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Şahıs Firmaları (Gerçek Kişi) İçin Halkbank İşe Devam
Desteği - Küçük İşletme Can Suyu Kredisi
Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında Halkbank tarafından ‘‘İşe Devam Desteği-Küçük İşletme Can Suyu
Kredisi’’ oluşturulmuştur.
Krediden yararlanacak “şahıs firmasının”;







Sanayi, Ticaret, Sanayi ve Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve Deniz Ticaret Odaları’na kayıtlı olması,
Yıllık cirosunun 3.000.000 TL’yi aşmaması,
İktisadi faaliyetlerine devam etmesi ve firmanın 01.04.2020 tarihinden evvel kurulmuş olması,
Halkbank Esnaf Destek Paketi’nden faydalanmamış olması,
İflas, fesih, iflas erteleme, iflas erteleme tedbir ve konkordato kararı olmaması ve aktif takip kaydının
bulunmaması
önkoşullarını taşıması gerekmektedir.

Kredinin kapsamı aşağıdaki gibidir.

Kredi, TL işletme kredisi şeklinde kullandırılacaktır.

Kredi vadesi, 6 Ay Anapara ve Faiz Ödemesiz Dönem olmak üzere toplam 36 Ay’dır.

Kredi geri ödemeleri, Aylık Eşit Taksitli şekilde yapılacaktır.

Kredi’ye yıllık % 7,50 faiz oranı uygulanacaktır.

Kredi kullandırımı sırasında bir defaya mahsus % 0,75 peşin kredi komisyonu ve KGF Kefalet limiti (% 80)
üzerinden peşin olarak % 0,75 (binde yedi buçuk) oranında KGF komisyonu da tahsil edilecektir.

Erken kapama durumunda komisyon alınmayacaktır.

İşletme için kredi limiti azami (grup dahil) 25.000 TL olup limit ve ek teminat alınıp alınmama durumu
(gerçek/tüzel kişi kefaleti yada asgari risk tutarı kadar kasko değeri olan araç rehni) durumu başvuru
özelinde sistem tarafından belirlenen risk grubu parametreleri esas alınarak belirlenecektir.
Kaldırısı yapılmamış protestolu senet veya düzeltilmesi yapılmamış çek kaydının bulunması, kredi kullandırımına
engel teşkil etmemektedir. 7226 ve 5834 sayılı kanun ile ilgili kıymetli evrak içerisinde yer alan tutarın 31.12.2020
tarihine kadar tamamen ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde dikkate alınmayacağı belirtilmektedir.
Krediyle ilgili detaylar:
https://www.halkbank.com.tr/21647-ise_devam_destegi___kucuk_isletme_can_suyu_kredisi
Krediye başvuru için:
https://www.halkbankkobi.com.tr/IseDevamDestegi%E2%80%93KucukIsletmeCanSuyuKredisi.aspx

KOBİ’LERE TOBB NEFES KREDİSİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) geçtiğimiz yıllarda 6 defa gerçekleştirdiği KOBİ finansman projesi
“TOBB Nefes Kredisi” tekrar başladı. TOBB’un öncülüğünde, Oda ve Borsaların katkılarıyla gerçekleştirilecek yeni
Nefes Kredisi için imzalar TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş tarafından
atıldı.
TOBB ve 365 oda borsanın tüm kaynaklarının biraraya getirilmesiyle oluşturalan Nefes Kredisi’nde 2020 yılı
tamamen ödemesiz olacak. Ödemeler yıllık %7,5 faiz ile 2021’de aylık eşit 12 taksitle yapılacak. Kredi’de üst limit
illere göre 50 bin ila 100 bin TL arasında değişiyor.
TOBB Nefes Kredisi 2020 projesinin 6,25 milyar TL’lik bir kredi hacmine ulaşması bekleniyor. TOBB Nefes Kredisine
Denizbank aracılık edecek, Kredi Garanti Fonu (KGF) Hazine desteğiyle kredilere kefil olacak.
2018 yılı cirosu 3.000.000 TL'yi aşmayan, TÜM (şahıs işletmesi veya tüzel kişi) üyelerimizin kullanabileceği NEFES
KREDİSİ, DENİZBANK tarafından kullandırılacaktır.
Kredi tutarı 50,000TL'dir. Geri ödemesi 2021 yılı Ocak ayında başlayıp aylık eşit taksitli 12 ayda geri ödenecektir.
Faiz oranı yıllık %7,50, Komisyon tek seferlik 150 TL, teminatı sağlayan KGF komisyonu 375 TL'dir.
Başvurularınızı Denizbank şubelerine yapabilirsiniz: https://www.denizbank.com/bankacilik/kobi-bankaciligi/kobikredileri/kobilerimize-tobb-nefes-kredisi-denizde.aspx?&fromOutside=1
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Yeni Koronavirüs Salgınının Etkilerinin Azaltılması
Hakkında 7244 Sayılı Kanun
https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k7244.html
16 Nisan 2020 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yasalaşan 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının
Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun’la yapılan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir.
Faaliyeti durdurulan işletmelerin ilan ve reklam vergisi ile çevre temizlik vergisinin ödenmemesi
Kanun’un 1. maddesinin 1-g bendinde yapılan düzenlemeyle, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan
işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile Yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette
bulunulamayan dönemlere isabet eden kısmının alınmaması öngörülmüştür.
Belediyelerin gelir vergisi stopajı ve sigorta primlerinin ertelenmesi
Kanun’un 1. maddesinin 1-d bendinde yapılan düzenlemeyle;
 Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının gelir vergisi tevkifatı beyan ve ödeme sürelerinin ve
 Tüm sosyal sigorta prim ödemelerinden, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık döneme ilişkin
tahsil edilmesi gerekenlerin 3 ay ertelenmesi
 Bu süreler, bitiminden itibaren 3 aya kadar Cumhurbaşkanı tarafından uzatılabilecek,
 Ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz
uygulanmadan tahsil edilecektir.
Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri dışında yapılan faaliyetlerin teşviklerden
yararlandırılması
Kanun’un 2. maddesinin 2-ğ bendinde yapılan düzenlemeyle;
 Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım
merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında da yapılmasına ve
 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin bölge dışında da
yürütülmesine
11 Mart 2020 tarihinden itibaren 4 ay süreyle sınırlı olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından izin
verilebilmesi
Düzenlemeye göre;
 Bu süre, bitiminden itibaren Sanayi ve Teknoloji Bakanınca 3 aya kadar uzatılabilecek,
 İzin verilmesi durumunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, indirim, istisna, destek ve
teşviklerden yararlanmaya devam edilecektir.
Düzenleme 10.03.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.
Ücretsiz izin ve İşçi Çıkarma
Kanun’un 7. -8. ve 9.Maddesi;
MADDE 7- 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 24Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte iş sözleşmesi bulunmakla birlikte 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu
maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile
15/3/2020 tarihinden sonra 51 inci madde kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve bu Kanunun diğer hükümlerine
göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak
kaydıyla ve 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu
süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, Fondan günlük 39,24 Türk lirası nakdi ücret
desteği verilir. Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamaz.
Birinci fıkra kapsamında ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının
tespiti halinde işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği
tarihteki 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesince belirlenen aylık brüt asgari ücret tutarında çalışma ve iş kurumu il
müdürlüklerince idari para cezası uygulanır ve ödenen nakdi ücret desteği ödeme tarihinden itibaren işleyecek
kanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.
Bu madde kapsamında nakdi ücret desteğinden yararlananlardan 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortalısı
veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına girmeyenler, aynı Kanunun 60 ıncı
maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve genel sağlık sigortasına ilişkin
primleri Fondan karşılanır.
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Bakanlık, nakdi ücret desteğine ilişkin ödeme usul ve esaslarını belirlemeye ve bu maddenin uygulanmasına
ilişkin ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye yetkilidir.”
MADDE 8- 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 25- Yeni koronavirüs (Covid-19) sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa
çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa
çalışma ödemesi gerçekleştirilir. İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ve yersiz ödemeler,
yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.”
MADDE 9- 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 10- Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi,
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı
bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri
sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya
kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak
sözleşmeyi fesih hakkı vermez.
Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi
feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilir.
Cumhurbaşkanı birinci ve ikinci fıkrada yer alan üç aylık süreleri altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.”

Sermaye şirketlerinin kâr dağıtımına sınırlama getirilmesi
















Kanun’un 12. maddesiyle Türk Ticaret Kanunu’na eklenen geçici 13. maddede yapılan düzenlemeyle, sermaye
şirketlerinin, 30.09.2020 tarihine kadar;
2019 yılı net dönem kârının yalnızca %25’ine kadarının dağıtımına karar verilebilmesi,
Geçmiş yıl kârları ve serbest yedeklerin dağıtılamaması,
Genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilememesi,
hükme bağlanmış, yukarıda belirtilen süreyi üç ay uzatma ve kısaltma konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.
Düzenlemeyle ayrıca, genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay
sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde %25’ini aşan kısma
ilişkin ödemelerin 30.09.2020 tarihine kadar ertelenmesi öngörülmüştür.
Öte yandan, düzenlemenin kapsamına giren sermaye şirketlerine ilişkin istisnalar ile uygulamaya dair usul ve esasları
belirlemeye, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü almak suretiyle Ticaret Bakanlığı yetkili kılınmıştır.
Belediyelere ait taşınmazlara ilişkin satış, ecrimisil ve kira bedellerinin ertelenmesi
Kanun’un 1. maddesinin 1-ç bendinde yapılan düzenlemeyle;
Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin
mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatınca yapılan satış, ecrimisil ve
kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların 19 Mart 2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil
edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesi konusunda ilgili organlara yetki verilmiştir.
Bu süreleri, bitiminden itibaren üç ay uzatma konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanına yetki verilmiştir.
Söz konusu alacakların ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme
zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir.
Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira
bedellerinin tahsil edilmez
7244 sayılı Kanun’la, yukarıda özetlenen düzenlemeler yanında;
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin (TEDAŞ) elektrik tüketiminden kaynaklanan alacaklarının yeniden
yapılandırılması,
Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’na göre düzenlenen yıllık aidatın 2020 yılında ödenmemesi,
Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında verilmiş olup 2020 yılı içinde geçerlilik süresi dolacak olan
lisansların geçerlilik süresinin bir yıl uzatılması,
Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda yapılan değişiklikle, seyahat acentası belgesinin Kültür ve
Turizm Bakanlığından izin almak kaydıyla işletme belgesi acenta unvanından bağımsız olarak başka bir tüzel kişiliğe
devredilebilmesi düzenlenmiştir.

Kanun metninin tamamı için: https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k7244.html
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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
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
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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

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.
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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.

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.
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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:

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
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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.

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.
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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.

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

