlanıcı tarafından bankaya ibraz edilir.

• Yararlanıcıya, ayrıca, ibraz edilen müstahsil makbuzlarının toplam tutarına 

ilave olmak üzere, bu tutarın %10’unu aşmayacak nakit veya kartlı kredi 

kullandırım imkânı sunulur.

• Program Bitiş Tarihi : 31.12.2022

Yararlanıcı
Kefalet Üst 

Limiti (TL)

Kredi Üst Limiti 

(TL)
Kredi Vadesi

KOBİ 40 milyon TL 50 milyon TL

KOBİ dışı 150 milyon TL 200 milyon TL

Azami 6 ay anapara ödemesiz 

dönem

Azami 12 ay vade (ödemesiz ve 

kullandırım dönemi dahil)



Öncelikli olarak imalat sanayiinde faaliyette bulunan işletmeler ile ihracatçı işletmeler başta olmak 

üzere yatırım yapmayı planlayan KOBİ ve KOBİ Dışı işletmelerin yatırım ve yatırıma bağlı işletme 

harcamalarının finanse edilmesi amaçlanmaktadır.

Yatırım Destek Paketi

• Yararlanıcının yıl sonu cirosuna göre farklılaştırılmış kefalet/kredi limitleri uygulanacaktır.

• Yatırım tutarının %70’ine kadar yatırım kredisi kullanılabilecektir.

• Kullanılan yatırım kredisinin %25’i kadar ilave işletme kredisi kullanılabilecektir.

• Tüm harcamalar fatura ve sözleşme ile belgelendirilecektir.

• Program Bitiş Tarihi : 31.12.2023

Yararlanıcı
Kefalet Üst 

Limiti (TL)

Kredi Üst Limiti 

(TL)
Kredi Vadesi

KOBİ 29,75 milyon TL 35 milyon TL

KOBİ dışı 80 milyon TL 100 milyon TL

- Yatırım kredilerinde

Azami 24 ay ödemesiz dönem dahil 

azami 120 ay vade

- İşletme kredilerinde

Azami 6 ay ödemesiz dönem dahil 

azami 36 ay vade



İhracatçı veya döviz kazandırıcı sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’ler ile mevcutta ihracatçı olmayan 

ancak ihracat potansiyeli taşıyan KOBİ’lere destek sağlanarak ihracat hacimlerinin artırılması ve 

ihracatçı firma sayısının artırılması amaçlanmaktadır.

İhracat Destek Paketi

• Yararlanıcının yıl sonu cirosuna göre farklılaştırılmış kefalet/kredi limitleri uygulanacaktır.

• İhracat potansiyeli taşıyan KOBİ’ler, KOSGEB Başkanlığınca tespit edilecek ve bu firmaların belirlenmesinde 

yalnızca Başkanlıkça paylaşılacak veri esas alınacaktır.

• Tüm harcamalar fatura ve sözleşme ile belgelendirilecektir.

• Program Bitiş Tarihi : 31.12.2022

Yararlanıcı Kefalet Üst Limiti Kredi Üst Limiti Kredi Vadesi

KOBİ 22,50 milyon TL 25 milyon TL

Azami 6 ay ödemesiz dönem dahil 

azami 24 ay vade.

Reeskont kredilerinde azami ödemesiz 

dönem 12 ay olarak uygulanacaktır.



KOBİ ve KOBİ Dışı firmaların işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullandırılacak 

kredilerin teminatlandırılması amacıyla tahsis edilmiştir. 

İşletme Harcamaları Destek Paketi

• Yararlanıcının yıl sonu cirosuna göre farklılaştırılmış kefalet/kredi limitleri uygulanacaktır.

• Tüm harcamalar fatura ve sözleşme ile belgelendirilecektir. Ancak kartlı ödeme sistemleri 

kanalıyla kullandırılacak krediler için fatura ibrazı şartı aranmayacaktır.

• MCC Kodlarına  göre belirlenen faaliyet alanları kart üzerinde kısıtlanacaktır. 

• Program Bitiş Tarihi : 31.12.2023

Yararlanıcı
Kefalet Üst 

Limiti 
Kredi Üst Limiti Kredi Vadesi

KOBİ 4 milyon TL 5 milyon TL

KOBİ Dışı 15 milyon TL 20 milyon TL

- Azami 6 ay ödemesiz dönem dahil azami 

30 ay vade

- Kartlı ödeme sistemi üzerinden 

kullandırımlar için azami 12 ay 

kullandırım süresi



Yatırım – İhracat – İşletme Harcamaları Destek Paketleri 

Katılımcı Bankalar

*

* Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası İşletme Harcamaları Destek Paketinde Bulunmamaktadır.



Sektör ayrımı olmaksızın işletmelerin yatırım 

finansmanı ihtiyaçlarının karşılanması 

hedeflenmektedir.

Program Bitiş Tarihi : 31.12.2023

TKYB Kredi Destek Paketi

Yararlanıcı Kredi üst limiti Kredi Vadesi

KOBİ 125 milyon TL

KOBİ dışı 437,5 milyon TL 

*Yatırım kredilerine münhasıran, kredinin ödemesiz süresi içinde kalmak kaydıyla 

azami 3 yıl içinde dilim sayısı kısıtı olmaksızın dilimler halinde kredi kullandırımı
yapılması ve KOBİT üzerinden kredinin “açıldı” konumuna getirilmesi şeklinde 
uygulanabilecektir. KDV tutarı kredi tutarına dahil edilecektir.

İşletme kredilerinin vadesi asgari 6 ay, 

anapara ödemesiz dönemi en fazla 1 yıl 

olmak üzere azami 5 yıldır. Yatırım 

kredilerinin vadesi asgari 6 ay anapara 

ödemesiz dönemi en fazla 3 yıl olmak 

üzere azami 10 yıldır.*



TURWIB Programı Destek Paketi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından (EBRD) sağlanan 

kaynağa istinaden TurWiB Programı kapsamında «kadın 

yöneticisi bulunan işletmelere» destek sağlanarak kadınların 

iş hayatına daha fazla katılımı amaçlanmaktadır. 

TurWIB programı uygulamasının koşulları gereği, %49 ve üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ait 

olan kurumların ortaklığına sahip firmalara kredi kullandırılamayacaktır.

TurWIB programı kapsamında sadece kadın yöneticisi bulunan KOBİ ölçekli firmalara kredi kullandırımı

yapılabilecektir.

Program Bitiş Tarihi : 31.12.2025

Yararlanıcı Kefalet Üst Limiti (TL) Kredi Üst Limiti (TL) Kredi Vadesi

İmalatçı-İhracatçı 9.600.000 TL 12.000.000 TL

Diğer 5.000.000 TL 6.250.000 TL

İşletme kredilerinde azami 12 ay ödemesiz 

dönem dahil azami 60 ay

Yatırım kredilerinde azami 36 ay ödemesiz 

dönem dahil azami 120 ay



Teknoloji Odaklı Sanayii Hamlesi Programı 

kapsamındaki işletmeler ile İstanbul ili hariç olmak 

üzere, imalat sanayi yatırımlarına yönelik (US-97 

Kodu: 15-37) bölgesel, öncelikli, stratejik veya 

proje bazlı yatırım teşvik belgesini haiz 

işletmelerin yatırım harcamaları için kefalet 

sağlanması amaçlanmaktadır. 

İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Paketi

Tek seferde yapılacak 100.000 TL üzeri yatırıma ilişkin harcamalar sözleşme veya fatura ile 

belgelendirilecektir.

Program Bitiş Tarihi : 31.12.2023

Yararlanıcı
Kefalet Üst 

Limiti (TL)

Kredi Üst Limiti 

(TL)
Kredi Vadesi

KOBİ 35.000.000 TL 38,9 milyon TL

KOBİ dışı 250.000.000 TL 294 milyon TL

- Yatırım kredisi olarak 

kullandırılacaktır.

- Azami 120 ay vade (ödemesiz 

dönem dahil)

- Asgari 6 ay, azami 24 ay ödemesiz 

dönem



Soğuk Hava Ünitesi ve Frigorifik Araçlar Destek Paketi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yerli Malı Tebliğine 

istinaden Yerli Malı Belgesi almış olan yararlanıcıların 

soğuk hava ünitesi ile frigorifik araç finansmanına 

erişimine destek olunması hedeflenmektedir. 

Yararlanıcı
Kefalet Üst 

Limiti (TL)

Kredi Üst Limiti 

(TL)
Kredi Vadesi

KOBİ 6,75 milyon TL 7,5 milyon TL
Azami 6 ay ödemesiz dönem dahil 

azami 36 ay 

- Yatırımlar sözleşme veya fatura ile belgelendirilecek, bu belgeler yalnızca soğuk 

hava ünitesi ve frigorifik araç alımına yönelik olacaktır.

- Yalnızca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yerli Malı Tebliğine istinaden Yerli Malı 

Belgesine sahip soğuk hava ünitesi ve frigorifik araç yatırımları kapsam dahilindedir.

Programın Bitiş Tarihi : 31/12/2022



TEŞEKKÜRLER


