
 

 

KOBİ Nefes Kredisi 3.Etap Başvuruları açıldı! 

 

İlk olarak 2017 yılında sadece 5.000.000 lira bütçeyle esnafa düşük faiz oranları 
ile kredi vermek amacı ile başlatılan nefes kredileri 2018 yılının başlarında 
7.500.000 liraya çıkarılmıştır. Eylül ayı itibarıyla devlet bütçesinden ayrılan bu 
oran ise tam 10.000.000 olarak esnaflara verilmektedir. Normal banka kredi 
oranlarına göre en az %20 faiz oranı avantajı ile verilecek olan 3. etap nefes 
kredisi en fazla 18 ay vadeler ile esnaflara finanse edilecektir.  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu, Ziraat Bankası ve 
Denizbank’ın işbirliği ile hayata geçirilen, KOBİ’lerin düşük faizli kredi 
kullanmalarını sağlayacak olan ‘Nefes Kredisi’ projesinde başvurular başladı. 
Anlaşma sağlanan bankalar aracılığı verilecek olan bu imkanlardan yararlanmak 
isteyenlerin daha önceki TOBB Nefes Kredisi projesinden istifade etmemiş olması 
gerekmektedir. 

Projede, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), bünyesindeki ticaret ve sanayi 
odaları ile ticaret borsalarının mevduatlarını Ziraat Bankası ve Denizbank’a 
yatırarak, üyesi olan KOBİ’lere %9,90 yıllık faiz oranı ve 12 ay vadeyle bu 
bankalardan kredi kullanmalarına imkân sağlıyor. Ayrıca teminat yetersizliği 
nedeniyle kredi kullanamayan KOBİ’lerin imdadına da 25 yıldır olduğu gibi yine 
Kredi Garanti Fonu koşuyor. 

Proje kapsamında kredi hacminin ilk aşamada 5 milyar TL’ye çıkması bekleniyor. 
Krediler, Kredi Garanti Fonu’nun vereceği %85 oranında Hazine garantili kefalet 
ile kullandırılacağı için bankaların da risk primi düşmüş oluyor. 
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İki ayda 70 bin KOBİ’nin ‘Nefes Kredisi’ kullanması bekleniyor 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, bu proje için 500 milyon TL’lik mevduatı 
Denizbank ve Ziraatbank’a aktararak KOBİ’lerin bu miktarın 10 katı oranında yani 
5 milyar TL kredi kullanmalarına imkân sağlıyor. 

KOBİ’ler, faaliyetlerini sürdürdükleri illere göre maksimum 50 bin, 100 bin ve 150 
bin TL kredi kullanabilecek ve bu krediyi aylık eşit taksitlerle 12 ayda geri 
ödeyecekler. 

Gelecek vaad eden işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırarak, Türkiye’nin 
büyüme ve kalkınmasına stratejik destek sağlamak misyonuyla kurulan Kredi 
Garanti Fonu ise bu proje kapsamında KOBİ’lere %85 oranında Hazine garantili 
kefalet sağlıyor. 

Nasıl Başvurulur ? Şartları Nedir ? 

 Aranan ilk şart daha önce bu imkanlardan hiç istifade etmemiş olmaktır.  

 Diğer bir aranan şart ise KOBİ olmaktır 
 

1. Esnaf en yakın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne giderek ” NEFES KREDİSİ 
BAŞVURUSU ” formunu almak istediğini beyan eder. 

2. Doldurmuş olduğu başvuru sayfasını Deniz veya Ziraat bankasına elden teslim 
eder. 
 

 

 

 

 



Türkiye Sermaya Piyasları Kongresi 13-14 Kasım tarihlerinde İstanbul’da ! 

 

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nin üçüncüsünü bu yıl, 13-14 Kasım 2018 

tarihlerinde "Gelecek” temasıyla İstanbul Wyndham Grand Levent Oteli’nde 

gerçekleştirecek.  

Kongre Hedefleri : 

 Ülkemizin Sürdürülebilir Büyüme Hedeflerine Katkıda Bulunmak 

  Büyümeyi Sermaye Piyasaları Yoluyla Gerçekleştirmek  

 Sermaye Piyasalarını ve Ürünlerini Türkiye’nin Gündemine Getirmek ve 

Gündeminde Tutmak 

  Sermaye Piyasası Ürünleri, Yatırım Stratejileri, Teknolojileri, Uyuşmazlık 

Çözüm Yöntemleri Konusunda Farkındalık Yaratmak 

  “Türkiye’de Yatırım ve Tasarruf’’ Bilincini Oluşturmak 

 Finans Okuryazarlığı Bilincini Artırmak 

 Düzenleyici Kurumlar, Finans Çalışanları, Yatırımcılar ve Destek Sağlayıcı 

Birimler Arasında İlişkileri Geliştirmek 

 Uluslararası Kişi, Kurum ve Konuların Türkiye’de Tartışma Ortamı 

Bulmasını Sağlamak 

 İstanbul’un Finans Merkezi Olmasına Katkıda Bulunmak 

 Sermaye Piyasasının Yol Haritasını Belirlemek 

Finans dünyasından Türkiye’den ve uluslararası çok değerli konuşmacıların 

olduğu kongre kapsamında farklı eğitimler düzenlenecek ve B2B fırsatları 

olacaktır.   

Kongre ile ilgili detaylı bilgi ve kayıt için  

http://www.sermayepiyasalarikongresi.org.tr  
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