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KREDİ FAİZ DESTEK FONU

Faiz Desteği Sağlanacak “işletmelere Destek Kredisi I1”ye İlişkin
Usul ve Esaslar;

Kredi Portföy Tutarı

> 200.000.000,-TL (İkiYüzMilyonTürkLirası)

Başvuru Süresi

> Başvurular en geç 30 Aralık 2020 tarihine (bu tarih d~hi1) kadar yapılacaktır.

Kişi Kredi Limiti

> Azami 10.000.000,-TL (OnMilyonTürkLirası). Bu limit risk grubu için de geçerli olacaktır. Ancak Kredi
Faiz Destek Fonu’ndan faiz destekli olarak kullanılan krediler bu limitten düşülecektir.

Kredi’nin Para Cinsi

> Türk Lirası (TL).

Kredi’nin Vadesi

> Aylık eşit taksitli ilk I yıl ödemesiz dönem olmak üzere toplam 60 aydır. (İlk taksit ödeme tarihi kredinin
kullandırıldığı tarihi takip eden 12’nci ayın dolduğu gündür.) 60 ay vadeli 12 ay ödemesiz dönemli sabit
faizli kredilere ilişkin örnek ödeme planı ek’tedir. Ancak, müşterinin talep etmesi halinde ödemesiz süre
ile kredinin vadesi daha kısa tutulabilir.

Kredi’nin Kullanım Amacı

> Yurtiçi mal ve hizmet temini.

> Kamu Kurum ve Kuruluşlarına olan mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

> Personel maaşlarının ödenmesi.

> Yurtiçi kira ödemesi.

> Yurtdışından hammadde yarı mamul ve makine teçhizat alımı. (Kredi Portföy Tutannın %l0’u ile
sı nı rlandırılmıştır.)



KREDİ FAİZ DESTEK FONU

Faiz Desteği Sağlanmayacak Kişiler

> Bankalarda tahsili gecikmiş borcu olanlar.

> Çek yasağında olanlar ve bunların direktörleri.

Kredinin Faiz Oranı

> Kredi sabit veya değişken faizli olarak kullandırılabilecektir. Sabit faizli kredilerin faiz oranı %18’dir.
Değişken faizli kredilerin faiz oranı TLREF (Türk Lirası gecelik referans faiz oranı) oranına 6 puan
eklenerek bulunacak ve faiz değişikliği 3 ayda bir yapılacaktır. İlk faiz değişikliği Eylül ayında
kullandırılacak krediler için Aralık 2020 ayı sonunda Ekim, Kasım ve Aralık aylarında kullandırılacak
olan krediler için ise Mart 2021 sonunda, daha sonraki faiz değişiklikleri ise 3 aylık dönemlerde
yapılacaktır. Faiz üzerinden BSİV müşteriden ayrıca alınacaktır.

Kredi Faiz Destek Fonu’ndan Karşılanacak Faiz Oranı

> 5 yıl süre ile 6 Puan

Kredi’nin Masrafları

> Bu krediler için bankalar tarafından faiz dışında herhangi bir komisyon ve benzeri masraf (üçüncü taraflara
ödenenler hariç) alınmayacaktır.

Faiz Deste~i Sağlanacak Kredilerin Kullandırım Şekli

> Kredi hesaben kullanılacak olup, nakden ödeme yapılmayacaktır. Kredi aynı kişi adına birden fazla taksitli
kredi hesabı açılarak kullandırılabilecektir. Kredi hesabına borç geçen tutarların en geç 22 (yirmi iki) iş
günü içerisinde belirtilen amaçlar doğrultusunda hesaben ödenmesi zorunludur.

> Ancak, kişilerin talep etmesi durumunda kullandırılacak kredinin ‘> 1 O’unu geçmeyecek şekilde nakdi
ödeme yapılabilecektir.

Kredinin Hesaben Kullandırılacak Kısmının Kullandırım Amacını Tespit Etmek İcin Kredi Talebinde
Bulunacak Kişilerden Bankalarca Talec Edilecek BilQi ve Belgeler

> Kişilerin yurtiçi mal ve hizmet temini amacıyla kullanmak istedikleri kredilerde faturaların ibrazı.

> Kişilerin maaş ödemek maksadıyla kullanmak istedikleri krediler için maaş bordrosu formatında kişilerin
bilgilerini içeren beyanın ibrazı.

> Kişilerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarına olan borçlarının ödemesi maksadıyla kullanmak istedikleri
krediler için söz konusu borcu gösteren ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşundan alınacak belgelerin ibrazı.

> Kişilerin yurtiçi kira ödemeleri amacıyla kullanmak istedikleri kredi için pullanmış kira sözleşmesi ibrazı.

> Kişilerin yurtdışından hammadde, yarı mamul ve makine teçhizat temini amacıyla kullanmak istedikleri
krediler için gümrükten alınacak olan yazı.
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Faiz Desteğinin Ödenme Şekli

> Müşteriden tahsil edilecek faizin yıllık 6 puana tekabül eden kısmı kişi hesabına aktarılmak üzere Kredi
Faiz Destek Fonundan talep edilecektir.

> Bankalar tahsil etmiş oldukları taksitler için Fondan faiz desteği talebinde bulunacaktır.

> Kullandırılan kredilerden bankalarca ay içinde yapılan tahsilatlar takip eden ayın ilk 5 (beş) iş günü
içerisinde Komite tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Kredi Faiz Destek Fonu’na
bildirilecek ve 3 iş günü içerisinde faiz desteği tutarı ilgili bankanın hesabına yatırılacaktır. Fonun
bankalara aktarmış olduğu tutarlar aynı gün içerisinde müşteri hesabına aktarılacaktır.

> Kişiler tarafından vadesinde ödenmeyen taksitler için oluşacak ilave faiz için Kredi Faiz Destek Fonu
tarafından faiz desteği sağlanmayacaktır.

Diğer Usul ve Esaslar

> Belirlenen amaçlar dışında kullandırıldığı tespit edilen kredilere sağlanan faiz desteği sonlandırılacaktır.
Odenmemesi gerektiği halde fazladan ödendiği tespit edilen tutarlar Kamu Alacakları Tahsili Usulü
Yasası uyarınca tahsil edilir. Bu tespitin kredi borcunun kapanmasından sonra yapılması halinde de aynı
kural uygulanır. Bankalar bu kuralın uygulanmasına yönelik olarak kredi kullanacak kişilere, ihtiyaç
duyulması halinde Fona sunulmak üzere ek’te yer alan “Faiz Desteğine İlişkin Beyanname
Taahhütname”yi imzalatmakla yükümlüdürler.

> Tahsili Gecikmiş Alacaklar hesabına intikal eden veya erken kapatılan krediler, ilgili banka tarafından 3
(üç) iş günü içerisinde Komite’ye bildirilecek ve söz konusu kredilere sağlanan faiz desteği
sonlandırı lacaktır.


