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 KGF öz kaynaklarının kullanıldığı ürünler için KOBİ’ler 

 Hazine kaynaklarının kullanıldığı ürünler için KOBİ ve KOBİ dışı işletmeler 

 

 

 Kredi Garanti Fonu A.Ş. işletmelerin ihtiyaç duyduğu finansmana belirli şartlar 

altında kefil olan, ortakları arasında kamu, meslek örgütleri ve özel kurum ve 

kuruluşların yer aldığı bir fon şirketidir. 

 KGF’nin kefalette kullandığı kaynaklar öz kaynaklar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı 

tarafından KGF’ye tahsis edilen limitler dahilinde sunulan hazine fonlarıdır. 

 KGF tarafından Portföy Garanti Sistemi (PGS), Portföy Garanti Sistemi Dışı Kefalet 

(PLS) ve Doğrudan Kefalet olmak üzere 3 tür sistem uygulanmaktadır. 

  PGS’de KGF ortağı olan banka tarafından işletmeye verilmesi onaylanan ve 

kefaleti banka aracılığıyla KGF’den istenen krediye KGF tarafından sadece uygunluk 

kriteri kontrolü uygulanmaktadır. Kredi için KGF tarafından banka gibi ayrı bir 

değerlendirme yapılmamaktadır. 

 PLS’de KGF ortağı olan banka tarafından işletmeye verilmesi onaylanan ve kefaleti 

banka aracılığıyla KGF’den istenen krediye KGF tarafından 7 iş günü içinde kredi 

değerlendirme süreci uygulanmaktadır. 

 Doğrudan kefalet sisteminde ise banka kredisi söz konusu olmayıp; KGF ile kefalet 

anlaşması bulunan kurumlardan geri ödemeli destek almaya hak kazanmış firmalar 

başvuru sonrasında ayrı ayrı incelenmekte ve uygun görülenler için destek sağlayıcı 

kuruma hitaben teminat mektubu verilmektedir. 

 KGF ile protokolü bulunan destek sağlayıcı kurumlar KOSGEB, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ve TÜBİTAK’tır. Ayrıca finansman destek 

programı ilan eden Kalkınma Ajansları da program süresince destek sağlayıcı kurum 

olabilmektedir.  

 KGF kefaleti ile kullanılacak kredilerde, kefalet için kullanılan kaynağa, destek 

sağlayıcı kurumla yapılan protokole ve yararlanıcının özelliğine göre kefaletin 

vadesi, oranı ve azami tutarı farklılık gösterebilmektedir. 

 Sadece KOBİ’lerin faydalanabildiği öz kaynak kefaletlerinde işletme başına azami 

3.000.000 TL’ye kadar kefalet verilebilmektedir. Kefalet işletme kredisine verilmiş ise 

azami 1 yılı ödemesiz dönem dahil 5 yıla kadar; yatırım kredisine verilmiş ise azami 2 

yılı ödemesiz dönem dahil 7 yıla kadar kefalet sağlanabilmektedir. 

 Hazine destekli KGF kefaletlerinde ise KOBİ’ler için 50 milyon TL’ye kadar, KOBİ 

dışındaki işletmeler içinse 350 milyon TL’ye kadar kefalet kullanılabilmektedir. 

 Kefalet, kredinin tamamına değil; belirli bir oranına kadar verilmektedir. (Genellikle 

kredinin % 80’ine kadar)  

 Hazine destekli KGF kefaleti işletme kredisine verilmiş ise azami 1 yılı ödemesiz 

dönem dahil olmak üzere 5 yıla kadar, yatırım kredisine verilmiş ise azami 3 yılı 

ödemesiz dönem dahil olmak üzere 10 yıla kadar kefalet kullanılabilmektedir. 

 KGF gerçekleştirdiği kefalet nedeniyle başvuru ücreti ve yıllık komisyon talep 

edebilmektedir. 

 Öz kaynak nedeniyle sadece KOBİ’lerin faydalanabileceği doğrudan kefalet 

sisteminde geçmiş döneme ait vergi ve SGK borcunun bulunmaması; icra takibinin 

olmaması; iflas, fesih, konkordato veya iflas ertelenmesi sürecinde olunmaması, 

başvuru yapılan kuruma daha önceden sunulan bir proje kapsamında verilen 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir? 

1) Kimler Yararlanabilir? 
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teminat mektubunun ilgili kurum tarafından nakde çevrilmemesi gibi genel şartlar 

istenebilmektedir. 

 

 

 KGF’nin öz kaynakları kullanılarak verilen kefaletler başvuruya sürekli açık olup, 

öz kaynak kullanılarak sunulan doğrudan kefalet sisteminde destek sağlayıcı kurumun 

destek programının açık olması gerekmektedir. 

 Hazine destekli kefalet ise Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan protokolde 

belirtilen ve KGF tarafından duyurulan tarihe kadar açıktır. 

 

 Doğrudan kefalet sistemi kapsamındaki kefaletler için başvurular KGF’ye; PGS ve 

PLS kapsamındaki kefaletler içinse başvurular, kredinin talep edildiği KGF ortağı olan 

aracı bankalara yapılmaktadır. KGF resmi internet sitesi www.kgf.com.tr 

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır? 

4) Başvuru Yeri Neresidir? 

http://www.kgf.com.tr/

