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KOBİ Destek (Nefes) Kredisi Bilgi Notu 
 
KOBİ’lere “Destek” sürüyor 

• Geçtiğimiz iki yılda kredilerde durgunluğun yaşandığı ve faizlerin yükseldiği dönemlerde TOBB, oda 
ve borsaların desteği ile Nefes Kredisi’ni başlatarak KOBİ kredilerinde yeni bir dönem başlattı. 

• 2016 yılında Nefes Kredisi ile 5 milyar, 2018’in başında 7,5 milyar TL düşük faizli kredi ile yaklaşık 
75 bin KOBİ’ye destek olundu. 

• TOBB ile oda ve borsalar elini bu dönem de taşın altına koyarak üyesinin yanında olduğunu gösterdi. 
Nefes Kredisi’nin devamı niteliğindeki KOBİ Destek Kredisi’ni başlattı. 

• KOBİ Destek (Nefes) Kredisi’nde bu dönem 8 banka var. TOBB üyesi KOBİ’ler Ziraat Bankası, 
Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti Bankası’ndan 
kredi kullanabilecek. 

• Projede; TOBB, oda ve borsalar mevduatlarını 8 bankaya yatırarak, KOBİ’lere il ve ilçelere göre 
değişmekle birlikte maksimum 200 bin TL olmak üzere aylık %1,85 faiz oranı ile 6 ay anapara 
ödemesiz, sonraki 12 ay eşit taksitli ödemeli olmak üzere 18 ay vadeli kredi kullanmalarına imkan 
sağlıyor. 

• Proje kapsamında TOBB ile oda ve borsaların bankalara aktardığı tutarın 7 katı kadar kredi hacmi 
KOBİ’lerin kullanımına sunuluyor. 

• Kredi Garanti Fonu bu proje kapsamında KOBİ’lere %85 oranında Hazine destekli kefalet sağlıyor.  

• 2-3 ay gibi kısa bir sürede 50 bin KOBİ ‘KOBİ Destek (Nefes) Kredisi’ kullanacak. 

• Bankaların TOBB Nefes Kredisi için alacağı masraf kefalet oranının %0,03’ü (onbinde üç) ile sınırlı 
olacak.  

Kredi süreci nasıl işleyecek? 

• TOBB üyesi KOBİ, üye olduğu Oda-Borsa'ya giderek " KOBİ Destek (Nefes) Kredisi başvurusu 
içindir.” yazılı faaliyet belgesi isteyecek. 

• KOBİ, aldığı faaliyet belgesi ile 8 bankanın Türkiye genelindeki şubelerine giderek KOBİ Destek 
(Nefes) Kredisi başvurusu yapacak. 

• Bankalar, KOBİ'nin başvurusunu alacak, KGF ile birlikte krediye uygunluğu değerlendirecek 

• Değerlendirme süreci olumlu sonuçlanırsa; bankalar, KOBİ'ye KOBİ Destek (Nefes) Kredisi 
kullandıracak. 

  


