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İŞE DEVAM DESTEĞİ

Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen 

COVID-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme 

hedefiyle uygulamaya alınan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, 

Halkbank ve Vakıfbank dan oluşan 3 Kamu Bankası tarafından Teminat eksiği bulunan firmaların, 

krediye erişimi için Hazine Destekli KGF Kefaleti ile “İşe Devam Kredi Desteği” başlatıldığı ve bankaların 

başvuruları 26 Mart 2020 tarihinden itibaren kabul etmeye başlandığı ve Bankalarca uygun görülecek 

işletmelere kullandırmaya başlanacğını ifade etti.

COVİD-19 İLE MÜCADELE KAPSAMINDA DESTEKLER

Küresel bir salgına dönüşen ve etkileri ülkemizde de hissedilen Korona virüsü ile mücadele 

kapsamında, küçük işletme düzeyinde olan ve ihtiyaç duydukları kredi kaynaklarına ulaşmakta 

zorluk çeken Sanayi, Ticaret, Sanayi ve Ticaret Odaları ile Ticaret Borsaları ve Deniz Ticaret 

Odalarına kayıtlı şahıs firmalarının desteklenmesi amacıyla Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri 

kapsamında ‘‘İşe Devam Desteği-Küçük İşletme Can Suyu Kredisi’’ oluşturulmuştur. Krediden 

şahıs firmaları - gerçek kişi işletmelerimiz yararlanabilmektedir.
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