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T.C. SANAYİ VE
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI
YATIRIMA DESTEK-10 YILA KADAR VADELİ TL KREDİSİ

ÖZET BİLGİ FORMU

1) Kimler Yararlanabilir?
 Firmalar

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?

Kredinin amacı, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, dışa
bağımlılığı ve cari açığını azaltan, ithal ikamesi yaratan, yerlileştirmeye katkıda
bulunan, ihracatı artıran, yeni istihdam yaratan, verimliliği ve katma değeri yüksek
üretim yapan yatırımları güçlendirmektir.

Program kapsamında 10 yıla kadar vadeli, TL cinsinden, yıllık % 7,75 sabit faiz
oranıyla yatırım kredisi imkânı sunulmaktadır.
 Kredinin firma başına alt limiti 20 milyon TL, üst limiti ise 400 milyon TL’dir.
 Programa tahsis edilen toplam kaynak 18 milyar TL’dir.
 Krediden, banka tarafından ilan edilen öncelikli sektörlerde (bakınız: öncelikli
sektörler listesi) yatırım yapmak amacıyla yatırım teşvik belgesi almış olan firmalar
yararlanabilmektedir.
 Kredi vadesi içinde kalmak kaydıyla 24 aya kadar ödemesiz dönem imkânı
sunulmaktadır.
 Firmanın yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırıma başlamamış ya da 5 Haziran
2020 tarihinden önceki 12 aylık süre içinde yatırım harcaması yapmış olması
gerekmektedir.
 Firmaların son 3 yıl içinde kaldırılmamış protestoları bulunmamalıdır.
 Firmanın iflasının istenmemiş olması ya da iflas erteleme durumunun bulunmaması
gerekmektedir.
 Firmanın ödemelerini tatil etmemesi, konkordato talep etmişse bu talebin
sonuçlanmasından itibaren en az 1 yıl geçmiş olması gerekmektedir.
 Firmanın, faaliyetlerini etkileyecek düzeyde icra takibi veya haczi bulunmamalıdır.
 Alkollü içecekler, bira imalatı, malt imalatı ve tütün ürünleri imalatı kapsam
dışındadır.
 Banka tarafından yatırımcıdan teminat talep edilebilecektir. Banka 5 yıla kadar
vadeli kredilerden %1; daha uzun vadeli kredilerden ise %2 komisyon talep edecektir.
 Kayıt ve başvuru ücretsiz olup, ön değerlendirme aşamasına alınan projelerden
25.000 TL değerlendirme ücreti talep edilecektir.
 Kredi, Banka Sigorta Muamele Vergisine (BSMV) tabi olup, refinansman amacıyla
kullanılamamaktadır.

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır?
Kredi başvuruya sürekli açık olup, istenildiği zaman başvuru yapılabilmektedir.

4) Başvuru Yeri Neresidir?
Kalkınma Yatırım Bankasının internet sitesinden ön başvuru alınmaktadır.(Başvuru linki:
https://kalkinma.com.tr/)
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