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TüRKiYESellör Meclisleri (Turizm ve Turizm işleİne

tedaIikçileri ile ilgili)
Oda-Borsalar

Tüıkiye Bankala. Birliği tarafindan yapılaı açıklarnaya göre salglnln elkilerinin azaltlIması, üretim vejsaihdam kapasitelerı ilc piyasa değerlerinin korunmasınr desteklemek amacıyla, turizm sektöründeki
işletmeler yanünda bu işletınelerin tedarikçilerinin maaş ve kım ödemeleri i|e sözieşme veya faturaya bağl!
sabit gidcrlerinin. naki1 ihtiyaçlannın ve kuıumsal krcdi kartı harcama|arının kaşılanrnası için Turizm DesĞk
Paleli Uygu|amasha başlanacağl bi|dirilmiştir.
Hazine ve Maliye Bakanllğı 8arantisi vc Kredj Garanti fonu kelaleti ile bankalar ta,afından l0 mihar Tl-
k.edi sağlanacakllİ. Kredilcr. l Kas|m 202l tarihini aşmamak kaydlyla, azami l2 ay ödemesiz dönem olmak
Irzerc 48 ay vadeli olacaktır, İajz oranı, sabit faizli kİediler için azami yllzde la,5, değişken faizli krediler
için TLREF , 250 baz puan olarak beliılenmişrir
Yararlanıcı başlna kefalet üst limiti 32 milyon TL ve l.,edi üst limiti40 milyon TL olacaktlr. Kredi ve kefalct
]imiılerl ciro aİallİlanna göre belir|eneceklir.
uygulama esaslarına ilişkin delaylar kıcdi Garanti Fonu'nun internct adresjnde ver almaktadtf.
Turizm Dcstek Pak€tini kuIlandıracak bankalar; Akbank, Albaraka Türk KatıIım bankası, Denizbank. GarantiBBVA. HaJkbank. tş Bankasü, Kuve)4 Tüİk Kahlım Bankası, QNB Finansbank, TEB, 'fiirkiye Finans Kalı|üm
Bankası, VaküfBank, Vakıf Katllım Bankası, Yapı Kredi. Ziraat Katılım Bati"sı uc Zifaat Bankası olarak
beIir|enmişlir.
kfedi tc kefalel limilleri ciıo aralüıları aşağldaki ıabloda }er alan ciro aralıklanna görc uyguIanacakıı

ODALAR VE BORSALAR
BiRLiĞi

Tarih
Sayı
Konu

l9.1o,2020
3422 l 550-050,99- 8993
ifuıizm seldörü Destek paketi

Ciro Kefal€r Üst Limiti (TL) Kredi Üst Limiti (TL)
0-.] mıl} on TL 80.000 l00 00o
3-25 milyon Tl t00.()00

25_50 milyon Tt .1.000 000 5 000,000

50_ 125 milvon Tl_ 8 000,000 l0.000 000
l25 milyon TL üzeri 20 000.000
konaklama ]] 000 000

Mustafa sARAÇÖZ
cencl sckreter
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BiIgilerinizi ve üyelerinize duyurmanızı rica cderim

Gelen Tarih Sayı: 02/11/2020 - 1393
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