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         Ö z e t   B ü l t e n 

         Tarih : 11.08.2020 

         Sayı : 2020/118 

                                                                  
Değerli Müşterimiz;                                                                    

                                                        

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları itibariyle 

aşağıdadır. 

 

A- Konu Başlıkları; 

 

1. Kobi Finansman Destek Programı; 

 

2. Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapılmıştır. 

 

B- Konu Özetleri; 

 

1. Kobi Finansman Destek Programı; 

 

           KOBİ’lerin üretim, kalite ve standartlarını artırmak, istihdam yaratmak, ekonomik ve 

sosyal ihtiyaçların karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini 

artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik 

gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla işletmelerin; kamu bankaları, özel 

bankalar ve katılım bankalarından uygun koşullarda nakdi kredi temin edebilmeleri için faiz/kâr 

payı masraflarına Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 

Başkanlığı (KOSGEB) tarafından destek sağlanmaktadır. 

 

          KOSGEB tarafından sağlanan KOBİ Finansman Destek Programının detayları aşağıda 

kısaca açıklanmaktadır. KOBİ Finansman Destek Programından faydalanabilmek için 

işletmelerin; 

 

 -KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif olması, 

 

 -KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması, 

 

 -Programda tanımlanmış işletme türlerine girmesi, 

 

gerekmektedir. 

 

 KOBİ Finansman Destek Programı kapsamında uygulanan 3 kredi çeşidi 

bulunmaktadır; 

 

 • İşletme Kredileri, 

 

 • Makine - Teçhizat Kredileri, 
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 • Acil Destek Kredisi. 

 

1.1. İşletme ve Makine Teçhizat Kredileri, 

 

           İşletme ve Makine Teçhizat kredilerinde kredi üst limiti işletme türüne göre farklılık 

göstermektedir. Kredi limitinin belirlenmesinde ise KOSGEB tarafından belirlenen destek 

puanları önem arz etmektedir. Girişimci işletmelerde asgari destek puanı 10 olarak 

belirlenirken, stratejik ve öncelikli sektördeki işletmeler de destek puanı 12 olarak 

belirlenmiştir. Makine teçhizat alımlarında yerli makine kullanılması durumunda ise ekstra 2 

puan verilmektedir. 

 

          Girişimci işletmelerde kredi üst limiti 50.000 TL olarak belirlenmiş olup, kadın, engelli, 

gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda üst limit 70.000 TL olarak 

uygulanmaktadır. 

 

         Stratejik ve öncelikli sektördeki işletmelerde kredi üst limiti ise 500.000 TL 

belirlenmiştir. Tüm işletmeler için belirlenmiş olan vade süresi 12 ve 18 aydır. Makine ve 

teçhizat kredilerinde ise vade 12, 18, 24, 30 ve 36 ay olarak belirlenebilir.  

 

         İşletmeler, Kredi Faiz Desteğinden krediyi aldığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle 

yararlanabilir. İşletme 3 yıl içerisinde üst limiti aşmadan kredi faiz desteğini birden fazla 

kullanabilir. Üç yıllık süre tamamlandıktan sonra, işletmenin talebi halinde söz konusu işletme 

için destek programı yeniden başlatılabilir. Başlatılan yeni destek programında, işletmenin daha 

önce kullandığı destek kredisinden kalan borç tutarı ile kullanacağı kredinin tutarı toplamı, 

işletme için tanımlanan kredi üst limitini aşamaz. Söz konusu destek geri ödemesiz olarak 

uygulanmaktadır. 

 

1.2. Acil Destek Kredisi Uygulaması; 

 

 Doğal afet, yangın, terör vb. durumlarda uygulanan yerel bir uygulama olup, Acil 

Destek Kredisi kullanacak işletmeler için programda tanımlanmış işletme türlerinden birine 

girme şartı aranmamaktadır. 

 

 İşletmeler ilgili durumlardan etkilendiğini, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca 

belgelendirilmesi durumunda Acil Destek Kredisinden faydalanabilirler. 

 

 Acil Destek Kredisi uygulaması kapsamında alınacak belgenin işletme tarafından, ilgili 

Valilik ve/veya Kaymakamlıktan alınarak KOSGEB’e sunulması esastır. KOSGEB söz konusu 

durumdaki işletmelerin listesini Valilik/Kaymakamlıktan doğrudan temin ederek de işlem tesis 

edebilir. 

 

 Uygulanacak Acil Destek Kredisine ilişkin destek kapsamı, üst limit ve destek oranı 

KOSGEB İcra Komitesi tarafından belirlenir. KOSGEB veri tabanına kayıtlı tüm işletmeler bu 

destekten yararlanabilir. Destekten faydalanılabilecek en uzun vade 36 aydır. 

 

 KOSGEB Kredi Faiz Desteğinden yararlanabilecek işletmeler, kredi türleri, limitleri, 

vadeleri ile taban puanlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 
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KREDİ 

TÜRÜ 

İŞLETME TÜRÜ  

 

AZAMİ 

KREDİ 

VADESİ 

GİRİŞİMCİ İŞLETMELER STRATEJİK VE ÖNCELİKLİ 

SEKTÖRDEKİ 

İŞLETMELER 

Kredi Üst 

Limit 

Destek 

Puanı 

Kredi Üst 

Limit 

Destek Puanı 

İŞLETME 

KREDİSİ 

 

 

50.000 

 

 

10 

 

 

500.000 

 

 

12 

18 AY 

MAKİNE 

TEÇHİZAT 

KREDİSİ  

 

36 AY 

ACİL 

DESTEK 

KREDİSİ 

Destek Kapsamı, üst limiti ve oranı KOSGEB İcra Komitesince 

belirlenir.  

36 AY 

 

1.3. Başvuru Şekli, Kredilerin Onaylanması ve Kullandırma Süreci; 

 

          Kredilerin kullanım şekline aşağıda adım adım yer verilmiştir. Öncelikle işletmelerin, 

KOSGEB ile protokole taraf bankalar ve ilgili diğer kurum/kuruluşlara başvuruda 

bulunmasının ardından; 

 

 • İşletmenin kredi başvurusu Bankalar tarafından; KOSGEB KOBİ Finansman Destek 

Programı ve Protokolü kapsamında, genel bankacılık mevzuatı, bankacılık teamülleri, Banka 

mevzuatı ve kredi politikaları doğrultusunda değerlendirilir. 

 

 • Banka, başvuruyu uygun bulması halinde onay vererek İşletme için uygun bulduğu 

kredi limitini Yazılım Sistemine girer. 

 

 • İşletmenin KOSGEB Desteklerinden yararlanmaya uygun olduğuna, doğru işletme 

türünde yer aldığına ve İşletme tarafından yüklenen belgelerin doğruluğuna ilişkin Uygulama 

Birimi Müdürü tarafından onay verilir. 

 

 • Kredi faiz destek başvurusu Uygulama Birimi tarafından onaylanan İşletme, kendisine 

tanımlanan limitler dâhilinde Bankadan kredisini kullanır. Krediler için kullanım ve varsa 

taahhütlerin yerine getirilmesi süreci başlar. 

 

 • Banka, kullandırdığı krediye ilişkin bilgileri ve ödeme planını Yazılım Sistemine 

girer. Kullandırım listesini KOSGEB’e iletir. KOSGEB, destek ödemesine esas tutarı, listenin 

gelmesini müteakip protokolde belirlenen şekilde Bankaya öder. İşletmenin ödeyeceği tutar, 

kredi vadesince işletme tarafından Bankaya ödenir. 

 

         Tüm başvuru ve bildirimler yazılı veya elektronik ortamda yapılabilir. Program 

kapsamındaki tüm belgeler elektronik ortamda alınabilir. 
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2. Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapılmıştır. 

 

         Bilindiği üzere 2008-32/34 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı 

Karara İlişkin Tebliğ’in 11 Maddesi Türkiye’de yerleşik kişilerin yurtdışından sağladıkları 

kredilere ilişkin çeşitli hükümleri ve buna ilişkin bazı istisnaları düzenlemektedir.  

 

          İlgili maddenin 11. fıkrasında; bankalar ve faktoring şirketleri tarafından ihracat ve 

transit ticaret işlemlerine ilişkin doğmuş veya doğacak alacakların devralınması suretiyle 

ihracatçılara ve transit ticaret tacirlerine döviz üzerinden fon kullandırılabileceği düzenlemesi 

yer almaktadır. 

 

         Bu düzenlemeye paralel olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından 

02.05.2018 tarihinde yayımlanan Sermaye Hareketleri Genelgesinin 42/3. maddesinde de, 

bankalar ile faktoring şirketleri tarafından ihracat ve transit ticaret işlemleri dışındaki işlemlere 

ilişkin olarak doğmuş ve doğacak olan alacakların devralınması suretiyle firmalara döviz 

üzerinden kullandırılacak fonların, döviz kredisi olarak değerlendirileceği belirtilmiştir. 

 

 Bu kez, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 20 Temmuz 2020 tarih ve 394743 sayılı 

yazısına istinaden yapılan değişiklikle bankalar ve faktoring şirketleri tarafından yurt içi ticaret 

işlemlerine ilişkin döviz cinsinden doğmuş ve doğacak alacakların gayrikabili rücu olarak 

devralınması durumunda yapılan işlemin döviz kredisi olarak değerlendirilmeyeceğine ilişkin 

bir hüküm eklenmiştir. 

 

 Bu durumda, işlemin takibi için alacağı devralan banka veya faktoring şirketi tarafından 

Risk Merkezine, 

 

 • Devralma tarihinde satıcı adına kredi kullandırılması bildiriminde ve alacağın vadesi 

geldiğinde ise alacağın tahsil edilip edilmemesi dikkate alınmaksızın söz konusu tutarın 

satıcının kredi bakiyesinden düşülmesi için bildirimde bulunulması gerektiği düzenlenmiştir. 

 

 İlgili Genelgenin son haline ulaşmak için lütfen info@dengeymm.com.tr linke 

tıklayınız. 

 

            Saygılarımızla 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 
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