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Programa, KOSGEB'İn Giışimciiik
De§tek Programından yararlanan ya
da yararIanmayı
girışimcilerin başvu rabileceğ i,
50 bin liraya kadar olan kredi ıst ljmiıınjn
girişimcinin genç, kadın, engelli,gazi
veya
şehit yakını olması durumunda 70 bin liraya
çil.;:;;;
Başvuruların belirlenen 1O bankadan
tnluunı. ı-n.ş, oenizbank A,Ş., Kuveyt Türk Katılım
Bankası A.Ş., QNB tınansbank
A.Ş,, T.C.Ziraat a'.J"r, a
Ş, T.halk Bankası,A.§., T.i5
Bankası A,Ş,, T.Vakıfiar Bankası T.A-ö,
Türk Ek;n;; ;;kası A.Ş., Yapı ve
pla nlayan

Kredi Bankası

A.Ş.) birine yapılacağı,

Girişimcilere kuliancjırıian kredinin 10 puanlık
kısmının kosGEB tarafından karst|anacağı

ödemesi yapacağ,, 18 ayl,k pİanlamada
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oranının 4.e çıkacağı,
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Teminat sıkıntısı çeken KOBİ'ierin Kredi
Garanti Fonuna başvurabileceği,

Program kapsamında KO8|.lere İşletme
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VeYa Makine

Bii9ilerinizi ve bağlı odalannız aracıliğıyla
ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması

hususunda gereğini rica ederiz.
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Teçhizat

Bu kredilerin sürekli açık olacağı, koBl'lerin,
istedikleri zaman limitleri d6hiıinde bu
destekten yararlanabiieceği ve Jimitlerinin
: y,l ,llr"İİ" g"ç,li olacağı,
belirtilmiştir,
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