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Oda-Borsalar
Tiiırkiye 100 firmalan
sektör Meclisleri
Kadın-Genç Girişimciler Kıırulu
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KOBİ'lere destek paketi

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamaya göre KOBİ'lere yönelik 100 bin
liraya kadar Mikro İşletmeler Destek Paketi hayata geçirilmiştir.
Mikro İşletmeler Destek Paketi ile KoBİ'lerin başta maaş ve kira ödemeleri olmak iiaere; temel maliyetlerinin
karşılanması böylelikle finansman ihtiyaçlannı giderilmesiyle beraber nakit desteği sağlanarak tedarikçileri
ile aralarındaki nakit akışının konınınası hedeflenmiştir.
Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı olarak, 48 aya kadar vadeyle yıllık yiizde 1 1,5 faiz oranıyla
kullandınlacak l«ediden, cirosu 3 milyon TL'ye kadar olan firmalar yararlanabilecektir. 1 milyon Tl'nin
alhnda ciroya ulaşan işletrnelere 50 bin TL'ye kadar limit açılan kredide, 1 milyon TL ile 3 milyon TL arasında
ciroya ulaşan işletmelerin azami kredi limiti ise 100 bin TL olacaktır.
Bu amaçla firmalann kredi limitinin en faz|a yiizde lO'u nakit olarak serbest kullanıma bırakılacak, en az
yiizde 90'lik kısmı ise işletrne giderlerinin finansmanı amacıyla 3. kişilere ve satıcılara havale-EFT ve
kurumsal kart üzerinden ödenecektir.
Mikro İşletmeler Destek Paketi kapsamında Nakit İşletme Kredisi'nin yanı sıra firmalar, kurumsal kart,
doğrudan borçlandırma sistemi (DBS), tedarik zinciri finansmanı mal alımrna yönelik teminat mektubu
(TZF), güvenceli çek, nakit çekimine kapalı kurumsal kredili mevduat hesabı iirünleri iizerinden Nakit İşlenne
kredisi kullanabileceiıir.

Bilgilerinizi ve üyelerinize duyurmanızı rica ederim.
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Mustafa SARAÇÖZ
Genel sekreter

GELEii EVRAK
Geldiği Taı:
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Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İ mza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzatanmıştır.
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Ev.akl Doğrulamak lçin : http://belgedog.ula.tobb.org.trldogrula.a5px?V:gEN
UY9H R
Dumluplnar Bulvarü Noi252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 /ANKARA
Tel: +90 {312) 218 20 0o (P8X) . Faks: +90 (312) 219 40 90 - 91 - 92
E-Posta: info@tobb.org.tr . web: www.tobb.org.tr. KEP: tobb@hs02.kep.tr
AYnntlh bil8i için: Ali Furgan PlNAR Tel:
E-Posta: furPan.oinar @tobb.org,tr
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