
Faiz Destekli KOBİ Yatırım Kredisi Programı 
 

 (10.000.000.TL faiz farkı katkı payı) 7 yıl vadeli 2 yıl ödemesiz olarak tasarlanmıştır. Program     

yürürlüktedir.  Ekonomiye katkısı yaklaşık 52.000.000.TL olması beklenmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredi Faiz Desteği Üst Limiti : 2.500.000-TL 

Kredinin Maksimum Vadesi : 7 yıl 

Kredinin Ödemesiz Dönemi : 2 yıl 

Kredinin Kullandırım Şekli : Yılda iki eşit taksit 

Kredinin Para Cinsi : TL 

Kredinin Teminatı : Bankanın Yürürlükteki Mevzuatı 

Kredinin Faiz Oranı : TR Libor + 5        

Kredinin Faiz Destek Oranı  5+1 (6) 

Kredinin Faiz Destek Ödemesinin Yapılacağı 
Dönem 

: Vadesinde 

Kredinin Kullandırım Komisyonu : %1,5 (Kredi Kullandırım Tutarı üzerinden) 

Kredinin diğer Masrafları : Yukarıda Belirtilenler Dışında (BSİV hariç) Masraf Alınamaz. 

Kredinin İpotek Masrafları : Kredinin Teminatına Gayrimenkul İpoteği Alınacaksa, Tapu 

Harç ve Damga Vergisi Bedelleri (Müşteriden) 

Protokol İmzalananan Bankalar : -          T.Garanti Bankası, 

-          T.Halk Bankası, 

-          T.İş Bankası, 

-          T.C. Ziraat Bankası 

-          Türkiye Ekonomi Bankası A.Ş. 

-          Kıbrıs İktisat Bankası LTD 



* Bu programdan; fiziki olarak en az % 30 seviyesinde tamamlanmış (ancak kalkınmada öncelikli bölgedeki 

yatırımlarda % 15 seviyesinde tamamlanmış),  inşası devam eden konaklamalı turizm yatırımları ile  işletmede 

olan tesislerin (şans oyunu salonu olanlar hariç) tevsii ve modernizasyona yönelik yatırımları ile işletmeye 

açılmış ancak finansman sıkıntısı nedeniyle işletmeye ara vermiş ve/veya turizm amaçları dışında kullanılıp 

yeniden turizm amaçlı kullanılmasına karar verilen tesis yatırımları (şans oyunu salonu olanlar hariç) ile mimari 

açıdan nitelikli veya tarihi değer taşıyan yapıların restore edilip butik otel veya turistik pansiyon amaçlı 

kullanılacak yatırımların yararlanabilmesi; 

  

Kullandırılacak yatırım kredisinin faiz iadesinin, inşası devam eden turizm yatırımları (şans oyunu salonu 

olanlar hariç)  için azami 1.500.000-TL, işletmede olan turistik tesislerin (şans oyunu salonu olanlar hariç) tevsii 

ve modernizasyona yönelik yatırımları ile işletmeye açılmış ancak finansman sıkıntısı nedeniyle işletmeye ara 

vermiş ve/veya turizm amaçları dışında kullanılıp yeniden turizm amaçlı kullanılmasına karar verilen tesis 

yatırımları (şans oyunu salonu olanlar hariç) ile mimari açıdan nitelikli veya tarihi değer taşıyan yapıların restore 

edilip butik otel veya turistik pansiyon amaçlı kullanılacak yatırımlar için azami 500.000- TL;  işletme kredisi için 

ise 50.000- TL olup, aynı yatırım için birden fazla bankadan bu Protokol kapsamında kredi kullanılması halinde, 

kullanılacak toplam kredinin her halükarda bu limitleri aşmaması;”  

  

  

 

  

 


