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Konu :  Kobilere Sıfır Faizli Kredi. 

 

 

Küresel kriz nedeniyle işsizliğin ve üretimin durmasını önlemek amacıyla zor durumdaki 

esnaf ve küçük işletmelere, faiz giderlerinin tamamı KOSGEB tarafından karşılanmak üzere 

belirli şartlar dahilinde “cansuyu kredisi” adı altında kredi sağlama uygulamasına 

başlanılmıştır. 

  

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından, imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren esnaf, 

sanatkâr ve KOBİ’lerin finansman sıkıntılarını azaltmaya yönelik olarak oluşturulan “Sıfır 

faizli istihdam endeksli cansuyu desteği kredisi programı” başvuruları, 26 Kasım 2008 

Çarşamba günü mesai saati başlangıcı itibariyle, anlaşma yapılan banka (aşağıda belirtilen) 

şubelerinden herhangi birine yapılabilecektir.  

 

Sağlanan sıfır faizli kredi programının vadesi, ilk 3 ayı ödemesiz kalanı aylık eşit taksitler 

halinde ödenmek üzere 12 ay olarak belirlenmiştir 

  

 

Başvuruda bulunabilecek olanlar; 

 

İmalatçı Esnaf ve Sanatkâr ile KOBİ’lere Sıfır Faizli İstihdam Endeksli Cansuyu Kredisi 

Desteği Programından yararlanmak isteyenlerin; 

 

 İmalat Sanayinde faaliyet göstermesi, 

 250’den az çalışanı olması ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilançosu 25 

milyon YTL’yi aşmaması, 

 KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı olması, 

 KOSGEB’e verilecek güncel KOBİ Beyannamesi ve YDTF ( Yararlanıcı 

Durum Tespit Formunun) onaylanmış olması gerekmektedir. 

 

Ayrıca İmalatçı Esnaf ve Sanatkâr için: 

 

 Esnaf ve Sanatkâr Sicil Belgesine sahip olması 

 TESK onaylı kapasite raporu olması gerekmektedir. 

 

Programdan imalatçı esnaf ve sanatkârlar ile KOBİ’ler yararlanabilecek olup bu program 

dışında ayrıca “KOSGEB İmalatçı esnaf ve sanatkâr işletme destek kredisi programı” 

kapsamında destek alan işletmeler, bu programdan yararlanamayacaktır.     
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İşletme Başına Kredi Üst Limitinin Hesaplanması 

İmalatçı Esnaf ve Sanatkâr ile Mikro Ölçekli KOBİ* (üst limit)  

(2008 Ekim ayı sonu itibari ile çalışan sayısı 1-9 arasında olanlar) 
25.000 YTL 

İmalatçı Kadın Esnaf ve Sanatkâr (üst limit)  

(2008 Ekim ayı sonu itibari ile çalışan sayısı 1-9 arasında olanlar) 
30.000 YTL 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletme KOBİ (üst limit)  

(2008 Ekim ayı sonu itibari ile çalsan sayısı 10-250 arasında olanlar) 
100.000 YTL 

 

* Mikro Ölçekli KOBİ çalışan sayısı 10’dan az olan KOBİ’leri ifade etmektedir. 

 

KOBİ’lerde 9’un üzerinde çalışanı olanlara, bu sayının üzerindeki çalışan basına 2.000 YTL 

artı olmak üzere üst limit 100.000YTL olarak uygulanacaktır. 

 

Çalışan basına artı 2.000 YTL, 25.000 YTL’lik limitin üzerine eklenecektir.  

 

 

Örnek 1: 20 çalışanı olan bir Küçük Ölçekli KOBİ işletmesi, 25.000 YTL’lik kredi tabanının 

üzerine, 11 artı çalışan hesabıyla 22.000 YTL daha kullanacak, toplam kullanacağı kredi üst 

limiti 47.000 YTL olacaktır.  

 

Örnek 2: 35 çalışanı olan bir Küçük Ölçekli KOBİ işletmesi, 25.000 YTL’lik kredi tabanının 

üzerine, 26 artı çalışan hesabıyla 52.000 YTL daha kullanacak, toplam kullanacağı kredi üst 

limiti 77.000 YTL olacaktır.  

 

Örnek 3: 47 çalışandan fazla istihdamı olan küçük ve orta ölçekli KOBİ’ler üst limit olan 

100.000 YTL krediyi kullanabileceklerdir. 

 

 

Bölge Kontenjanları 

 

Program çerçevesinde sağlanacak kredi hacminden, 

 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi   %20,  

Diğer Kalkınmada Öncelikli Yörelere     %20,  

Normal Yöre ve Gelişmiş Yörelere      %60  

 

oranında bölgesel kontenjan ayrılmıştır. 

 

 

Başvuru Yeri ve Şekli 

 

İmalatçı Esnaf ve Sanatkârlar ile KOBİ’ler tarafından yapılacak başvurular direkt bankalara 

yapılacaktır. 

 

Kredi kullanımı ile ilgili olarak, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Yapı Kredi 

Bankası, Şekerbank, TEB ve Fortisbank şubelerine; KOSGEB Veri Tabanına kaydı olmayan 



İmalatçı Esnaf ve Sanatkârlar ile KOBİ’ler ise, öncelikle kayıtla ilgili olarak KOSGEB 

Merkez Müdürlüklerine başvuracaktır.  

 

Yapılan başvurular, KOSGEB ve bankalarca belirlenecek kriterlere göre değerlendirilecektir. 

Teminat sıkıntısı yaşayabilecek olan İmalatçı Esnaf ve Sanatkârlar ile KOBİ’ler, Kredi 

Garanti Fonu’na (KGF) başvurabilecektir. 

 

Bu programdan yararlanmak isteyen İmalatçı Esnaf ve Sanatkârlar ile KOBİ’lerin kredi 

talepleri, başvuru sırasına göre değerlendirileceği için iletişim bilgileri www.kosgeb.gov.tr 

adresinde yer alan KOSGEB Merkez Müdürlükleriyle irtibata geçilmesi ve başvuruların 

ivedilikle yapılması faydalı olacaktır. 

 

Saygılarımızla, 

 

         

    ALFA YMM LTD. ŞTİ.  


