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İSTİHDAM, ÜRETİM 
VE İHRACATA 
CAN SUYU



TOBB BAŞKANI M. RİFAT 
HİSARCIKLIOĞLU KOBİ DEĞER 

KREDİSİ DESTEK PAKETİNİ OLUMLU 
BULDUKLARINI BELİRTEREK 

“KOBİ’LERİN KREDİYE ULAŞMA 
İMKÂNI ARTACAK, EKONOMİK 

AKTİVİTE CANLANACAK, İSTİHDAM 
ÜRETİM VE İHRACAT BUNDAN 
OLUMLU ETKİLENECEK’’ DEDİ. 

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU 
“TOBB İLE ODA VE BORSALAR 
MİLLİ BİR DAYANIŞMA İÇİNDE 

2019’DA DA HAZİNE VE MALİYE 
BAKANLIĞIMIZIN ENFLASYONLA 

MÜCADELE PROGRAMI’NA 
DESTEKLERİNİ SÜRDÜRECEKTİR” 

DİYE KONUŞTU.
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YENİ YILDA REEL 
SEKTÖRE OLUMLU 
YANSIMASI BEKLENEN 
DÜZENLEMELER 
UYGULAMAYA GEÇTİ. 
BU DÜZENLEMELERLE 
KOBİ’LER İÇİN FİNANSMAN 
SIKINTISININ AZALTILMASI 
ÜRETİM İLE İSTİHDAMIN 
DA ARTIRILMASI 
HEDEFLENİYOR.

REEL 
SEKTÖRE 
YENİ 
DESTEKLER 
GELDİ

U
lusal ve uluslararası piyasalarda 

yaşanan zor bir yılın ardından 

reel sektöre destek olunması 

amacıyla yeni yılda birçok dü-

zenleme hayata geçirildi. KOBİ Değer Kredi-

si'yle tüm sektörlerden yıllık cirosu 25 milyon 

liranın altındaki mikro ve küçük ölçekli KO-

Bİ'lere 20 milyar liralık kredi paketiyle finans-

man desteği sağlanacak. Bu destek, aylık 1.54 

faiz oranıyla, 6 ay ana para ödemesiz ve 36 ay 

vadeli olarak verilecek.

KOBİ'ler için ayrıca yılbaşından itibaren 

Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi de 

başlatıldı. Bu sistemle, KOBİ'lerin alacaklarını 

tahsil edememesi halinde, alacakların önemli 

bir kısmı oluşturulacak devlet destekli alacak 

sigortası havuzundan karşılanacak. Ayrıca 

Halkbank esnaf ve sanatkarların işletme ve 

yatırım kredisi ihtiyaçlarını karşılamak üzere 

2019 yılında yaklaşık 350 bin esnafa 22 milyar 

liralık kredi kullandıracak. Tahsis edilen tuta-

rın 10 milyar liralık kısmı, yılın ilk üç ayında 

kullandırılacak. 

Yeniden yapılandırmada 

süre uzatıldı 

Bu arada ödemelerini süresinde yap-

madıkları için yeniden yapılandırma hakkını 

kaybeden borçlular, ödemelerini 28 Şubat’a 

kadar yaparak yeniden yapılandırmadan 

faydalanmaya devam edebilecekler. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, Vergi ve 

Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırıl-

masına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Teb-

liği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

girdi. Tebliğle, Karayolları Trafik Kanunu ile 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun ile Vergi ve Diğer Bazı Alacakların 

Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un ilgili 

maddelerinin uygulamasına dair usul ve 

esasları belirlendi. Buna göre, Vergi ve Diğer 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 

Kanun ve ilgili maddesi kapsamında yapı-

landırma başvurusunda bulunduğu halde 

28 Aralık 2018 itibarıyla ödenmesi gereken 

tutarları süresinde ödemeyen borçlular, söz 

konusu tutarları geç ödeme zammıyla birlik-

te 28 Şubat 2019'a kadar ödemeleri halinde 

yapılandırmadan yararlanmaya devam ede-

bilecek. Verilen ek süreden yararlanılabilmesi 

için ayrıca yazılı bir başvuru aranmayacak.

Yeni makine ve teçhizat 

alımlarında KDV yok

Diğer yandan ihracatçılara bu yıl 3 milyar 

104 milyon liralık destek sağlanacak. Sanayi, 

girişimci ve araştırmacılara 5.6 milyar lira des-

tek bütçesi kullandırılacak. İmalat sanayisin-

de yatırım teşvik belgesi şartı aranmaksızın 

2019 boyunca araştırma geliştirme faaliyet-

lerinde ise süre sınırı olmaksızın yeni makine 

ve teçhizat alımlarında KDV alınmayacak.

Ziraat Bankası da çiftçilere kredi ödeme-

lerinde erteleme, yeniden vadelendirme ve 

yapılandırma imkanı sunacak. Bu düzenle-

meyle çiftçi borçlarına yıllık yüzde 11 faiz 

oranı uygulanarak 1 yıla kadar vadelendir-

me yapılacak.

"İmar Barışı" başvuruları 

15 Haziran'a uzatıldı

Öte yandan konutlardaki imar ve iskan 

sorununun çözülmesi için "İmar Barışı" baş-

vuruları 15 Haziran'a kadar uzatılırken, Yapı 

Kayıt Belgesi bedeli ödemeleri için de son 

gün 30 Haziran olarak belirlendi.

Asgari ücrette yüzde 26 artış yapıldı ve 

net 2 bin 20 lira oldu. 2018 yılında dokuz ay 

olarak uygulanan asgari ücret desteği bu yıl 

12 ay boyunca verilecek. Bu destek 500 ve 

üzeri sigortalı çalıştıran işyerleri için 101 lira, 

500'ün altında sigortalı çalıştıran işyerleri 

için ise 150 lira olacak. Bölgesel istihdam 

teşviki bir yıl daha uygulanacak. Halen 51 il 

ve 2 ilçede işverenlere sağlanan 6 puanlık 

SGK teşviki devam edecek.

Sigorta prim teşviki uygulaması kapsa-

mında 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yer-

leri için 3 puan olan prim desteği 5 puana 

çıkartılacak. 500 altı sigortalı çalıştıran yerler 

için 5 puan uygulaması devam edecek. İlk 

defa 2019-2020'de işe alınacak işçinin sigor-

ta ve vergi giderlerini devlet karşılayacak.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan, 10'dan fazla 

çalışanı bulunan ve son üç yıl içinde kazası 

olmayan iş yerlerinde, çalışanların işsizlik 

sigortası işveren payı, bir sonraki takvim 

yılından geçerli olmak üzere üç yıl süreyle 

yüzde 1 olarak alınacak.
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“KOBİ DEĞER KREDİSİ 
ÖNEMLİ BİR MÜJDE OLDU”

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu, uygulamaya geçen KOBİ 

Değer Kredisi destek paketini 

olumlu bulduklarını belirterek, “KOBİ’lerin 

krediye ulaşma imkânı artacak, ekono-

mik aktivite canlanacak, istihdam, üretim 

ve ihracat bundan olumlu etkilenecektir” 

dedi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu konuya 

ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:  

“Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat 

Albayrak’ın açıkladığı KOBİ Değer Kredisi, 

finansman sıkıntısı yaşayan KOBİ’lerimiz 

için önemli bir müjde olmuş, reel sektörü-

müzün moralini artırmıştır. 

Hükümetimizin bu desteği sayesinde 

krediye ulaşma imkânı artacak, ekonomik 

aktivite canlanacak, istihdam, üretim ve 

ihracat bundan olumlu etkilenecektir. İs-

tihdam ve enerjiden sonra hayata geçirilen 

bu yeni finansman desteğiyle firmalarımızı 

bu kritik dönemde yalnız bırakmadıklarını 

gösteren Cumhurbaşkanımız Sayın Re-

cep Tayyip Erdoğan’a, Hazine ve Maliye 

Bakanımız Sayın Berat Albayrak’a ve tüm 

Bakanlarımıza teşekkür ediyoruz.”

Enfl asyonla mücadeleye destek 

Bu arada Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-

liği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

enflasyonla mücadelenin 2019’da da aynı 

şekilde devam etmesini arzu ettiklerini vur-

gulayarak, “Bunu ne tek başına kamu, ne de 

tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk 

ve görev hepimizindir” diye konuştu. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu yazılı açık-

lamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Be-

rat Albayrak’ın liderliğinde hayata geçirilen 

Enflasyonla Mücadele Programı döviz kur-

larındaki yükselişle hızlanan enflasyonun 

kontrol altına alınmasına çok önemli bir 

katkı sağlamıştır. Bizler de Türk özel sek-

törü olarak devletimizle birlikte topyekûn 

bir duruş sergilemiş, 81 il ve 160 ilçedeki 

Odalarımız ve Borsalarımızla birlikte bu 

programı sahiplenip firmalarımızın en geniş 

şekilde katılımını sağlamıştık.

Enflasyonla mücadelenin 2019’da da 

aynı şekilde devam etmesini arzu ediyo-

ruz. Zira enflasyonla mücadele işsizlikle, 

yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle 

de mücadele demektir. 

Ancak bunu ne tek başına kamu, ne 

de tek başına özel sektör yapabilir. So-

rumluluk ve görev hepimizindir. TOBB ve 

Odalar-Borsalar, milli bir dayanışma içinde 

2019’da da Hazine ve Maliye Bakanlığı-

mızın Enflasyonla Mücadele Programına 

desteklerini sürdürecektir. 

Yine bu çerçevede geçen sene üyele-

rimizden üretim ve istihdamda öne çıkan 

sektörleri desteklemek üzere vergi indi-

rimleri talepleri gelmiş ve hükümetimiz de 

buna olumlu yaklaşarak dört sektörde KDV 

ve ÖTV indirimlerine gitmişti.

Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat 

Albayrak’ın yılsonunda süresi dolan KDV ve 

ÖTV indirimlerini yeni yılda üç ay süreyle 

devam ettirmesine yönelik kararını hem iç 

piyasayı hem de enflasyonla mücadeleyi 

destek anlamında çok olumlu bulduğu-

muzu ifade ediyor ve kendisine teşekkür 

ediyoruz. Türkiye ekonomisi zorlu bir süreci 

geride bırakarak dengelenme ve istikrar yo-

lunda önemli bir mesafe almıştır. İnanıyoruz 

ki kamu ve özel sektör istişaresi ve koor-

dinasyonuyla yeniden tempolu büyüme 

sürecine girecektir.”
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H
azine ve Maliye Bakanı Berat Al-

bayrak, KOBİ Değer Kredisi’nin 

detaylarını açıkladı. Bakan Al-

bayrak, “Toplamda 20 milyar 

TL’lik “KOBİ Değer Kredisi adını verdiğimiz 

bu paket ile imalat ve ihracat sektöründeki 

işletmelere azami 1 milyon TL, diğer ticaret 

ve hizmet sektörlerindeki firmalara azami 

500 bin TL’lik kredi verilecek. Bu da kabaca 

asgari 20 ila 40 bin adet işletmemize mini-

mum dokunacağız demektir. Altı ay anapara 

ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve aylık 1.54 

faiz oranı ile bu kredi katılımcı bankalarımız 

tarafından kullandırılacak” dedi. 

Bakan Albayrak, KOBİ Değer Kredisi’nin, 

14 bankanın kendi inisiyatifiyle devreye 

alındığını da ifade ederek Hazine’ye et-

kisinin olmayacağını da vurguladı. KOBİ 

Alacak Sigortası’nın hemen ardından yine 

KOBİ’lere 14 bankanın inisiyatifiyle gerçek-

leştirilecek KOBİ Değer Kredisi’nin tanıtımı 

için bir araya gelindiğini ifade eden Bakan 

Albayrak, şunları kaydetti: “Eylül ayında 

açıkladığımız Yeni Ekonomi Programı ile 

birlikte üç yıllık projeksiyonumuzu ortaya 

koyduk. Bunun ilk fazını hepinizin malumu 

dengelenme adımı olarak ifade ettik. Özel-

likle son üç, dört ayda yaşadığımız süreç 

ve bunun çıktıları dengelenme sürecinin 

başarılı şekilde adım adım devam ettiğini 

gösteriyor. Enflasyon, kur, faizler ve CDS 

primlerinde sağladığımız iyileşme ile 2018 

yılı hedeflerimizi tutturduk ve 2019 moti-

vasyonumuzu daha üst noktaya taşıdık.”

Bakan Albayrak dengelenme süreci-

nin etkisinin Hazine’nin son ihracında da 

görüldüğüne işaret ederek “Uluslararası 

sermaye piyasalarında 2 milyar dolar tuta-

rında Nisan 2029 vadeli bir tahvil ihracını 

başarıyla tamamladık. İhraca yatırımcı-

lardan gelen 5 milyar doların üzerinde 

talep bu küresel piyasalarda Türkiye eko-

nomisinde ortaya koyduğumuz güçlü ve 

istikrarlı söyleme sağlam cevaplar, refleks-

ler aldığımızı gösteriyor. Bu ihraçla 2019 

yılında uluslararası piyasalardan sağlamayı 

planladığımız 8 milyar dolar tutarındaki 

dış finansmanın 2 milyar dolarlık kısmını 

tamamlamış olduk” diye konuştu.

“Dengelenme sürecini 

herkes hissedecek”

Bakan Albayrak, dengelenme süreci-

ni bu müjdelerle birlikte KOBİ’den esnafa 

KOBİ DEĞER KREDİSİ 
PAKETİNDE MALİYET 
AYLIKTA YÜZDE 1.54 
YILLIKTA YÜZDE 18.5 OLDU. 
BU KREDİYLE FAİZ YÜZDE 
20’NİN ALTINA ÇEKİLDİ. 
HAZİNE VE MALİYE 
BAKANI BERAT ALBAYRAK 
DENGELENME SÜRECİNİN 
ADIM ADIM SÜRDÜĞÜNÜ 
İFADE ETTİ.

KOBİ DEĞER KREDİSİ

20 MİLYAR TL’LİK 
KOBİ DEĞER 
KREDİSİ
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tüm vatandaşların hissedeceğini belirterek 

“Birileri ekonomide resesyon beklese de 

her gün literatürdeki farklı tanımlarla algı 

oluşturmaya çalışsa da üzülmeye devam 

edecekler” dedi.

Son dönemde dezenformasyonun 

arttığına da değinen Bakan Albayrak, “Her 

tarafta bir şey konuşuluyor. Ben her yer-

de diyorum; Türkiye'de herkes konuşuyor, 

herkes biliyor, bir futbol, diğeri ekonomi... 

Herkes anlıyor. 81 milyon teknik direktör ve 

ekonomist var” diye konuştu. 

Aydın: Çarkların dönmeye

devam etmesi için çalışıyoruz

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu 

Başkanı Hüseyin Aydın da yaptığı konuş-

mada “İlgili tüm kesimlerle kolları sıvayıp 

ekonomide çarkların dönmeye devam et-

mesi için çalışıyoruz” dedi. 2018 yılı sonu 

itibariyle bankacılık sektörünün bilanço 

büyüklüğünün 4 trilyon liraya yaklaştığını ve 

bilanço büyüklüklerinin milli gelire oranının 

yüzde 100’ün üzerinde seyrettiğini söyleyen 

Hüseyin Aydın, “Bilanço içinde krediler 2.5 

trilyon lira ile yüzde 62 pay almaktadır. Bu 

oran çok sayıda gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkeden daha yüksek” diye konuştu.

Hüseyin Aydın, kredilerin yüzde 55’inin 

kurumsal müşterilere, yüzde 25’inin KOBİ’le-

re ve yüzde 20’sinin bireysel müşterilere 

kullandırıldığını bildirdi.

Küresel ekonomide risklerin hala yüksek 

olmasına rağmen Türkiye’de alınan ön-

lemler ve Yeni Ekonomi Programı saye-

sinde faaliyet ortamının daha sağlıklı hale 

geldiğini belirten Aydın şunları kaydetti: 

“Piyasalarımız daha sakin. Hükümetimizin 

önderliğinde, ilgili tüm kesimlerle kolla-

rı sıvayıp ekonomide çarkların dönmeye 

devam etmesi için çalışıyoruz. Tüm çaba-

mızla bankacılık sektörü olarak üzerimize 

düşenin en iyisini ve ülkemiz için en doğru 

olanı yapmaya uğraşıyoruz. Ekonomik faa-

liyetlerin makul maliyetlerde ve vadelerde 

finansmanı için kaynak bulmaya ve kredi 

vermeye devam ediyoruz.”

“Risklerimiz makul 

düzeyde seyretmektedir”

Teminatlarla desteklenmiş kredilerin 

geniş bir yelpazede dağılım gösterdiğine 

dikkat çeken Aydın, şu bilgileri verdi: “Kredi 

müşterilerimizin çok büyük bölümü ekono-

mimizin temel taşlarıdır, dünya ile rekabet 

içindedir ve düzenli ödeme alışkanlıkları 

vardır. Bu sayede risklerimiz makul düzeyde 

seyretmektedir. Tahsili gecikmiş alacak oranı 

yüzde 4 seviyelerinde makul ve yönetilebilir 

düzeydedir. Bireysel veya kurumsal olsun, 

farklı nedenlerle geçici zorluk yaşayan ve 

makul destekle yoluna devam edebilecek 

olan müşterilerimize vade, teminat ve faiz 

oranlarında mümkün olan her türlü esneklik 

sağlanmaktadır. Bunu yaparken, sektör ve 

ölçek ayırımı yapmıyoruz. Başlıca kriterimiz, 

işletmelerimizin iyi niyetle ekonomimize 

değer üretmeleri ve istihdam oluşturma-

larıdır. Münferit, birden fazla bankanın bir 

araya gelerek çerçeve anlaşmasında yer 

alan veya alacaklılar ile borçlunun üzerinde 

ulaştıkları ticari prensiplerde yapılandırma 

çalışmaları sürdürülmektedir. Kasım 2018 

itibariyle  yapılandırılan kredi miktarı 118 

milyar TL olmuştur.” 

“Beraberlik ve dayanışmayla

zorlukların üstesinden geleceğiz” 

Hüseyin Aydın, bugüne kadar kredi ka-

nalını açık tutarak reel sektöre finansman 

desteği ve gerekli kolaylıkları sağlamayı 

sürdürdüklerini dile getirerek bugün de 

uygun koşullarda hazırlanan yeni bir kredi 

imkanının KOBİ’lerin hizmetine sunulaca-

ğını anımsattı.

Tüm çalışmaların şeffaf, hesap verilebi-

lir, piyasa kurallarına ve uluslararası örnek-

lerle uyumlu olduğunu vurgulayan Aydın, 

şu değerlendirmelerde bulundu: “Yakın 

dönemde yaşadıklarımız gösterdi ki makro 

olarak konularımız yönetilebilir ölçektedir. 

Her ne kadar küresel piyasalardaki oynak-

lık, ürkeklik ve belirsizlikler çalışmalarımıza 

olumlu yönde katkı sağlamasa da elimizi 

kolumuzu bağlayıp, oturup bekleyecek 

değiliz. Güçlü öz kaynaklarımızla ve tec-

rübemizle, rasyonel yaklaşımla bugüne 

kadar olduğu gibi birlik, beraberlik ve 

dayanışma içinde zorlukların üstesinden 

geleceğiz. İmkanlarımızı en üst düzeyde 

kullanmaya devam edeceğiz. Bankacılık 

sektörü için Türkiye ekonomisinin bilanço-

su kendi bilançomuzdan daha önemlidir. 

Türkiye büyürse, kazanırsa ve güçlü olursa 

bizler de büyür, kazanır ve güçlü oluruz.” 

Aydın, son on beş yılda pek çok alanda 

çok doğru işler yaptıklarını, yapmaya da 

devam edeceklerini söyledi.

Hangi bankalar katıldı?

KOBİ Değer Kredisi paketini Ziraat Ban-

kası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Alba-

raka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, 

Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, 

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, QNB 

Finansbank Üst Yöneticisi Temel Güzeloğ-

lu, Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze, 

TEB Genel Müdür Yardımcısı Turgut Boz, 

HalkBank Genel Müdürü Osman Arslan, 

VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin 

Özcan, Garanti Bankası Genel Müdürü Ali 

Fuat Erbil, Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram 

Göktaş, Yapı Kredi Bankası Genel Müdü-

rü Gökhan Erün ve Ziraat Katılım Bankası 

Genel Müdürü Metin Özdemir imzaladı. 

Pakete akşam saatlerinde Akbank da katıldı.
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HALKBANKASI 
ESNAFA FAİZ DESTEĞİ 
PROGRAMINDA 350 
BİN ESNAF İÇİN FAİZ 
DESTEĞİ KAPSAMINDA 
22 MİLYAR LİRA KREDİ 
KULLANDIRACAK VE 
BUNUN 10 MİLYAR 
LİRALIK KISMI YILIN İLK 
ÇEYREĞİNDE DEVREYE 
GİRECEK.

350 BİN 
ESNAFA 
22 MİLYAR TL 

C
umhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, hem dar gelirli kesime 

hem de işveren ve esnafa dönük 

bir dizi destek açıkladı. Cumhur-

başkanı Erdoğan, her yeni gösterge, her 

yeni gelişmenin Ağustos ayında Türkiye’yi 

hedef alan finansal saldırıların etkisinin ya-

vaş yavaş ortadan kalkmaya başladığını 

gösterdiğini belirterek, “Tabii ki gidecek 

daha çok yolumuz var. Bütçe disiplininden, 

tasarruflardan, yapısal reformlardan taviz 

vermeden bu yolu yürüyeceğiz” dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenli sosyal 

yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşların aylık 

150 kws’ye kadar olan elektrik tüketimlerini 

devlet olarak üstleneceklerini belirterek “Bu 

kapsamda 2.5 milyon üzeri hanede 80 liralık 

elektrik faturasını devlet karşılayacak” dedi. 

Kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çe-

ken vatandaşların mevcut borçlarının daha 

kolay ödenebilmesi için Ziraat Bankası’nın 

kredi kullandıracağını da açıklayan Cumhur-

başkanı Erdoğan, “Ziraat Bankası aracılığıyla 

ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşlarımızın 

kredi kartı borçları tek bir çatı altında top-

lanacak. Vatandaşımız, hangi bankaya kredi 

kartı borcu olursa olsun Ziraat Bankası’ndan 

alacağı bu krediyle borcunu kapatacak. Daha 

sonra çok uygun şartlarda ister 24 ay ister 60 

ay vade ile aylık gelirine uygun bir şekilde 

bu borcunu  ödeyecek” ifadelerini kullandı.

Halkbankası’nın esnafa 

faiz desteği programı

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tay-

yip Erdoğan tarafından grup toplantı-

sında açıklanan Halkbankası’nın esnafa 

faiz desteği programı, Resmi Gazete’de 

yayınlandı. Bazı özel durumlarda faizsiz 

kullandırılacak kredilerde, genel esnaf için 

faiz yüzde 50 indirimli olarak uygulanacak. 

Banka 350 bin esnaf için faiz desteği kap-

samında 22 milyar lira kredi kullandıracak 

ve bunun 10 milyar liralık kısmı yılın ilk 

çeyreğinde devreye girecek.

Krediler, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar 

Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri 

Merkez Birliği’ne (TESKOMB) bağlı Esnaf ve 

Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri 

(ESKKK) kefaletiyle, kooperatiflerin bulun-

madığı yerlerde ise doğrudan Halkbank 

aracılığıyla kullandırılacak.

Buna göre, önceden kullandırılmış ve 

bakiyesi 2019 yılında devam eden krediler 

ile 2019 yılında kullandırılacak kredilere 

yüzde 50 faiz indirimi uygulanacak.

Kaybolmaya yüz tutmuş meslek kolla-

rında devam eden krediler ve yeni kullanıla-

cak krediler için faizsiz kredi kullandırılacak.

Kredi başvuru tarihi itibarıyla en az bir 

yıllık ustalık belgesine sahip olup bir yıl için-

de işletme kurduğunu belgeleyen girişim-

cilere, devam eden ve yeni krediler için faiz 

indirimi yüzde 100 olacak. Son bir yıl içinde 

ticari faaliyetini sonlandıranlar destekten 

yararlanamayacak.

KOSGEB’in hibe ve faizsiz kredi deste-

ğinden yararlananlar hariç olmak üzere, 

KOSGEB eğitim programını bitiren 30 yaşını 

aşmamış gençlere, 100 bin liraya kadar faiz-

siz kredi kullandırılacak. Bu imkandan, 2019 

yılında devreden kredi borcu bulunanlar 

yararlanamayacak. Bakiyesi devreden ve 

yeni krediler için ise faizsiz kredi kullandırı-

lacak. Karar kapsamında esnaf ve sanatkar-

lara; makine, ekipman ve demirbaş alımları, 

işyeri modernizasyonu veya hammadde, 

döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması 

amacıyla 30 bin liraya kadar faizsiz kredi 

kullandırılacak. Ertelenmiş, taksitlendirilmiş, 

tasfiye olunacak alacaklar hesabında borcu 

bulunan veya yeniden yapılandırılmış kredi 

borcu olup geri ödeme süreci devam eden 

esnaf ve sanatkarlar, borcun tamamı öden-

meden yeni kredi kullanamayacak.

Kullandırılan kredilere, vadesinde 

ödenmemesi halinde, vade tarihinden 

itibaren geciken tutarlar için gelir kaybı 

hesaplanmayacak. Başvuru tarihi itibarıyla 

son beş yıl içinde, diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarının faiz veya hibe desteği nite-

liğindeki desteklerinden faydalananlara, 

aynı işletme için aynı konuda faiz indirimli 

kredi kullandırılmayacak.
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S
anayi ve Teknoloji Bakanlığı, farklı 

programlar altında sanayici, giri-

şimci ve araştırmacılara yönelik 

olarak 5.6 milyar TL destek verile-

ceğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıkla-

mada TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları 

ve Bölge Kalkınma İdareleri kanallarından 

verilen destekler bulunduğu hatırlatıldı. Ba-

kan Mustafa Varank, yeniden yapılandırılan 

bakanlığın destekleri bütüncül bir model 

ile tasarlamaya imkan verdiğinin altını çizdi. 

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hü-

kümet Sistemi kapsamında Bakanlığın 

yeniden yapılandırıldığı ve yeni sisteme 

uyumun da sağlandığı belirtildi. Yapılan-

dırmanın üretim yapan, yeni bir fikri olan, 

sanayi ve teknoloji alanında bilimsel ça-

lışmalar yürüten kişilere verilecek destek-

lerin bütüncül model ile yönetilmesine 

imkan sağladığı belirtilen açıklamada, 

2019 destek programlarının da bu model 

ile tasarlandığı belirtildi. 

2019’DA SANAYİ 
GİRİŞİMCİLİK VE ARAŞTIRMA 
İÇİN 5.6 MİLYAR TL DESTEK 
VERİLECEK. SANAYİ VE 
TEKNOLOJİ BAKANI 
MUSTAFA VARANK, “YENİ 
YILDA TÜM İMKANLARIMIZLA 
SANAYİCİ, GİRİŞİMCİ VE 
ARAŞTIRMACININ YANINDA 
OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ” 
DİYE KONUŞTU.

GİRİŞİMCİLİK VE ARAŞTIRMA
İÇİN 5.6 MİLYAR TL KAYNAK

Bakan Mustafa Varank şu değerlendir-

meyi yaptı: “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

olarak yeni yılda tüm imkanlarımızla sa-

nayici, girişimci ve araştırmacının yanında 

olmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz yeni 

dönemde yatırım teşvikleri, kalkınma ajans-

ları ve bölge kalkınma idarelerini bünyemize 

kattık. Böylelikle, sunduğumuz tüm destek-

leri daha bütüncül ele alabiliyoruz. Üretim 

öncülüğünde büyümek için tüm birimle-

rimizle sahada daha fazla ve aktif rol alıyor, 

varsa sorunları yerinde tespit ediyoruz.” 

Destek programı

Bakan Mustafa Varank tarafından açıkla-

nan destek programı bileşenleri şöyle: 

 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Programları (Toplam 2 milyar 447 

milyon TL)

 Teknolojik Ürün Yatırım Destek Prog-

ramı: 24 milyon 749 bin TL

Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama   

Destek Programı: 6 milyon 187 bin TL

Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri: 

27 milyon 224 bin TL

 Temel Bilimler Destek Programı: 

12 milyon 374 bin TL

 Tasarım Tescil Destek Programları: 

619 bin TL

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri: 

90 milyon TL

Araştırma Altyapıları: 98 milyon TL

Cazibe Merkezleri: 

110 milyon 356 bin TL

 Kalkınma Ajansları: 400 milyon TL

Bölge Kalkınma İdareleri: 

320 milyon TL

Sosyal Destek Programı (SODES): 

166 milyon 23 bin TL

Faiz Desteği: 348 milyon 869 bin TL

Sigorta Prim Desteği: 

581 milyon 500 bin TL

IPA Kapsamında Yapılan Destekler: 

50 milyon 186 bin TL

Kümelenme Destek Programı: 

20 milyon 500 bin TL

OSB’lerde Bedelsiz Arsa Tahsisi: 

3 milyon TL

Organize Sanayi Bölgeleri, Sanayi Si-

teleri, Endüstri Bölgeleri (Kredi): 

188 milyon 74 bin TL

TÜBİTAK Programları 

(Toplam 1 milyar 263 milyon TL)

Türkiye Araştırma Alanı (TARAL) Prog-

ramları: Bilim İnsanı Yetiştirme ve Geliştirme 

Programı, Sanayi Ar-Ge Destek Programı, Bi-

lim ve Teknoloji Farkındalığını Artırma Prog-

ramı, Akademik ve Uygulamalı Ar-Ge Destek 

Programı, Savunma ve Uzay Ar-Ge Destek 

Programı, Kamu Ar-Ge Destek Programı, 

UİDB AB Proje Ödül Destek Programı’ndan 

oluşuyor. Bu programlar için toplam 1 mil-

yar 63 milyon 195 bin TL ayrıldı. Bilim İnsanı 

Destek Programları bursları 177 milyon 680 

bin, Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvikleri 21 

milyon 172 bin, ARDEB Proje Performans 

Ödülü olarak bir milyon 745 bin TL destek 

bütçesini kullanacak.

 KOSGEB 

(Toplam 1 milyar 892 milyon TL)

Stratejik Ürün, KOBİ Teknolojik Ürün 

Yatırım, KOBİ Gelişim ve Girişimciliği Ge-

liştirme Destek Programları olmak üzere 

diğer destek programları kapsamında 

ağırlıklı olarak proje odaklı destekler ara-

cılığıyla KOBİ ve girişimcilere aktarılacak. 

Ayrıca Kredi Finansman Desteği ile de KO-

Bİ’lerin finansman giderleri karşılanmaya 

devam edilecek. 

Kalkınma Ajansları 
(Toplam 400 milyon TL): Ajansların bölge 

için yaptıkları analizlere bağlı proje teklif 

çağrılarıyla destek veriliyor. 

Bölge Kalkınma İdareleri: GAP, DAP, DO-

KAP ve KOP bölge kalkınma idareleri toplam 

320 milyon TL destek sağlayacak. Cazibe 

Merkezlerini Destekleme Programı’ndan 

da ayrıca 110 milyon TL destek sağlanacak. 


