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İzmir Kalkınma Ajansı “COVID – 19 ile Mücadele ve
Dayanıklılık Mali Destek Programı”
İzmir Kalkınma Ajansı tarafından, COVID – 19 salgın riski ile mücadeleye katkı sağlayacak ve salgının etkilerinin
azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projeleri desteklemeyi hedefleyen “COVID – 19 ile Mücadele ve Dayanıklılık
Mali Destek Programı” başvuruya açılmıştır.
Programın öncelikleri;





“Virüsün yayılmasının engellenmesi ve kontrol altına alınması”,
“Halk sağlığı için hazırlık ve müdahale çalışmaları”,
“Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar
geliştirilmesi”

şeklindedir.
Söz konusu programa başvurular 1 Nisan 2020 tarihinde başlayacak olup, 30 Nisan 2020 tarihine kadar devam
edecektir.
Toplam bütçesi 15 Milyon TL olan programa başvurular, başvuruların değerlendirilmesi, sonuç bildirme ve sözleşme
imzalama dahil tüm süreçler elektronik ortamda ve uzaktan erişim araçları ile yürütülecektir. Bu nedenle
başvuru sahiplerinin süreç içinde Ajans binasına gitmesine gerek olmayacaktır.
Başvuru koşulları ve detaylı bilgiye http://www.izka.org.tr/covid19.html internet adresinden ulaşabilirsiniz.

KOSGEB, Koronavirüs (COVİD-19) Salgınından Korunmak Üzere
Alınan Tedbirler Kapsamında Üretilecek Ürünlere Destek Veriyor
Ayrıntılı bilgi için:

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7442/koronaviruscovid19-salginindan-korunmak-uzere-alinan-tedbirler-kapsaminda-uretilecek-urunlere-destekveriyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank tarafından yeni tip koronavirüs KOVİD-19’a karşı KOBİ’lere yönelik
3’lü koruma paketini açıklanmıştır. 3’lü Koruma Paketi kapsamında “KOSGEB’in TEKNOYATIRIM Destek Programı
kapsamında ürün listesine yeni ürünler ilave edilmiş, dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske ve
eldiven gibi ürünleri yerli imkânlarla üreten işletmelerin, KOSGEB’in TEKNOYATIRIM Destek Programından
faydalanabileceği, salgın riskinin ortadan kalktığı resmi makamlar tarafından duyurulana kadar bu programdan
yararlanabileceği açıklanmıştır. 4 Milyon 200 bin TL’si geri ödemeli olmak üzere toplam 6 Milyon TL’ye kadar destek
verilecektir.
Paketin ikinci ayağını KOSGEB alacaklarının ertelenmesi oluşturmaktadır. KOSGEB’in geri ödemeli olarak verdiği
destekler kapsamında 30 Haziran 2020’ye kadar olan alacakların ertelendiği, bu durumdaki KOBİ’lerin 30 Haziran
2020 tarihine kadar KOSGEB’e yapması gereken ödemelerinin 3 ay ötelendiği ifade edilmiştir. İşletmelerin geri
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ödeyecekleri taksitlerin tamamı ötelenmiştir, vade sayısı değişmeyecek olup herhangi bir yasal faiz de alınmayacaktır.
Ayrıca, bu karardan, daha önce KOSGEB alacaklarının ertelenmesi kararlarından yararlanan KOBİ’lerin de
faydalanabileceği ifade edilmiştir.
Paketin bir diğeri ayağı, proje süresi yükümlülüklerini ya da girişimcilik programı yükümlülüklerini 11 Mart 2020 ve
sonrasında yerine getirmesi gereken işletmelere, 4 aya kadar ek zaman verileceği, böylece projelerin kesintiye
uğramamış olacağı belirtilmiştir. İşletmelerin ek süre talebinde bulunmaları gerekmektedir. Karar sürecini
hızlandırıldığı, yeni bir kurul kararına gerek duyulmaksızın talep eden KOBİ’lerin gerektiği anda süre uzatımının
hemen sağlanacağını ifade edilmiştir.

Türk Eximbank, Virüs Salgını Sürecinden İhracatçıların En Az
Etkilenmesi İçin Destek Paketi Devreye Aldı
Türk Eximbank ihracatı destekleme misyonu çerçevesinde tüm dünyayı saran virüs
salgını nedeniyle siparişleri azalan veya iptal olan, ihracat pazarı daralan ihracatçıların
üretimlerinin durmaması ve istihdam kaybı yaşamamaları için kredi ve sigorta
desteklerine hız kesmeden devam edecek ve aldığı tedbirlerle ihracatçıların yanında
olmaya devam edeceğini bildirmiştir.
Kredi geri ödeme vadeleri uzatıldı. İhracatçılarımızın daralan talepten veya virüsün
yayılmasını engellemek için ülkelerin uyguladığı kısıtlamalardan etkilenmemeleri için
Türk Eximbank'ın TCMB kaynaklarından ve kendi kaynaklarından kullandırdığı
kredilerin vadesi Haziran sonuna kadar gelecek kredi geri ödemelerinde firmaların
talepleri doğrultusunda 3 ile 6 aya kadar uzatılacaktır. Bu bağlamda ihracatçılarımızın
faiz ödemeleri de 6 ay ertelenebilecektir.
Taahhüt kapatmaya ilave 1 yıl kısa vadeli kredilerde 2 yıl olan taahhüt kapatma süresi
henüz taahhüdü kapatılmamış olan ve taahhüt süresi dolmasına karşı ceza
uygulanmamış olan krediler ile Haziran sonuna kadar kullandırılacak tüm krediler için 3
yıla çıkarılarak ihracatçılara ihracat yapmaları için verilen süre ilave 1 yıl artırılmıştır.
Taahhüt kapatma cezalarında da indirime devam edilecek olması ihracatçılara bu
sıkıntılı dönemde ilave 1 yıl sürenin yanında maliyet avantajı da sağlayacaktır.
Reeskont kredilerinde 2 yıl vade imkanı Türkiye'nin en uygun maliyetli kredilerinden
olan ve ihracatçıların büyük teveccüh gösterdiği reeskont kredilerinin daha önce azami
1 yıl olan kredi vadeleri bu zor dönemde ihracatçılarımızın finansal yüklerini azaltmak
için azami 2 yıla çıkarılacaktır.
Sigorta limitlerinde alıcıya tanınan vadeler ücretsiz uzatıldı. Haziran ayı sonuna kadar
alıcı firmaların sigortalı firmalardan talep edeceği 3 aya kadarki vade uzatımlarında
sigortalı firmalardan herhangi bir ek sigorta primi alınmayacaktır. Ayrıca sigortalı
firmalar tarafından ödenmekte olan sigorta primleri ve alıcı analiz ücretlerinin
vadelerinin 30 gün uzatılarak sigorta ürününden yararlanan ihracatçılarımıza kolaylık
sağlanması amaçlanmaktadır.
https://www.eximbank.gov.tr/tr/duyurular/2020-yili-duyurulari/turk-eximbank-destekpaketine-iliskin-duyuru
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KOBİ'lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasına İlişkin
Düzenleme Yapıldı
Hazine ve Maliye Bakanlığının "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli
Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, tüm KOBİ'ler ticari alacak sigortası kapsamına alınırken, belirlenen şartları
sağlayan mikro ve küçük büyüklükteki işletmelerin yanı sıra orta büyüklükteki
işletmelere de alacak sigortası olanağı tanınacak.
Bu çerçevede söz konusu işletmelerin, bir önceki mali yıldaki yıllık net satış hasılatının
125 milyon liradan az olması gerekecek. Alacak sigortası, tacir sıfatı taşımayan gerçek
kişilere yapılan satışlara teminat sağlamayacak.
Alacak sigortası kapsamında teminat verilecek alıcıların belirlenmesi amacıyla yapılacak
risk değerlendirmesine ilişkin teklifin sunulduğu tarihten itibaren 10 gün içinde
poliçenin düzenlenmesi durumunda buna ilişkin sorgulama ücreti alınmayacak.
Prim hesabında esas alınacak alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin son mali
yılda vadeli satışlardan elde ettiği ciro tutarı da 25 milyon liradan 125 milyon liraya
çıkarıldı.
Cironun vade gününe göre belirli bir yüzdesi alınarak tespit edilen net prim ve teminat
tutarları 120, 180 ve 360 güne kadar vadeli satışların yanı sıra 240 güne kadar vadeli
olanlar için de hesaplanabilecek.
Alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde ettiği cirosuna göre
750 bin liraya kadar teminat limiti sağlanacak. Azami teminat limiti, alacak sigortası
talebinde bulunan işletmenin alıcı için talep ettiği teminat limiti ve risk değerlendirme
kriterleri dikkate alınarak artırılabilecek. Bu hüküm, 1 Nisan'da yürürlüğe girecek.
Bir önceki mali yıldaki yıllık net satış hasılatı 40 milyon lira ve daha az olan orta
büyüklükteki işletmelere bugün, bir önceki mali yıldaki yıllık net satış hasılatı 40 milyon
1-125 milyon lira arasında olan orta büyüklükteki işletmelere ise 1 Nisan'dan itibaren
alacak sigortası sunulacak.
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T.C.MERKEZ BANKASI Tarafından Alınan Koronavirüsün
Ekonomik ve Finansal Etkilerine Karşı Alınan İlave Tedbirler Hk.
TCMB tarafından, Koronavirüs (Covid-19) salgınının küresel çapta yarattığı belirsizliğin
Türkiye ekonomisi üzerindeki olası olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla,


Bankaların Türk lirası ve yabancı para likidite yönetiminde esneklik sağlanarak
öngörülebilirliğin artırılmasına,



Reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamını teminen bankalara hedefli ilave
likidite imkânları tanınmasına Yönelik tedbirler alınmıştır.



Mal ve hizmet ihracatçısı firmaların finansmana erişimlerini kolaylaştırmak ve
istihdam sürekliliğini desteklemek amacıyla Türk lirası cinsi ihracat ve döviz
kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi kullandırılmasına karar verilmiştir. Türk
lirası cinsi reeskont kredileri aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde
kullandırılacaktır:
a.
Krediler için toplam 60 milyar Türk lirası limit belirlenmiştir.
b. Bu limitin 20 milyar Türk lirası Türk Eximbank, 30 milyar Türk lirası kamu
bankaları, 10 milyar Türk lirası ise diğer bankalar aracılığıyla yapılacak kredi
kullanımlarına tahsis edilmiştir.
c. Eximbank dışındaki bankalar aracılığı ile kullandırılacak kredilerin asgari
yüzde 70’i KOBİ’lere tahsis edilecektir.
d. Firma bazında azami kredi tutarları, KOBİ’ler için 25 milyon Türk lirası, diğer
firmalar için ise 50 milyon Türk lirası olarak belirlenmiştir.
e. Kredi imkânından yabancı para reeskont kredisi kullanabilen firmalar ile yurt
dışına yönelik müteahhitlik hizmeti sunan firmalar ve uluslararası fuarlara
katılım sağlayan firmalar yararlanabilecektir.
f. Kredilere TCMB politika faiz oranı olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının
150 baz puan altında faiz oranı uygulanacaktır.
g. Aracı bankaların komisyon oranı azami 150 baz puan olabilecektir.
h. Krediler, azami 360 gün vadeli olacak, ihracat veya döviz kazandırıcı
hizmet taahhüdü ile 1 Mart 2020 tarihindeki istihdam düzeyinin kredi vadesi
süresince muhafaza edilmesi koşulu karşılığında kullandırılacaktır.

Ayrıntılar:
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/basi
n/2020/duy2020-21
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Türkiye Bankalar Birliği
Çek Ödeme Destek Kredisi ve Kredi Desteği
1- Çek Ödeme Destek Kredisi
Hazine destekli, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile başta KOBİ’lerimiz olmak üzere
kurumsal ve ticari müşterilerin, bugüne kadar gerçek ticari işlemlerine dayalı olarak
keşide ettikleri ve edecekleri çeklerinin ödenmesi amacıyla, her bir banka tarafından
ayrı ayrı belirlenmek üzere tahsis edilen limitler dahilinde kredi kullandırılmaya devam
edilecektir. “Çek Ödeme Destek Kredisi” ile müşterilerin ticari itibarlarının korunmasına
katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Kredi desteği; 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam
12 ay vadeli ve yıllık % 9,5 faizli olacaktır.

2- Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği
Yukarıdaki uygulamaya ek olarak bankalar, başta KOBİ’lerimiz olmak üzere kurumsal
ve ticari müşterilerin işletme sermayesi ihtiyaçları için “Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi
Desteği” ne başlayacaktır. Kredi desteğini kullanacak firmaların, 2020 yılı Şubat ayı sonu
itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında kredi vadesi boyunca azaltma yapmamaları ön
koşulu bulunmaktadır. Teminat eksiği bulunan müşterilerin, krediye erişim imkanı için
Hazine destekli KGF kefaleti de sağlanabilecektir.
Kredi desteği; 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık % 9,5 faizli
olacaktır. KOBİ ve KOBİ dışı işletmeler bazında azami kredi tutarları aşağıdaki gibidir:
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Sektör farkı olmaksızın, salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen kurumsal ve
ticari müşteriler her iki kredi paketine de başvurabileceklerdir. Uygulamaya katılacak
olan bankalar, katılımlarını en kısa sürede kamuoyuna duyurup, 30 Mart 2020
tarihinden itibaren talep kabul etmeye başlayacaklardır
https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/7656/TBB_KD_270320.pdf

5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve
Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması
Hakkında Kanun'da Değişiklik
7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yapılan düzenleme
ile, anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 24 Mart 2020'den önce olup da kullandığı nakdi
ve gayrinakdi kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan
gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve
kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer
kredi borçlarına ilişkin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları,
söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31 Aralık 2020'ye kadar tamamının
ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde,
kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacaktır.
Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya
yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmayacaktır.

5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve
Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması
Hakkında Kanun'da Değişiklik
7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yapılan düzenleme
ile, anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 24 Mart 2020'den önce olup da kullandığı nakdi
ve gayrinakdi kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan
gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve
kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer
kredi borçlarına ilişkin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları,
söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31 Aralık 2020'ye kadar tamamının
ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde,
kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacaktır.
Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya
yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmayacaktır.
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Kamu Bankaları Destek Paketleri
Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank müşterilerinin virüs salgını sürecini mali açıdan en az hasarla atlatabilmesi

amacıyla hazırladıkları destek paketlerini devreye aldı.

31 Mart'ta ödenmesi gereken dönem sonu taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve
bireysel müşterilerin talepleri üzerine söz konusu ödemelerin ötelenmesine imkan verilecektir.
Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan müşterilerin mevcut kredileri 6 aya kadar
ödemesiz dönem olmak üzere, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar
ilave süre tanınmak suretiyle, uygun vadeli yapılandırma uygulamalarının geliştirilmesi
uygulamaya alınmıştır.
Personel maaşlarını, banka üzerinden ödeyen firmaların şubat ayı sonu itibarıyla mevcut
istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla önümüzdeki 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit
imkanı verilmesi tedbiri alınmıştır.
Kredili müşteriler tarafından banka üzerine keşide edilmiş çeklerinin ödenmesi amacıyla
kullanılmak üzere genel kredi limitlerinin artırılarak ilave nakit kredi limiti tahsis edilmesi
tedbirleri uygulamaya alınmıştır.
İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere banka kurumsal kredi kartı ve DBS limiti
bulunan müşterilerin kurumsal kart limitlerinin artırılması tedbirleri hayata geçmiştir.

Kredi vadelerinin ertelenmesinden mevcut kredilerin yeniden yapılandırılmasına kadar pek çok
maddeyi barındıran paket kapsamında, firmaların, 31 Mart devre sonu faizleri de dahil olmak
üzere 30 Haziran’a kadarki tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlanacaktır.
İstihdam koruma amaçlı kredi taleplerini karşılamak amacıyla işletmelere 3 aylık maaş gideri
kadar uzun vadeli kredi kullandırılacaktır. İşletmelerin mevcut kredileri, kendi nakit akışlarına
uygun ve sektörel durumlarına göre ödemesiz dönemli olarak yeniden yapılandırılacaktır.
Turizm ve şehir içi toplu taşıma dahil en çok etkilenen sektörlere özgü krediler, 12 aya kadar
ödemesiz dönemli olarak yapılandırılacaktır.
Firmaların vergi, SGK gibi kamusal ödeme yükümlülüklerini kolaylaştırmak amacıyla nakit
yönetim limitleri arttırılarak, bu limitlerden yapılacak ödemelere 3 ay ödemesiz, 12 aya kadar
taksit imkanı verilecektir.
Firmalara ait Business Kartlarda limit artırımına gidilerek, maliyetsiz tedarik kapasiteleri
arttırılacaktır. VBanko Çek ürününün limiti ve yaygınlığı artırılarak, bankacılık garanti imkanının
dolaşıma sürülmesi yoluyla nakit ihtiyacı azaltılacak ve maliyetsiz finansman imkanı
sağlanacaktır.
Bireysel kredi ihtiyacı olan vatandaşların kredi talepleri, VakıfBank Mobil, internet bankacılığı ve
Sky Limitler üzerinden sağlanarak salgın riskine maruz bırakılmayacaktır. Bireysel kredi
müşterilerinin taksit, kredi kartı ödemeleri 3 aya kadar ötelenebilecektir.
VakıfBank Mobil, internet bankacılığı ve ATM’ler üzerinden yapılamayan işlemler için VakıfBank
şubeleri 09.00-17.00 saatlerinde, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirlere uygun olarak
çalışmaya devam edecektir.
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31 Mart 2020'ye kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşteriler,
bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecektir.
Esnaf ve sanatkarların bu dönemde yaşadıkları olumsuzluklara destek olmak amacıyla talep
etmeleri halinde kullanmış oldukları kredilerin bu yılın nisan, mayıs ve haziran aylarında
vadeleri gelecek olan anapara ve faiz ödemeleri, ödeme vadelerinden itibaren 3 ay süreyle ve
faizsiz olarak ertelenecektir.
Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan banka müşterilerine, 6 aya kadar ödemesiz
dönemle kredilerini uygun vadeli yapılandırma imkanı sunulacaktır. Ödemesiz dönem, turizm
gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar uzatılabilecektir.

Personel maaşlarını Halkbank üzerinden ödeyen firmalara, istihdamlarını şubat sonuna göre
azaltmamaları şartıyla gelecek 3 aylık dönem boyunca personel maaş gideri kadar ilave kredi
limiti verilecektir.
Bankanın kredili müşterileri tarafından Halkbank üzerine keşide edilmiş çeklerin ödenmesi
amacıyla genel kredi limitleri arttırılarak firmalara ilave nakit kredi limit tahsis edilecektir.
İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Halkbank kurumsal kredi kartı ve Doğrudan
Borçlandırma Sistemi limiti bulunan firmaların kurumsal kart limitleri arttırılacaktır.
Yurt genelinde 1.000 şubesinde 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir.

