


 

 

 

 

Sayfa No 1 / 3 

BİLGİ NOTU 

Konu : KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Alacak Sigortası Tarife ve Talimat 

 Tebliğinde Değişiklik 

Tarih : 19/08/2020 

Hazırlayan : Taylan UĞUR - Elektrik Elektronik Mühendisi 
 

Küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik devlet destekli ticari alacak sigortası tarife ve 

talimat tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ 19/08/2020 tarihli ve 31218 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bu tebliğ ile devlet, KOBİ’lere destekli ticari sigorta alacaklarının uygulamada yaşadıkları 

sorunlarının giderilmesi ve net olmayan maddelerin açıklamalar ile detaylandırılmasıdır. 

 

Mevzuat:  
 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve 

Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (EK) 
 

Özet: 
 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere (KOBİ) Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası 

Tarife ve Talimat Tebliği’nin değişikliği kapsamında aşağıdaki maddelerin sarı renk ile 

gösterilen yerlerinde düzenlemeler yapılmıştır. 

✓ 2 nci madde detaylandırılarak Tebliğ kapsamı genişletilmiştir. 

✓ 4 üncü madde ikinci fıkrasında teklifin sunulma süresi 10 günden 15 güne çıkarıldı. 

✓ 5 inci madde ve 7 inci tablolarında dipnotlar ile açıklamalar getirildi. 

✓ 9 uncu madde birinci fıkrasında sigorta şirketinin komisyon oranı vergi ve diğer yasal 

yükümlülükler düşüldükten sonra alacaklının prim tutarı üzerinden 12’den 15’e, sigorta 

aracısına ödenen tutar ise yine vergi ve diğer yasal yükümlülükler düşüldükten sonra 

alacaklının prim tutarı üzerinden 9’dan 12’ye yükseltildi. 

✓ Geçici maddeler 1 ve 2 yürürlükten kaldırıldı. 

Kapsam 
MADDE 2 

(1) Alacak sigortası, 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve 

Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte yer alan yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço 

rakamı dikkate alınarak belirlenecek mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerden 

aşağıda belirtilen koşulları sağlayanlara sunulur. 
. 

. 

. 

ç) Bir önceki mali yılda yurtiçi satışlardan elde ettiği cirosunun yüz yirmi beş milyon Türk 

Lirasından (dâhil) az olması ve merkez gerekli görmesi halinde bu tutarın her bir başvuru 

için yüzde 20 sine kadar arttırılması 
  

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=31073&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=31073&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=5
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Sorgulama ücreti 
MADDE 4 

(2) Teklifin sunulduğu tarihten itibaren 15 gün içinde poliçenin düzenlenmesi durumunda 

ilgili poliçeye ilişkin teklif kapsamında sorgulama ücreti alınmaz. 
 

Prim ve azami teminat tutarı 
MADDE 5 

(1) Prim hesabında, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin son mali yılda vadeli 

satışlardan elde ettiği cirosu esas alınır. Net prim ve azami teminat tutarı, vadeli satışlardan 

elde edilen ciro esas alınmak suretiyle, aşağıdaki tablo kullanılarak hesaplanır. 

* Cironun, 2 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında artırılması durumunda, net prim ve azami teminat tutarı 

en son satır kullanılarak hesaplanır. 
 

Kredi limitleri 

MADDE 7 

(2) Skoru 1 ile 5 arasında olan her bir alıcıya, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin 

vadeli satışlardan elde edilen cirosuna göre aşağıda yer alan tabloda belirtilen azami tutarları 

geçmemek üzere kredi limiti sağlanır. 

VADELİ SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN CİRO (TL) ALICI BAŞINA AZAMİ KREDİ LİMİTİ (TL) 

0-5.000.000 100.000 

5.000.001-15.000.000 200.000 

15.000.001-25.000.000 300.000 

25.000.001-40.000.000 500.000 

40.000.001-75.000.000 600.000 

75.000.001-125.000.000 750.000 

* Cironun, 2 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında artırılması durumunda, alıcı başına 750.000 TL azami 

kredi limiti sağlanır. 

  120 
güne 
kadar 
vadeli 
satışlar 
için 

180 
güne 
kadar 
vadeli 
satışlar 
için 

240 
güne 
kadar 
vadeli 
satışlar 
için 

360 
güne 
kadar 
vadeli 
satışlar 
için 

Azami 
teminat tutarı 

VADELİ SATIŞLARDAN ELDE 
EDİLEN CİRO (TL) 

ORAN 
(%) 

ORAN 
(%) 

ORAN 
(%) 

ORAN 
(%) 

NET PRİMİN 
KATI 

0-3.000.000 0,50 0,80 1,20 1,40 30 

3.000.001-5.000.000 0,45 0,70 1,05 1,23 30 

5.000.001-10.000.000 0,42 0,60 0,85 1,05 30 

10.000.001-15.000.000 0,40 0,50 0,60 0,88 30 

15.000.001-20.000.000 0,35 0,45 0,55 0,79 30 

20.000.001-25.000.000 0,32 0,40 0,50 0,70 30 

25.000.001-40.000.000 0,29 0,37 0,47 0,65 30 

40.000.001-65.000.000 0,26 0,33 0,42 0,58 30 

65.000.001-100.000.000 0,24 0,30 0,37 0,53 30 

100.000.001-125.000.000 0,22 0,28 0,34 0,49 30 
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Komisyon ve diğer giderler 

MADDE 9 

(1) Sistem kapsamında düzenlenen sigorta sözleşmeleri için vergi ve diğer yasal 

yükümlülükler düşüldükten sonra kalan prim tutarı üzerinden uygulanacak komisyon oranı 

%15’dir. Söz konusu prim tutarının %12’u ilgili sigorta şirketi tarafından kesinti 

yapılmaksızın sigorta aracısına ödenir. 

 

Geçiş hükümleri 

GEÇİCİ MADDE 1 

(1) Bir önceki mali yıldaki yıllık net satış hasılatı kırk milyon Türk Lirasından (dâhil) az 

olan orta büyüklükteki işletmelere bu maddeyi ihdas eden tebliğin yayımlandığı tarih 

itibarıyla; bir önceki mali yıldaki yıllık net satış hasılatı kırk milyon bir Türk Lirası (dâhil) 

ile yüz yirmi beş milyon Türk Lirası (dâhil) arasında olan orta büyüklükteki işletmelere 

ise 1/4/2020 tarihi itibarıyla alacak sigortası sunulur. 

 

Mevcut poliçeler için azami teminat tutarları 

GEÇİCİ MADDE 2 

(1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce düzenlenen devlet destekli alacak sigortası 

poliçeleri için bu maddeyi ihdas eden Tebliğ ile değiştirilen 5 inci maddenin birinci 

fıkrasında yer alan tablodaki azami teminat tutarları geçerlidir. 

EK: 

1) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200819-4.htm 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200819-4.htm

