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Geçtiğimiz giinlerde açıklanan ve toplam büyiiklüğü 60 Milym TL olan KGF kefaletli "Yahnm Destek Paketi",
"İhracat Destek Paketi" ve "İşletrne Harcamalan Destek Paketi" başvurulan 22 Şubat 2022 taihi itibariyle
başlamış olup destek paketlerinde ilişkin bilgiler aşağda dikkatinize sunulmuşfur.

yahnm Destek paketi
Yatınm yapmayı planlayan KOBİ ve KOBİ dışı ti,im işletmeler, yattnm ve yatınma bağlı işletme
harcamalannda kullanabileceği Yatınm Destek Paketi'nden l20 aya kadar vade ile yararlanabilecek. Pakette
kredi üst limiti KOBİ'ler için 35 Milyon TL'yi bulurken KOBİ Dışı işletmeler ise l00 Milyon TL'ye varan
miktarlarda kedi kullanabilecek. Kadın girişimci KOBİ'ler %9O, diğer KOBİ'ler %85, KOBİ dtşı işle§neler
ise o/o80 oranında kefalet oranlanndan faydalanabilecek.

Detaylı bilgi için:
https://kef.com.trlindex.oho/h/urunlerimiz/hazine-destekli-kefaletler/yatirim-destek-paketi

ıhracat Destek paketi
İhracatçı veya döviz kazandıncı sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'ler ile ihracat potansiyeli taşıyan
KOBİ'lerin yararlanabileceği İfuacat Destek Paketi'nde ise işletrneler, azami 6 ay ödemesiz dönem dahil azami
24 ay vıde ile kredi kullanabilecek. Pakette kredi üst limiti işletmenin segment ve cirosuna göre değişmekle
birlikte azami 25 Milyon TL olarak belirlendi. Mevcutta ihracatı olan firmalar %90, potansiyel ihracatçı
firmalar da %85 oranında kefaletten yararlanabilecek.

Detaylı bilgi için:
httos ://ksf. com.trlindex. oho/trlurunlerimiz/hazine-destekli -kefaletler/ihracat -destek-paketi
İşletme Harcamaları Destek

rOSi ," KOBİ dışı

Pıketi

firmalann işletme sermayesi ihtiyaçlannın karşılanması için oluşh.ırulan İşletme
Harcamalan Destek Paketi'nden ise KOBİ'ler azami 5 milyon TL, KOBİ Dışı işletmeler ise azami 20 Milyon
TL tutannda krediden faydalanabilecek. Ticari kredi kartlan ve Debit/Banka kartına bağlı kredili mevduat
hesabı üzerinden kullandınlacak kredinin kefalet oranlan KOBİ'ler için %80, KOBİ Dışı işletmeler için ise
Yo'lS o|ıcak.
Detaylı bilgi için:
httos://ksf,com.trlindex. oho/tr/urunlerimi z,/hazine-destekli-kefaletler/i sletm e-harcamalari-destek- naketi

Bilgilerinizi ve üyelerinize duyurulması hususunda gereğini rica ederim.
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Evrakl Doğİulamak için : https:/lbelgedogrula,tobb.or8.trlbelgedogrulama.aspx?eD=BS[4HAB99P
Tel : +90 (312) 218 20 oo {PBX) - Faks: +9O (312) 219 40 90 -91 -92,.. - E-Posta : info@tobb.org.tr
Bilgi için: Nazh AKGÜN - Tel :03122182192 - t-Posta : nazli.akgun@tobb,org.tr
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