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▪ İlave ihracat bedeli döviz satışı taahhütsüz kullanımlarda faiz oranı 100 baz puan

indirilmiş ve TCMB politika faiz oranının 100 baz puan indirilmesi sonucunda kalan

faiz oranı olarak belirlenmiştir.

▪ İlave ihracat bedeli döviz satış taahhüdü kredi tutarının 1 katı ile kullandırılacak

kredilerde TCMB politika faiz oranının 500 baz puan indirilmesi sonucunda kalan

oran faiz oranı olarak belirlenmiştir.

▪ Kredi tutarının 2 katı ilave ihracat bedeli döviz satış taahhüdü verilmesi halinde

azami vade 360 güne yükseltilmiştir. Bu kredilerdeki faiz indirim oranı 400 baz puan

olarak muhafaza edilmiştir.

▪ İlave ihracat bedeli döviz satış taahhüdü bulunan kredi kullanımlarında, en az kredi

tutarına karşılık gelen kısım kullanım tarihinden itibaren iki ay içerisinde TCMB’ye

satıldıktan sonra, kalan taahhüt tutarının en az kredi tutarına karşılık gelen kısmının

kullanım tarihinden itibaren altı ay içerisinde satılması şartı getirilmiştir.
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*Kullanılan kredi tutarının katı dikkate alınır. Kredi geri ödemesinde kullanılacak ihracat bedeli döviz dahil değildir.
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Güncel 

Ürün 

Kartı

KREDİ TİPİ ve KULLANDIRIMI 

• Türk Lirası ve Yabancı Para Senetler Karşılığı Kredilerde harcama alanları:

• Çalışanlara ücret ödemeleri,

• Hammadde ve ara mal tedarikçilerine olan borçlara ilişkin ödemeler (satıcı

hesabına aktarılmak suretiyle),

• Kira, vergi ve SGK prim ödemeleri.

• Reeskont kredisi tutarı, kullandırımı ile birlikte hesapta blokede tutulur ve

geçerli harcama alanlarında kullanım için belge karşılığında serbest bırakılır.

• Sadece Türk Lirası cinsinden borç ve harcamalara ilişkin belgeler kabul edilir.
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Güncel 

Ürün 

Kartı

KREDİ GERİ ÖDEMELERİ (YP Senetler Karşılığı Kredilerde) 

• Reeskont kredisi geri ödemeleri, kredi kullanım tarihinden azami iki ay öncesi

ile geri ödeme tarihi arasında yurda getirilen ihracat veya döviz kazandırıcı

hizmet bedelleri ile yapılır.

• Mal ihracatçısı firmalar reeskont kredisi geri ödemesini ihracat bedelleri ile

yaptıklarını İBKB ile tevsik eder. İşlemleri için İBKB düzenlenmeyen mal

ihracatçısı firmalar, ihracat bedeli dövizin yurda getirildiğinin ibrazını banka

dekontu ile yapabilir.

• Döviz kazandırıcı hizmet sunan firmalar ise yurt dışı yerleşiklerden elde

edilen dövize ilişkin satış ve/veya teslimat bedeli dövizin ilgili firmanın hesabına

alacak kaydedildiğine dair banka dekontu ile tevsik eder.

• Senet bedellerinin vadesinde ödenmemesi halinde, krediye uygulanan faiz

oranına (Euribor/Libor) 300 baz puan ilave edilerek, vade tarihinden itibaren

gecikme faizi (artı BSMV) uygulanır.
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Güncel 

Ürün 

Kartı

KREDİ GERİ ÖDEMELERİ (TL Senetler Karşılığı Kredilerde) 

• Kredi geri ödemesi, firmanın ihracat veya döviz kazandırıcı hizmetten elde

ettiği bedellerin Merkez Bankasına satılması suretiyle elde edilen Türk Lirası

tutarlarla yapılır.

• Kullanılan kredinin geri ödemesi öncesinde firma, kredi tutarına karşılık gelen

ihracat bedeli dövizi aracı banka kanalıyla Merkez Bankasına satar.

• Senet bedellerinin vadesinde ödenmemesi halinde, vade tarihinden itibaren

ödeme tarihine kadar, Merkez Bankasının ilan ettiği en yüksek gecelik borç

verme faiz oranının 1,5 katsayı ile çarpımı sonucu hesaplanan faiz oranı

üzerinden gecikme faizi (artı BSMV) uygulanır.
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