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SUNUŞ
Değerli Meslek Mensupları,
Dünya Sağlık Örgütü’nün Mart 2020’de Koronovirüs salgınını bir
pandemi olarak ilan etmesi ve ülkemiz sınırları içinde de artan
vaka sayılarına bağlı olarak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde
de bir dizi ekonomik önlemler alınmıştır.
İşletmelerin faaliyetlerini ve bireylerin ihtiyaçlarını aksatmadan
devam ettirebilmeleri amaçlanarak özellikle bankacılık sektörü
başta olmak üzere Kosgeb gibi kurumların acil destek paketleri
açıklanmış ve açıklanmaya da devam edilmektedir.
Açıklanan bu paketlerin siz değerli meslek mensuplarının ve iş
dünyasının faydasına sunmak üzere odamızın Basel Komite’sinin
hazırlamış olduğu özet çalışmayı paylaşmaktan mutluluk
duyarız.
Bu çalışmada emeği geçen Komite Başkanımız Murat Nail
UZEL’e, komite Başkan Yardımcımız Mustafa Cenk ULUDAĞ’a,
tüm komite üyelerimiz ile komiteden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Gülgün ÖZTÜRK’e
çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz.
İSMMMO BASEL KOMITESI ÜYELERI
BAŞKAN 		

MURAT NAİL ÜZEL

BAŞKAN YRD.		

MUSTAFA CENK ULUDAĞ

SEKRETER		

NURHAYAT SADICOĞLU

ÜYE			KAZIM GÜZELLER
ÜYE			İSMAİL ERGÜL
ÜYE			YUSUF GÖREN
ÜYE			AYÇA UMUR
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BÖLÜM 1
COVİD – 19 PANDEMİ SÜRECİNDE KOBİLERE
VERİLEN BANKA VE KOSGEB DESTEKLERİ
ESNAF DESTEK PAKETI
Halkbank tarafından Esnaf ve Sanatkârlara, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında “Esnaf
Destek Paketi” ile İşletme Kredisi ve Paraf Esnaf Kart ürünleri aşağıdaki koşullarda
sunulmaktadır.
a) Esnaf İşletme Kredisi
• 25.000 TL Limit
• % 4,5 Faiz Oranı
• 6 Aya Kadar Ödemesiz Dönem
• 36 Ay Vade
b) Paraf Esnaf Kart
• 25.000 TL Genel Limit
• İlk 3 Ay Ödemesiz Dönem Aylık 0,95 Faiz İle
• 12 Aya Kadar Taksitlendirme İmkânı
• Düzenli Nakit Akışı
• Taksitli ve Vadeli İşlem Avantajı
• Anlaşmalı Tedarikçilerde Özel Limit

Limit
Aylık Faiz Oranı
Vade
Ödemesiz Dönem

Esnaf İşletme Kredisi
25.000.- TL
4,5
36 Ay
3 Ay

3

Paraf Esnaf Kart Kredisi
25.000.- TL
0,95
12 Ay
3 Ay
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Başvuru İçin Gerekli Belgeler
• Nüfus Cüzdanı
• Vergi Levhası
Esnaf Oda Kayıt ve Sicil Belgesi zorunlu olmayıp kayıt durumu bankalarca online olarak
sorgulanmaktadır.
** Şubelere gitmeye gerek olmadan internet sitesi üzerinden kredi başvurusu
yapılabilmektedir.
NOT:
Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletli Hazine faiz destekli
kredi bakiyesi bulunan esnaf ve sanatkârlar da aynı koşullarda %4,5 faiz oranlı ESKKK
kefaleti ile Hazine faiz destekli kredi imkânından faydalanmaya devam etmektedir.
Esnaf Destek Paketi, sermaye şirketlerine değil esnaf ve sanatkârlara verilmektedir.
Halkbank İnternet Sitesinde detaylı bilgi bulunmaktadır.
https://www.halkbank.com.tr/21485-esnaf_destek_kredisi

İŞE DEVAM KREDI DESTEĞI-CAN SUYU İŞLETME KREDISI
Covid-19 virüsü ile ilgili gelişmelerden olumsuz etkilenen işletmelerin ticari hayatlarını
sürdürebilmeleri ve mevcut istihdam seviyelerini devam ettirebilmeleri için ‘Ekonomik
İstikrar Kalkanı’ tedbirleri kapsamında ‘‘İşe Devam Kredi Desteği-Can Suyu İşletme Kredisi’’
ürünü hizmete sunulmuştur. Katılım Bankaları bu krediyi “Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi
Desteği” olarak kullandırmaktadır ve kredi şartları değişkenlik gösterebilmektedir.
Kredi ile şirketlere işletme finansmanı desteği sağlayarak özellikle istihdamın korunmasına
katkıda bulunulması hedeflenmektedir.
Can Suyu İşletme Kredisi kullanacak firmaların, 2020 Şubat sonu itibariyle kayıtlı çalışan
sayılarını korumaları ve azaltma yapmamaları gerekmektedir.
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Can Suyu Kredisi, Hazine Destekli KGF kefaleti ile kullandırılmaktadır. Krediden
faydalanabilmek için öncelikle firmanın ilgili bankada tahsisli bir kredi limiti bulunmalıdır.
Krediyi banka tahsis etmekte olup KGF sadece kefalet desteği vermektedir. Her
bankanın kredi skorlama ve değerlendirme sistemi farklıdır. Dolayısıyla kredi tahsisi
yapılıp yapılamayacağı, kullanılabilecek tutar ve kredi şartları firma bazında değişkenlik
gösterebilecektir. Firmaların ilgili banka şubesiyle iletişim halinde olması doğru bilgi alma
açısından büyük önem taşımaktadır.
Can Suyu Kredi Limitleri
Banka bazında ciro kırılımları ve bu ciro skalaları gözetilerek kredi olarak vereceği tutarlar
değişkenlik göstermektedir. Kredi Garanti Fonu’nun kefalet üst limitleri ile (kredi tutarının
%’si) Türkiye Bankalar Birliği’nin 27.03.2020 tarihli duyurusuna göre verilecek azami kredi
tutarları aşağıda yer almaktadır;

Ciro (TL)

KGF Azami Kefalet Oranı

Azami Kredi Tutarı (TL) (*)

%80

5.000.000

25.000.000 - 125.000.000

%80

25.000.000

125.000.000 üzeri

%80

50.000.000

0

- 25.000.000

Kredinin Türü, Vadesi ve Geri Ödeme Şekli
• Can Suyu Kredisi, TL işletme kredisi şeklinde kullandırılır.
• Kredi vadesi; 6 Ay Anapara ve Faiz Ödemesiz Dönem olmak üzere azami 36 Ay’dır.
• Kredi geri ödemeleri, Aylık Eşit Taksitli şekilde yapılır.
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Krediye Uygulanacak Faiz ve Komisyon Oranı
• Kredi’ye yıllık %7,50 faiz oranı uygulanmaktadır. Banka bazında değişkenlik
gösterebilmektedir.
•

Kredi kullanımı sırasında bir defaya mahsus %0,75 peşin kredi komisyonu tahsil
edilmektedir.
İlgili Bankalar
• Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
• Türkiye Vakıflar Bankası
• Türkiye Halk Bankası,
• Ziraat Katılım Bankası,
• Vakıf Katılım Bankası
(*) İlgili bankaların internet sitelerinde veya şubelerinden ciro tutarlarına göre
kullandırılabilecek kredi üst sınırı, faiz / kar payı oranı, vade, ödemesiz dönem vb. ile
KGF kefalet işlemleri hakkında bilgi alınmalıdır. Ayrıca, Kredi Garanti Fonu’nun, Türkiye
Bankalar Birliği’nin ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin internet sitelerinde de (linklere
tıklayınız) kefalet şartları ve kredi özellikleri hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır;
https://www.kgf.com.tr/index.php/tr/urunlerimiz/hazine-destekli-kefaletler/is-edevam-destek-paketi
https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/7656/TBB_KD_270320.pdf
https://www.tkbb.org.tr/images/Documents/KGF-BASIN-DUYURUSU.pdf

ÇEK ÖDEME DESTEK KREDISI
Ticari faaliyetlerinde çek karnesi kullanmakta olan firmaların faaliyetlerinin devamına ve
ticari itibarlarının korunmasına destek olabilmek amacıyla oluşturulan KGF (Kredi Garanti
Fonu) kefaletli bir kredi türüdür. Kredi Garanti Fonu’nun vereceği kefalet üst limitleri ile
(kredi tutarının %’si) Türkiye Bankalar Birliği’nin 27.03.2020 ve Türkiye Katılım Bankaları
Birliği’nin 30.03.2020 tarihli duyurusuna göre verilecek azami kredi tutarları aşağıda yer
almaktadır;
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Ciro (TL)
0 - 25.000.000

KGF Azami Kefalet Oranı
%80

Azami Kredi Tutarı (TL)
1.000.000

25.000.000 - 125.000.000

%80

5.000.000

125.000.000 üzeri

%80

10.000.000

Banka bazında ciro kırılımları, kredi kullanım tutarları değişkenlik göstermektedir. Kullanım
esnasında 25.03.2020 tarihine kadar yapılmış olan gerçek bir ticari ilişkinin varlığını tevsik
eden belge ve bu ilişkinin finansmanı için 30.06.2020 tarihine kadar keşide edilen çekler
aranacaktır.
Krediden faydalanabilmek için öncelikle firmanın ilgili bankada tahsisli bir kredi limiti
bulunmalıdır. Krediyi banka tahsis etmekte olup KGF sadece kefalet desteği vermektedir.
Firmaya tahsis edilen kredi, krediyi kullandıran bankada firmaya ait olan hesaba bloke
koyularak çek vadesine kadar bekletilmekte, vadesinde çek ödenmektedir. Dolayısıyla
firmaya kredi kullandırım tarihinde nakit ödeme yapılmamaktadır.
Her bankanın kredi skorlama ve değerlendirme sistemi farklıdır. Dolayısıyla kredi tahsisi
yapılıp yapılamayacağı, kullanılabilecek tutar ve kredi şartları firma bazında değişkenlik
gösterebilecektir. Firmaların ilgili banka şubesiyle iletişim halinde olması doğru bilgi alma
açısından büyük önem taşımaktadır.
Kredi Türü, Vadesi ve Geri Ödeme Şekli
Kredi, azami 12 ay vadeli olup anapara ödemesiz ve dönemi azami 3 aydır. Kredi, Katılım
Bankaları tarafından “Enflasyona Endeksli Karz-I Hasen Nakit Finansman” ismi ve katılım
bankacılığı ilke ve esaslarına göre kullandırılmaktadır.
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Krediye Uygulanacak Faiz Oranı
• Kredi’ye yıllık % 9,50 faiz oranı uygulanmaktadır.
• İlgili Bankalar;
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası- Türkiye İş Bankası- Türkiye Vakıflar BankasıTürkiye Garanti Bankası- Yapı ve Kredi Bankası-Türkiye Halk Bankası- AkbankQNB Finansbank- Denizbank- Kuveyt Türk Katılım Bankası- Türkiye Emlak Katılım
Bankası- Türk Ekonomi Bankası- Ziraat Katılım Bankası- Vakıf Katılım BankasıAlbaraka Türk Katılım Bankası- Türkiye Finans Katılım Bankası- ING Bank- Şekerbank
Kredi Garanti Fonu’nun, Türkiye Bankalar Birliği’nin ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin
internet sitelerinde (linklere tıklayınız) kefalet şartları ve kredi özellikleri hakkında detaylı
bilgiler yer almaktadır;
https://www.kgf.com.tr/index.php/tr/urunlerimiz/hazine-destekli-kefaletler/cekodeme-destek-paketi
https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/7656/TBB_KD_270320.pdf
https://www.tkbb.org.tr/images/Documents/KGF-BASIN-DUYURUSU.pdf
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TOBB NEFES KREDISI
Türkiye Odalar ve borsalar Birliği Nefes Kredisi adı altında üyelerine destek kredisi paketi
açıklamıştır.
Kimler Başvurabilir?
Cirosu 25 milyon TL’nın altında olan İşletmeler üye oldukları Oda ve Borsalardan alacakları
üyelik belgesi ile Denizbank Şubelerine başvurabileceklerdir. TOBB veya Oda Borsaların
sistemlerinden e-belge de alınabilir.
Limiti ve Faizi
Bir üye işletme azami 100 bin TL kredi kullanabilecektir. Bu tutar illere göre 50 bin TL ila
100 bin TL arasında değişebilecektir. TOBB Nefes Kredisinin faizi yıllık yüzde 7,50 olacaktır.
Ödeme Koşulları
2020 yılında anapara ve faiz ödemesi olmayacaktır. Kredi geri ödemesi 2021 yılında 12 eşit
taksitte olacaktır. Kredinin %80’i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacaktır.
Hangi Bankalar Verecek?
İlk aşamada Denizbank şubeleri aracılığıyla kullanılabilecek olup daha sonra kamu
bankalarının da projeye katılacakları belirtilmektedir.
https://tobb.org.tr/Sayfalar/AnaSayfa.php
https://www.denizbank.com/bankacilik/kobi-bankaciligi/kobi-kredileri/kobilerimizetobb-nefes-kredisi-denizde.aspx
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BİLGİLENDİRME NOTLARI
SIGORTA UYGULAMALARI
Salgının ticari hayat üzerindeki belli bir süre olumsuz etkinlerinin devam edeceği ve
piyasaların düzene girmesinden sonra da girişimciler için likiditenin öneminin daha
da artacağı öngörüsüyle Mali Müşavirlerin firmalara sigorta koşulları konularında da
bilgilendirmeler yapıyor olması firmaların finansman yönetiminde olumlu sonuçlar
yaratacaktır. Sigortanın bir masraf kaleminden ziyade işletmeleri koruyan işletme karlılığı
üzerinde olumlu etkileri olan bir unsurdur. Bu bilinçle işletmelerin iş yapılarına uygun
yapılacak her türlü sigortanın (DASK-Yangın-Mühendislik-Makine Kırılması-Kasko-Trafikİşyeri Paket Sigortası vb.) işletmeyi koruyacak olması ile birlikte bazı sigorta türleri
önümüzdeki dönem itibariyle likidite açısından daha önemli hale gelebilecektir;
Önerilen sigortalarından bazılarına örnek olarak; Ticari Alacak Sigortası, Elektronik Cihaz
Sigortaları, Kar Kaybı Sigortaları’nı verebiliriz.
a) Ticari Alacak Sigortası
KOBİ’lerin vadeli satışlarını belli bir tutara kadar garanti altına almak suretiyle sigortalatması
işlemidir. 04/06/2018 tarihli ve 2018/11892 sayılı Bakanlar Kararı” ile oluşturulan bir sigorta
sistemidir. 18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta
Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkındaki Yönetmelikte”
tanımlanan işletmelerden, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen koşulları
sağlayan KOBİ’ler bu sistemden yararlanabilmektedir. Bu sistem ile herhangi bir
teminata bağlanmamış vadeli satışlarından doğan borcun ödenmeme riski teminat altına
alınmaktadır.
Kapsama Giren KOBİ’ler
• Sistemin başlangıcında ilgili yönetmelikteki tanımlamalara göre Mikro ve Küçük
İşletme sınıfına giren kobiler yararlanmaktaydı. Buna göre yıllık toplam cirosu
125.000.000 TL’ye kadar olan işletmeler kapsam dâhilindedir.
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Kapsama Giren Alacaklar
• Tüzel kişiliklere (şahıs şirketi, adi ortaklık vb. dâhil) yapılan satışlar.
• Peşin, kredi kartlı, bankanın teminatı (Teminat mektubu, DBS, teyitli akreditif vb.)
•

altında olmayan satışlar ile yurtiçinde kamu kurumları haricindeki satışlar
Vadeli faturaların açık hesap, çek ve/veya senet karşılığı satışlar.

İlgili Kuruluşlar
Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası birçok sigorta şirketi tarafından yapılmaktadır.
Ayrıca bu kapsama girmemekle birlikte yine alacaklara teminat sağlayan özel kuruluşlar
da bulunmaktadır.
b) Elektronik Cihaz Sigortası
Uzaktan çalışmanın gündemimize hızla girerek yaşantımızın bir gerçeği haline gelmesiyle
birlikte yakın bir gelecekte gelişmiş teknolojiye sahip ofis ekipmanları, firmaların ana
çalışma unsurlarını oluşturacaktır. Bu kapsamda firmaların mevcut donanımlarına
“Elektronik Cihaz Sigortası” yaptırılması KOBİ’lerin lehine olacaktır. Bu konuda hemen her
sigorta şirketinin internet sitesinde detaylı bilgi yer almaktadır.
https://www.tsb.org.tr/Default.aspx?pageID=736&srch=elektronik%20cihaz%20
sigortas%C4%B1
c) Kâr Kaybı Sigortası
Yangın, Makine Kırılması, Mühendislik Sigortaları vb. sigortalar, poliçe kapsamında hasar
ödemesini belli bir limite kadar gerçekleştirmektedir. Ancak oluşan hasar sonucunda
işletme, belli bir süre ciro düşmesi, kar azalması, masrafların artması vb. gerçeklerle yüz
yüze kalmaktadır. İlave olarak Kar Kaybı Sigortasının yaptırılması bu tür geçiş dönemlerinin
en az kayıpla atlatılmasına yardımcı olabilecektir. Konu ile ilgili sigorta şirketlerinin internet
sitelerinden bilgi alınabilir.
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BANKA KREDI VADE / TAKSIT/ FAIZ ERTELEMELERI
1. 31 Mart 2020 tarihine kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar, talep
etmeleri halinde bu döneme dair ödemelerini erteleyebilmektedirler.
2. Esnaf ve sanatkarların, talep etmeleri halinde, kullanmış oldukları kredilerin; Nisan,
Mayıs ve Haziran 2020 aylarında vadeleri gelecek olan anapara ve faiz ödemeleri,
ödeme vadelerinden itibaren 3 ay süreyle ertelenmektedir.
3. Salgından dolayı likidite pozisyonları bozulan firmalara belli vadeye kadar ödemesiz
dönemle kredilerini uygun vadeli yapılandırma yapılabilmektedir.
Her bankaya göre değişen uygulama ile ilgili olarak çalışılan bankadan detaylı bilgi
alınmalıdır.

EXIMBANK KREDI VE TAAHHÜT KAPAMALARINA ERTELEME
Firma talepleri doğrultusunda;
• Kredi ve faiz ödemeleri (6) aya kadar uzatılabilmektedir.
• Taahhüt kapamaları için ilave (1) yıl süre tanınmıştır.
• Reeskont kredilerindeki vade (1) yıldan (2) yıla çıkarılmıştır.
• Sigorta limitlerinde alıcıya tanınan vadeler ücretsiz uzatılmıştır.
Detaylı bilgi için;
https://eximbank.gov.tr/content/files/48ef4100-c67f-4bb8-ae8f-45facb5c4b6c/
destek-paketi-basin-notu
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KOSGEB DUYURULARI
•

KOSGEB faiz desteklerinden yararlananların ‘sanayi şirketi olma şartı’ kaldırılırken, geri
ödemesiz faiz desteğinin miktarı da 3 milyon liraya çıkarıldı. COVID-19 ‘un ekonomik
etkilerini azaltmak amacıyla uygulanan ekonomik önlemlerin önemli bir aktörü, KGF’
dan sonra KOSGEB oldu. KOSGEB faiz desteklerinden yararlananların sanayi şirketi
olma şartı kaldırılırken, geri ödemesiz faiz desteğinin miktarı da 300 bin liradan 3
milyon liraya çıkarılmış ve böylece KOSGEB aracılığıyla faizsiz olarak kullanılabilecek
kredi miktarı da 2-3 milyon liradan, 80 milyon liraya yükselmiştir.
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7446/kobilere-kredi-destegineduzenleme
• KOSGEB Destekli kredi geri ödemelerinin (3) ay erteleneceği bildirilmiştir.
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7447/cumhurbaskani-erdogandan-136bin-kobiye-mujde
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7426/kobilere-kovid19-kalkani-bakanvarank-kosgebin-3lu-koruma-paketini-acikladi
•

Kobi Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı da açıklanmıştır. Programa göre salgına
karşı koruyucu sağlık ürünleri üretimine de destek verileceği belirtilmiştir.
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6443/kobi-teknoyatirim-kobiteknolojik-urun-yatirim-destek-programi

SICIL AFFI
Gerçek veya Tüzel kişilerin kullanmış olduğu nakit/gayri nakit kredilerin ve kredi kartlarının
anapara-faiz ve her türlü ferilerine ilişkin geciken ödemeleri, karşılıksız çıkan çek, protesto
olmuş senet vb. durumunda, 31.12.2020 tarihine kadar bu yükümlülüklerini yerine
getirmeleri şartıyla, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezindeki kayıtları finansal kuruluşlar
tarafından dikkate alınmayacaktır. Detaylar için;
7226 Sayılı Kanun Madde:48
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200326M1-1.htm
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FINDEKS PLATFORMU
Findeks, finans sektörünün gerçek veya tüzel kişiyi nasıl gördüğünün bir aynasıdır. Ticari
hayatta vadeli satışların ödeme performanslarının tahmin edilmesine yönelik olarak
Kare kodlu Çek Skoru-Findeks Kredi Notu-Risk Raporu-Kare kodlu Çek Raporu-Çek
Endeksi-Çek Raporu-Teminat Mektubu Durum Sorgulama vb. ürün paketleri olan Findeks
Platformu, vadeli satış yapan, menkul/gayrimenkul kiraya veren her girişimcinin, üye
olmasının önerildiği bilimsel bir enstrümandır.
https://www.findeks.com/urunler#ticari

KREDI GECIKMELERINE ESNEKLIK
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yapılan düzenlemeler ile kredi
ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanınmış ve gecikmeye giren kredilerin, finans
kuruluşları tarafından takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün
beklenmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar 31.12.2020 tarihine kadar geçerli olacaktır.
Bankalar, Faktoring Şirketleri ve Finansman Şirketleri bu süreyi (180) gün olarak
uygulayacaktır. Finansal Kiralama (Leasing) Şirketleri ise bu süreyi (240) gün olarak
uygulayacaklardır. Konu ile ilgili B.D.D.K’nın 17.03.2020 ve 19.03.2020 tarihli Basın
Duyuruları aşağıdaki linklerde yer almaktadır.
https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/mevzuat_0949.pdf
https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/mevzuat_0951.pdf

BDDK, TÜRKIYE BANKALAR BIRLIĞI VE TÜRKIYE KATILIM BANKALARI
BIRLIĞI TAVSIYE KARARLARI
Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği 19.03.2020 tarihinde “Ekonomik
Faaliyetin Desteklenmesi Tavsiye Kararı Hakkında” Kamuoyu Duyurusu yapmışlardır.
https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/7654/TBB_KD_19032020.pdf
https://www.tkbb.org.tr/images/Documents/Tavsiye-Karari-Hakkinda-KamuoyuDuyurusu.pdf
https://www.tkbb.org.tr/images/Documents/TKBB%20BASIN%20DUYURUSU%20
24032020.pdf
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Benzer şekilde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da 20.03.2020 tarihinde
bankalara yönelik güçlü tavsiye kararları açıklaması yapmıştır. Tavsiye kararları özetle;
• Covid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmalar ile
•
•

gerçek kişilere ilave finansman desteği sağlanması,
Bunlara kullandırılan kredilerin müşterilerin talebi halinde kredi anapara ve faiz
ödemelerinin asgari 3 ay süreyle ötelenmesi dâhil gerekli kolaylıkların sağlanması,
Kredilerin kullandırılması sonrası bankalarca teminatların tekrar değerlemeye tabi
tutularak teminat değerinin güncellenmesi uygulamasına 3 ay süreyle ara verilmesi,
tavsiyelerinde bulunulmuştur.

EKONOMIK İSTIKRAR KALKANI TEDBIRLERI GENEL BILGI ALMA
Nakit akışı sıkıntıya giren veya girmesi muhtemel olan firmalar için bankaların bu döneme
özel sunduğu (bankaların kendi plase edecekleri ürünler) kredi türleri, yapılandırma, vade
öteleme imkânları için çalışılan bankanın internet sitesi veya şubelerinden detaylı bilgi
temin edilebilir.
Bankaların internet sitelerine girince, “Ekonomik İstikrar Kalkan Tedbirleri” sekmesi altında
hem bireysel hem de işyeri sahibi müşterilere sunulan tüm avantajlar ve yönlendirmelere
ulaşılabilir. Ayrıca meslek mensuplarımızın belli periyotlarla bankacılık sistemi ve genel
ekonomik işleyişle ilgili kurumların internet sitelerini ve duyurularını takip etmesi son
derece önemlidir. Bu kurumların belli başlı olanları aşağıda listelenmiştir;
• Hazine ve Maliye Bakanlığı
• T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
• İŞKUR
• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
• Türkiye Bankalar Birliği
• Türkiye Katılım Bankaları Birliği
• Finansal Kurumlar Birliği
• Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
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•
•
•

KOSGEB
Kredi Garanti Fonu (KGF)
Türkiye İstatistik Kurumu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
Borsa İstanbul AŞ
Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
Eximbank
Kamu Gözetimi Kurumu
İstanbul Kalkınma Ajansı
Kalkınma ve Yatırım Bankaları
TÜRMOB
İSMMMO
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
DEİK( Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu)
Resmi Gazete
İstanbul Ticaret Odası (İTO)
İstanbul Sanayi Odası (İSO)
İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(İSTESOB)
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Toplu Konut idaresi Başkanlığı (TOKİ)
Sigorta Gazeteleri (internet ortamında yayın yapan ilgili gazeteler)
Yerel Meslek Odaları ve meslekle ilgili Sivil Toplum Kuruluşları

16

KOBİLERE SAĞLANAN BANKA VE
KOSGEB DESTEKLERİ İLE BİREYSEL KREDİLER
VE BANKACILIK FAALİYETLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

BÖLÜM 2
COVİD – 19 PANDEMİ SÜRECİNDE
SAĞLANAN BİREYSEL KREDİLER VE
BANKACILIK FAALİYETLERİNDEKİ
DEĞİŞİKLİKLER
WEB KREDI
Birçok banka şubeye gidilmesine gerek olmadan internet/Mobil kanallardan bireysel kredi
başvurusu almaktadır. COVID-19 virüs salgının etki yarattığı günümüzde kredi ihtiyaçlarının
şubeye gitmeden karşılanması önem taşımaktadır.
•
•

•
•
•

Bu krediye başvurular sadece Alternatif Dağıtım Kanalları üzerinden yapılabilmekte
olup, şubeler aracılığı ile başvuru alınmamaktadır.
Kredi kullanımı sırasında hayat sigortalı ve hayat sigortasız seçenekler
sunulabilmekte ve sigorta yaptırmadan kredi kullanmak isteyen kişilere farklı faiz
oranı uygulanabilmektedir.
T.C. Kimlik No, Gelir Bilgisi, Talep Edilen Tutar” vb. bilgiler yazılarak SMS gönderilmesi
gerekmektedir (mesajda istenen bilgiler bankaya göre değişmektedir)
SMS başvurusunun yanı sıra bankaların internet sitesi, İnternet Şubesi, Mobil Şube,
ATM ve Çağrı Merkezi kanallarından da başvuru yapılabilir.
Onaylanan başvuru tutarları müşterinin ilgili bankadaki hesabına geçmektedir.

Dijital Kredi (Ziraat Bankası)- Hızlı Kredi (Halkbank)- Anında Kredi (Vakıfbank)- Şubesiz
Kredi (Yapı Kredi)- CEPTETEB İhtiyaç Kredisi (TEB) -Direkt Kredi (Akbank) – e-kredi (ING
Bank)- Nakit Hazır (Odeabank) – Dijital İhtiyaç Kredisi (Garanti BBVA) gibi kredi ürünleri
mevcuttur (Sadece örnek olarak verilmiştir. Sektördeki tüm bankaların internet siteleri
incelenerek ilgili bankanın web kredi ürünleri incelenebilir.)
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İHTIYAÇ KREDILERIN REFINANSMANI
Refinansman kısaca, diğer bankalarda bulunan tüm taksitli ihtiyaç kredisi, kredili
mevduat hesabı ve kredi kartları borçlarının tamamının veya belli bir kısmının tek bir
bankadan taksitli ihtiyaç kredisi kullanılarak kapatılması ve uygun faiz oranıyla, ödemesiz
dönem imkânı da tanınarak tek bir kredide toplanmasıdır. Amaç müşterinin tek kalemde
borçlarını bilmesi, daha rahat ödeme koşullarına (ödemesiz dönem ve uzun vade) sahip
olarak desteklenmesidir. Birçok bankanın bu tür kredi ürünü bulunmakla beraber kredi
şartları değişkenlik göstermektedir. Kefalet karşılığı olabileceği gibi yüksek tutarlarda ve
KKB notunun yapısına göre gayrimenkul ipoteği, taşıt rehini gibi maddi teminatlar da
istenebilmektedir. Uygulamada sıklıkla kredi kartı borçları için yapılmaktadır.

BIREYSEL TEMEL İHTIYAÇ DESTEK KREDISI
Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri kapsamında; hane halkı aylık geliri 5.000 TL’nin
altında olan müşterilerin temel ihtiyaçlarının finansmanını sağlamak amacıyla, aylık %0,49
faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 36 ay vade seçenekleriyle 10.000 TL’ye kadar Bireysel
Temel İhtiyaç Destek Kredisi hizmete sunulmuştur. Kredi Garanti Fonu bu kredi için kredi
başvurusu yapanlara kefalet verecektir.
Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi’nden hane halkı aylık geliri (aynı evde yaşayan eş
ve çocuk) 5.000 TL ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek
mensubu olanlar yararlanabilecektir. Kamu bankalarının sadece birinden başvuru
yapılabilecektir. Aynı hane içerisinden ise sadece bir kişi başvuruda bulunabilecektir.
Başvurular SMS ve Alternatif Dağıtım Kanallarından yapılabilmektedir. İlgili bankanın
internet sitesinden veya Çağrı Merkezinden detaylı bilgi alınabilir.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÖZEL KREDI
Sağlık Çalışanlarına Özel Kredi kapsamında doktor, eczacı, diş hekimi, veteriner hekim,
hemşire, sağlık memuru, sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli tüm kamu ve özel sektörde
çalışanlar ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı il ve ilçe müdürlüklerinde görevli tüm personel, ilaç
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firmaları ve ecza depolarında çalışan personel yararlanabilmektedir. Piyasa koşullarından
daha uygun bir faiz oranıyla kullandırılan kredide tahsis komisyonu alınmamaktadır.
Kredinin kampanya dönemi bulunmakta olup ilgili bankaların internet siteleri incelenerek
uygun ürün bulunabilir.

BANKACILIK FAALİYETLERİNDEKİ
DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ
BİLGİLENDİRMELER
 Bireysel Kredi / Kredili Mevduat Hesabı ve Kredi Kartı Borcu Erteleme
Talep eden müşterilerin Bireysel kredi/ KMH veya Kredi kartı borçları üç (3) aya kadar
ertelenebilmektedir. Erteleme talepleri SMS-Web-Mobil –Çağrı Merkezi üzerinden
yapılabilmektedir. Çalışılan bankaya göre sistem ve erteleme şartları değişmektedir.
 Kredi Kartları Uygulama Değişikliği
Kredi kartlarında asgari ödeme tutarı %20’ye çekilirken, faiz oranları da düşürülmüştür.
Böylece kredi kartı faiz oranları aylık %1,25 olarak belirlenmiştir. Bu oranlar aynı zamanda
kredili mevduat hesaplarında da kullanılacaktır.
https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/mevzuat_0957.pdf
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/
Basin/2020/DUY2020-20
 Bankaların Çalışma Saatleri
Bankaların mesai saatleri 12:00-17:00 arasında faaliyet göstermek üzere güncellenmiştir.
Kamu Bankaları ise 09:00-12:30 /13:30-17:00 arasında hizmet vermeye devam
etmektedirler.
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 Sigorta Uygulamaları (Bilgi ve Tavsiyeler)
Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization) tarafından Pandemi (*) olarak ilan
edilen Covid-19 (Korona virüsü) hastalığı sebebiyle TC Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi
hastanesi olarak belirlenen tüm özel hastanelerde görecekleri Covid-19 tedavisi nedeniyle
ortaya çıkabilecek fark ücretleri ve tedavi giderleri poliçe teminat limitleri dâhilinde, özel
şartlarda salgın hastalıkların kapsam dışı belirtilmiş olmasına bakılmaksızın, bir çok sigorta
şirketi tarafından ödeneceği ilan edilmiştir. Daha önce ilan edilmiş olan salgın hastalıklar
ise (domuz gribi, Kolera, Sıtma, Kuş gribi) kapsam dışıdır.
(*) Pandemi; bir hastalığın geniş bir bölge veya topluluk içinde yayılması ve etkisini
göstermesi halinde ortaya çıkan salgın hastalıklara verilen genel addır.
Trafik Sigortalarında genel şartlar değişmiştir. Zorunlu Trafik Sigortasında Değer Kaybı
- Eş Değer Parça ve Bedeni Tazminat hesaplamasında standart bir uygulama yürürlüğe
girmiştir (Resmi Gazete: 20.03.2020-31074).
Bunun sonucu olarak gelecekte;
a. Yargıya intikallerin azalması,
b. Acente komisyon gelirlerinin artması,
c. Hak sahiplerinin daha çok tazminat alması
d. Poliçe fiyatlarında aşağı yönlü hareket olabileceği uzmanlar tarafından
belirtilmektedir.
Hasarlarda artık fiili ekspertiz yapılmamakta ve elektronik ortamda doküman-ses-görüntü
ve video transfer yöntemiyle ekspertiz uygulaması yapılmaya başlanmıştır.
Önümüzdeki dönemin yükselen trendi olması beklenen sigorta / BES türlerine aşağıda
yer verilmiştir;
 Dövizli BES uygulaması başlamıştır. 26.03.2020 tarihli Resmî Gazete ilanı ile yayınlanan
bu yeni uygulama ile yurtdışında yaşayan Türkler ve Mavi Kart sahipleri dövizle birikim
yapabileceklerdir.
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 Kredi Kartı İşsizlik Sigortası: İşsizlik, hastalık, geçici iş göremezlik durumlarında belli
tutara kadar güvence vererek kredi kartı ödemeleri, poliçeyi düzenleyen sigorta şirketi
tarafından yapılır.
 Fatura Ödeme Güvencesi İşsizlik Sigortası: İstem dışı işsiz kalınması veya geçici olarak
iş göremezlik durumunda fatura ödemelerinde (elektrik, su, telefon vb.) aksama
olmaması adına en fazla 6 ay boyunca maddi güvence sunar.
 Kredi Ödeme Güvenceli Sigortalar: Kredi Ödeme Güvencesi, bireysel kredi kullanan
kişinin işsiz kalması durumunda teminat kapsamında kredi taksitlerini ödeyen
sigortadır.
 Kredi Hayat / İhtiyari Hayat Sigortası: Özellikle kredi kullanımlarında hayat kredisinin
masraf gibi görülmemesi gerekmektedir. Salgın hastalıklar yüzünden vefat durumları
da sigorta kapsamı içerisindedir.
 Müşterilere Eve Para Teslimatı
65 yaş ve üstü, 20 yaş ve altı (01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanlar) ile kronik rahatsızlığı
olanlara sokağa çıkma yasağı uygulamaya alınmış olup, müşterilerin temel ihtiyaçlarını
karşılayabilmeleri amacıyla Valilikler / Kaymakamlıklar ile koordineli şekilde ödeme yapılmaya
başlanmıştır. Ayrıca PTT’nin de evde maaş ödeme hizmeti bulunmaktadır (www.ptt.gov.tr)
• Bu kapsamda nakit paraya ihtiyaç duyan kişiler paranın çekilerek eve teslim
taleplerini belirlenen iletişim hatlarını arayarak (112-155-156) talepte bulunur.
•

Valilik / Kaymakamlık gerekli kontrollerden sonra bankayla iletişime geçer. Bankayla
yapılan mutabakat sonrasında yetkilendirilmiş bir kişi müşterinin evine giderek ödemeyi
gerçekleştirir.

Sözkonusu uygulama ile ilgili olarak maaş alınan bankadan (ve PTT’den) detay bilgi alınmalıdır.
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 Emekli Promosyonları
Kamu bankaları emekli promosyonlarını herhangi bir sözleşme imzalamaksızın doğrudan müşteri
hesabına geçmişlerdir. Daha önce promosyon almamış olanlar (maaşını kamu bankalarından yeni
almaya başlayanlar vb.) ise maaş aldıkları bankaya SMS ile başvurdukları taktirde, promosyon
tutarları hesaplarına otomatik olarak geçmektedir.

Promosyon Skalası;
• 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL,
• 1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL,
• 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Sözkonusu tutarlar PTT’den emekli
maaşını alanlar için de geçerlidir.
 Konut Kredilerindeki Değişiklikler
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 19.03.2020 tarih ve 8949 sayılı Kurul
Kararı ile konut kredilerinde “ Azami Kredi Tutarı / Teminat Alınan Konutun Değeri”
oranında değişikliğe gidilmiştir. Yapılan yeni düzenleme ile 500.000 TL’ye kadar
kullanılacak olan konut kredilerinin alınan konutun değerine oranı %80’den %90’a
çıkartılmıştır. Bu düzenleme sonrası konut kredilerindeki maksimum kullanılabilecek kredi
tutarları aşağıdaki tabloda güncel olarak özetlenmiştir;
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Söz konusu oranlar mevzuat uyarınca olabilecek maksimum oranları göstermektedir.
Bankalar kendileri tahsis oranlarını yaş, gelir durumu, KKB notu, ödeme profili vb. kriterlere
göre farklı bir şekilde uygulayabilmektedirler.
https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/mevzuat_0950.pdf
01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmî Gazete: Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin
Yönetmelik Madde 12/A-1
 ATM Para Çekme Limitleri
ATM’lerden normal piyasa koşullarında ortalama 1.500 TL olan günlük para çekme limitleri
salgına karşı sosyal mesafeyi korumak ve evde kalmayı teşvik etmek amacıyla günlük
5.000 TL’ye çıkartılmıştır.
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BÖLÜM 3
TÜRMOB KREDI DESTEK PAKETI

KREDİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
TÜRMOB üyesi tüm Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli
Mali Müşavirler, TÜRMOB Kredi Destek Paketi’nden faydalanabilmektedirler.
Kredi; Birlik üyesi meslek sahiplerinin, işletme ve personel giderlerinin finansmanı ve LUCA
Programı satın alımları konusunda kullandırılmaktadır. Ayrıca zorunlu stajını tamamlayarak
ruhsat almış, mesleğe yeni başlayacak / başlamış olan serbest muhasebeci mali müşavir
girişimcilerinin kendi iş yerlerini açabilmesi için ofis mobilyaları, sarf malzeme, bilgisayar
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ve ekipmanları ile LUCA Programı satın alımları konusunda da kullandırılabilmektedir.
Ücretsiz Sunulacak Bankacılık İşlem Paketi
TÜRMOB Kredi Destek Paketinden faydalanan TÜRMOB Üyeleri aşağıda belirtilen
işlemleri belirtilen adetlerde Halkbank İnternet ve Mobil Bankacılık kanalları aracılığıyla 6
ay boyunca ücretsiz yapabileceklerdir.
İŞLEMLER

ADET(*)

EFT

50

Havale

100

Diğer Banka Çek Tahsilatı (Halkbank’tan yapılan)

250

(*) Belirtilen adetler aylık kullanım hakkıdır. Bir sonraki ay yenilenir. Bir önceki aydan
kullanılmayan haklar bir sonraki döneme devredilmemektedir.
Detaylı bilgi için;
https://www.halkbankkobi.com.tr/channels/KOBI-lere-Ozel/KOBI-Destek-Paketleri/
TURMOB-Kredi-Destek-Paketi/1796
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