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Amaç

Nihai olarak ekonomimizin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir büyümenin devamı amacıyla;

İstihdamı teşvik edici uygulamalar ile en değerli üretim faktörü olan insan kaynağının üretim sürecine sağlayacağı katkının 
artırılması sayesinde;

• Mal ve hizmet üretim faaliyetlerinin desteklenmesi 

• Milli gelir ve refah seviyesinin arttırılması

Amaçlanmaktadır.

İstihdam Odaklı İşletme Kredisi Paketi ile temel olarak:

• İstihdam seviyesinin arttırılması ile

• Üretim hacminde artış hedeflenmektedir.

Bu itibarla mevcut destek paketlerinden farklı olarak bu destek paketi ile birden fazla makroekonomik göstergenin 
iyileştirilmesi hedeflenmektedir.



Paketin genel Kapsamı aşağıdaki gibidir:

• Kredibilitesi yeterli 
• İlave istihdam sağlama potansiyeline haiz olan firmalara, 
• 2 yıla varan ana para ödemesiz dönemli, 
• 5 yıla kadar vadeli, 
• uygun koşullarda, düşük maliyetli ve uzun vadeli işletme kredisi 

Kapsam

ÜRÜNLER KAPSAM KOŞULLAR KREDİ TUTARI VADE FİYATLAMA

İstihdam Odaklı İşletme 
Kredisi-İmalat Sektörleri

İVME Finansman Paketi’ndeki 
sektörler ile görece emek 
yoğun olan ve detaylandırılan 
diğer imalat sanayi iş kolları

Mevcut en az 10 çalışan,
En az 5 ilave istihdam

Yeni İstihdam başına 200.000 TL 
(Tekstil /Konfeksiyon sektörü için 100.000 TL)

1 yıl anapara ödemesiz 5 Yıla kadar

TÜFE + 1,5  (istihdam taahhüdü karşılanmazsa 
her 6 ayda bir %1,25 (yıllık %2,5) ilave komisyon)

Sabit %10  (istihdam taahhüdü karşılanmazsa  
her 6 ayda bir %1,25 (yıllık %2,5)  ilave 
komisyon)

İstihdam Odaklı İşletme 
Kredisi-Hizmet Sektörleri

IT – Yazılım, 
Sağlık,
Eğitim,
Lojistik,
Turizm,
Çağrı Merkezleri,
Temizlik/Güvenlik

Mevcut en az 10 çalışan,
En az 5 ilave istihdam

IT – Yazılım: İlave istihdam başına 100 bin TL
Sağlık: İlave istihdam başına 75 bin TL
Eğitim: İlave istihdam başına 50 bin TL
Lojistik: İlave istihdam başına 50 bin TL
Turizm Sektörü: İlave istihdam başına 50 bin TL
Çağrı Merkezleri: İlave istihdam başına 20 bin TL
Temizlik/Güvenlik: İlave istihdam başına 5 bin 
TL

1 yıl anapara ödemesiz 5 Yıla kadar

TÜFE + 1,5  (istihdam taahhüdü karşılanmazsa 
her 6 ayda bir %1,25 (yıllık %2,5) ilave komisyon)

Sabit %10  (istihdam taahhüdü karşılanmazsa  
her 6 ayda bir %1,25 (yıllık %2,5) ilave komisyon)

Temizlik/Güvenlik şirketleri için, ihale teminat 
mektubu komisyonu  binde 5 (istihdam 
taahhüdü karşılanmazsa kesin/avans teminat 
mektupları için ilave %1,5 komisyon)

İstihdam Odaklı İşletme 
Kredisi-Devam Eden 

İnşaat Projeleri

Kamu / Özel Kurumlar nezdinde 
tamamlanmamış/devam eden 
tüm inşaat projeleri 

İnşaatın tamamlanması için 
gereken tutarın her 500.000 
TL’sine karşılık 1 kişi 
istihdam taahhüdü  

İnşaatın tamamlanması için gereken tutar kredi 
miktarı olarak belirlenecektir.

2 yıl anapara ödemesiz 5 Yıla kadar
TÜFE + 3 
Sabit %12

İstihdam Odaklı İşletme 
Kredisi-Yurt Dışı 

Müteahhitlik Hizmetleri

Yurt dışında İnşaat - taahhüt 
projesi ihalesi kazanan 
müteahhit firmalardan, en az 
10 kişinin Türkiye’den 
götürülmesi 

En az 10 kişinin Türkiye’den 
götürülmesi koşuluyla her 
bir ilave istihdam için 
200.000 TL’ye kadar nakit 
kredi kullandırılabilecektir.

İhtiyaç duyulan kesin - avans teminat 
mektupları, Üstlenilen iş ile ilgili avans almayan  
ya da %25 ve altında avans alan firmalara  İhale 
tutarının %10’una kadar nakit

Proje vadesi ile uyumlu

İhtiyaç duyulan kesin-avans teminat mektupları 
için azami %0,5 komisyon oranı, 

USD- EUR cinsi krediler için USD %4,5 - EUR % 3 
faiz oranı,

TL nakit kredi için TÜFE + 1,5 ya da sabit %10 faiz 
oranı (istihdam taahhüdü karşılanmazsa 
kesin/avans teminat mektupları için ilave %1,5 
komisyon; nakit kredileri için ilave her 6 ayda bir 
%1,25 (yıllık %2,5) ilave komisyon



Kapsam

Seçilmiş İmalat Sanayi Sektörleri

Görece emek yoğun olan ve aşağıda detaylandırılan
diğer imalat sanayi iş kollarında faaliyet gösteren
firmalar krediden yararlanabilecektir.
• Gıda
• Tekstil, Giyim, Deri
• Plastik ve Kauçuk Ürünler
• Ahşap, Kağıt, Karton ve Mukavva
• Kimyasal ve Medikal (Eczacılık) Ürünler
• Cam, Seramik, Mermer işleme vb.
• Metal
• Makine
• Bilgisayar, Elektrikli teçhizat 
• Otomotiv ve diğer ulaşım araçları imalatı vb. 

sektörleridir.
• Tuğla, seramik karo, kaldırım taşları imalatı
• Demir dışı metal cevherleri madenciliği (altın, 

gümüş, alüminyum, bakır vb.)
• Ayakkabı imalatı
• Ev tekstili imalatı
• Ağaç ürünleri imalatı
• Mobilya üretimi
• Kablo imalatı
• Gemi İnşa Sanayii

İstihdam Odaklı İşletme Kredisi Paketi’nden faydalanabilecek ana sektör-alt sektörler: 

Emek Yoğun Hizmet Sektörleri

• Temizlik/Güvenlik,
• Çağrı Merkezleri,
• IT – Yazılım,
• Turizm
• Sağlık
• Eğitim
• Lojistik

Devam Eden Konut İnşaat Projeleri

Piyasa koşullarının bozulması ve/veya
müteahhit firmanın finansal sorunlar
yaşaması nedeniyle tamamlanamayan
projeler için bu kredi
kullandırılabilecektir.

İnşaatın tamamlanması için gereken
tutar kredi miktarı olarak
belirlenecektir.

Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri

Yurt dışında İnşaat - taahhüt projesi 
ihalesi kazanan müteahhit 
firmalardan, en az 10 kişinin 
Türkiye’den götürülmesi koşuluyla 
her bir ilave istihdam için 200.000 
TL’ye kadar nakit kredi 
kullandırılabilecektir.

Nakit kredi; sadece üstlendikleri iş ile 
ilgili avans almayan ya da %25 ve 
altında avans alan firmalara, ihale 
tutarının %10’una kadar 
kullandırılabilecektir.



Paket İle İlgili Diğer Hususlar

İmalat sanayi ve emek yoğun hizmet sanayiinde:
- İstihdam taahhüdü karşılanmazsa her 6 ayda bir, kalan anapara tutarı üzerinden %1,25 (yıllık %2,5) ilave komisyon

uygulanacaktır. (İstihdam kontrolü 3 ayda bir yapılarak komisyon biriktirilecek, komisyonun tahsilatı ise 6 ayda bir yapılacaktır)

- Taahhütten bağımsız olarak, kredinin 1 yıldan önce kapatılması veya krediye erken ödeme yapılması halinde, %2,5 cezai
komisyon uygulanacaktır. Kredinin 1 yıldan sonra kapatılması veya krediye erken ödeme yapılması halinde ise, cezai komisyon
ilgili Satış Birimi tarafından değerlendirilecektir.

Turizm sektöründe:
- Mevsimsel olarak yapılan istihdam artışları bu kapsamda değerlendirilemeyecektir.

Devam Eden Konut İnşaat Projeleri:
- Müteahhit firmaya projenin tamamlanmasına yönelik kredi kullandırılması sonrasında, projenin iskan ruhsatına bağlanmasını

müteakiben 3 yıl içerisinde, elde edilen hasılattan banka alacaklarının öncelikli olarak ödenmesi konusunda taahhüt alınacaktır.

- Kredi limiti, kredibilitesi dikkate alınarak Genel Müdürlük Tahsis makamınca belirlenebilecektir.

Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetlerinde:
- İstihdam taahhüdünün yerine getirildiğine dair kontrol, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ve/veya Ticaret Ataşeliklerimizden

alınan bilgi ile teyit edilecektir. İstihdam taahhüdünü yerine getirmeyen firmalara kesin/avans teminat mektupları için ilave %1,5
komisyon oranı; nakit kredileri için ilave her 6 ayda bir %1,25 cezai komisyon oranı uygulanacaktır.



Paket İle İlgili Diğer Hususlar

İmalat sanayi sektörleri ve emek yoğun hizmet sektörleri için;

Kapsam: Hali hazırda en az 10 kişi ve üzeri çalışan istihdam ettiğini onaylı (barkodlu) Prim ve Hizmet Belgesi Tahakkuk Fişi ile
belgelendiren firmalar

Gereklilik:
• Mevcut belgelendirilebilir istihdam sayısına ilave olarak 3 ay içerisinde, 5 kişiden az olmamak üzere taahhüt edilen istihdam artışını

sağlamak
• Bankkart BAŞAK ürünümüze sahip/başvuru yapmış olmak

Süreç Takibi:
• Kredi kullanan firmalardan, taahhüt ettikleri istihdam artışıyla ulaşılan istihdam seviyesini kredi vadesi boyunca koruyacağına dair

taahhütname
• İstihdam artışı şartının yerine getirildiği ve korunduğu kullandırılan kredinin vadesi boyunca 3 aylık periyotlarla SGK bildirgelerinin

(Prim ve Hizmet Belgesi Tahakkuk Fişi, Sigortalı Hizmet Listesi) kontrolü

Cezai Şartlar:
• İstihdam şartı yerine getirilmediğinde kredinin fiyatlama ve diğer avantajları kullanılamayacaktır.
• İstihdam taahhüdünün karşılanmaması durumunda, taahhüdün en az %50’sinin karşılanmış olması kaydıyla, karşılanmayan kişi sayısı

üzerinden oransal olarak kısmi cezai komisyon alınacaktır.
• Aynı risk grubuna bağlı firmaların kendi aralarında yapacakları çalışan değişimleri ve herhangi iki firma arasındaki karşılıklı çalışan

değişimleri, muvazaalı işlem olarak kabul edilecek ve taahhüt yerine getirilmemiş sayılacaktır.



Paket İle İlgili Diğer Hususlar

Süreç-Teminat:
• Firmaların kredi değerliliği Kurumsal Krediler Uygulama Esas ve Usulleri doğrultusunda standart

süreçlerimiz dahilinde belirlenecektir.
• Kredinin teminatına, Bankamızın kredi kullandırımlarındaki usul ve esaslar çerçevesinde belirlenmiş

olan teminat türleri alınacaktır.
Diğer:
• İlave istihdam edilecek personel nedeniyle tek Kamu Bankasından kredi kullanılabilecektir.
• Bu kredi Kamu Bankaları arasında refinansmana konu olmayacaktır.

Sigorta:

• İstihdama Ferdi Kaza Sigortası: Bankalarca istihdamına katkı sağlanan personele ücretsiz olarak 1
yıllık ferdi kaza sigortası yapılacaktır.

• Sigorta sadece Ferdi Kaza Sigortası genel şartlarına uyum gösterip, teminat kapsamına alınabilen
sektörlerde yeni istihdam edilen personele yönelik yapılabilecektir.

• Ferdi Kaza sigorta poliçe teminat bedeli 25.000.-TL olarak belirlenmiştir.
• Sigortanın yapılabilmesi için, işveren tarafından belgelendirilmesi gerekmektedir.
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