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Konu : Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Hk.

TÜM ODA VE BORSALARA
(Genel Sekreterlik)

Türkiye 100 Katılımcıları, Türkiye Sektör Meclis Üyeleri, Kadın ve Genç Girişimciler Kurul Üyeleri, OSBÜK

27 Mayıs 2022 tarihli ve 31848 sayılı Resmi Gazete'de; "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet 
Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" 
yayımlanmıştır.

Buna göre; KOBİ'lerin sağlaması gereken ciro şartı 125 milyon TL'den 250 milyon TL'ye çıkarılırken, yurt içi 
satışlardan elde ettiği cirosu 250 milyon TL'ye kadar olan KOBİ'ler sistemden faydalanabilecektir. Halihazırda 
sistemdeki KOBİ'lerin yenileme dönemleri bakımından 300 milyon TL olarak uygulanan bu sınır 500 milyon 
TL'ye yükseltilirken, bu kapsamda sistemin kapsayıcılığı genişletilmiştir.

Ayrıca; sisteme ilişkin sorgulama ücreti 10 TL yerine 15 TL şeklinde artırılmıştır. Alıcı başına azami kredi 
limiti 750 bin TL'den 1 milyon TL'ye yükseltilirken bu kapsamda sistemin teminat sağlama kapasitesi 
genişletilmiştir.

Tebliğ ile ilgili bilgi dokümanı ve karşılaştırma tablosu ekte gönderilmektedir.
 
Bu kapsamda ekte bulunan dokümanları üyelerinize duyurmanızı rica ederim.
 
Saygılarımla,

e-imza
Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter

EK: 
1- Alacak Sigortası Bilgi Doküman-v2 (2 sayfa)
2- Devlet Destekli Ticari Alacak Tarife ve Talimat Karşılaştırmasıv1 (3 sayfa)

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması https://odaborsaebys.tobb.org.tr/tso-gemlik-envision/Sorgula/BSL5TMZPZ adresinden yapılabilir.
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BİLGİ DOKÜMANI 

Konu: Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası'nın, Kapsamı ve Teminat Kapasitesi Genişletildi 

 Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası şartları arasında yer alan KOBİ'lerin sağlaması gereken 

ciro şartı 125 milyon TL'den 250 milyon TL'ye çıkarıldı. 

KOBİ'lere Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası tebliğindeki düzenlemeler aşağıda yer 

almaktadır. 

Buna göre, şartlar arasında bulunan KOBİ'lerin sağlaması gereken ciro şartı 125 milyon TL'den 

250 milyon TL'ye çıkarılırken, yurt içi satışlardan elde ettiği cirosu 250 milyon TL’ye kadar olan 

KOBİ’ler sistemden faydalanabilecek. 

Halihazırda sistemdeki KOBİ'lerin yenileme dönemleri bakımından 300 milyon TL olarak 

uygulanan bu sınır 500 milyon TL’ye yükseltilirken, bu kapsamda sistemin kapsayıcılığı 

genişletildi. 

Yine söz konusu tutarlar doğrultusunda prim ve teminat tutarlarının hesaplanmasında 

kullanılan tablo aşağıdaki şekilde revize edildi: 

 

     

 
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 0,5 0,8 1,2 1,4 30 

3.000.001-5.000.000 0,45 0,7 1,05 1,23 30 

5.000.001-10.000.000 0,42 0,6 0,85 1,05 30 

10.000.001-15.000.000 0,4 0,5 0,6 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 0,4 0,5 0,7 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 0,3 0,37 0,53 30 

100.000.001-175.000.000 0,22 0,28 0,34 0,49 30 

175.000.001-250.000.000 0,2 0,26 0,32 0,47 30 
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SİSTEMİN TEMİNAT SAĞLAMA KAPASİTESİ ARTIRILDI 

Verilen bilgiye göre, sisteme ilişkin sorgulama ücreti 10 TL yerine 15 TL şeklinde artırıldı. 

Alıcı başına azami kredi limiti 750 bin TL’den 1 milyon TL’ye yükseltilirken bu kapsamda sistemin 

teminat sağlama kapasitesi genişletildi. 

Alıcılara sağlanan kredi limitleri KOBİ’lerin sistemden sağlayacağı yararın artmasını sağlamak 

için ekonomik koşullar da göz önünde bulundurularak aşağıdaki şekilde revize edildi: 

 

     

  

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

0-5.000.000 150.000 

5.000.001-15.000.000 300.000 

15.000.001-25.000.000 450.000 

25.000.001-40.000.000 650.000 

40.000.001-75.000.000 800.000 

75.000.001-175.000.000 900.000 

175.000.001-250.000.000 1.000.000 
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MEVCUT TARİFE VE TALİMAT MADDESİ 
14.10.2021 

YENİ TARİFE VE TALİMAT MADDESİ 
27.05.2022 

Kapsam 
Biten Mali Yıldaki Yurtiçi Satışlardan Elde Edilen Cirosu 125.000.000 TL’ye kadar olan firmalar 
yararlanabilir 
Yapılan değişiklik ile Devlet Destekli Alacak Sigortası kapsamında olabilmek için cironun 125 milyon 
TL’nin altı olması koşulu yenileme poliçeleri için 300 milyon TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca 125 
milyon TL’lik azami ciro tutarını artırma konusunda Merkeze tanınan yetki %20’den %40’a 
yükseltilmiştir. 
 
(3) Alacak sigortası ile aşağıda yer alan satışlara teminat sağlanır: 
a) Sigortalı ile alıcı arasında bir satış sözleşmesi var ise; sözleşmede satış vadesinin belirtildiği, satış 
sözleşmesinin var olmadığı durumlarda ise; sigortalı ile alıcı arasında kararlaştırılan satış vadesinin 
fatura üzerinde belirtildiği satışlar. 
 
(4) KOBİ’lerin poliçe yenileme işlemlerinde birinci fıkranın (ç) bendinde yer alan koşul, üç yüz 
milyon Türk Lirası (dâhil) olarak uygulanır. Bu poliçelerin yenilemelerindeki prim hesaplamasında 
5 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan prim tablosunun son satırındaki oranlar ve kredi limiti 
hesaplamasında 7 nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan kredi limit tablosunun son satırındaki 
tutar uygulanır. 
 

Kapsam 
Biten Mali Yıldaki Yurtiçi Satışlardan Elde Edilen Cirosu 250.000.000 TL’ye kadar olan firmalar 
yararlanabilir. 
Yapılan değişiklik ile Devlet Destekli Alacak Sigortası kapsamında olabilmek için cironun 250 milyon 
TL’nin altı olması koşulu yenileme poliçeleri için 500 milyon TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca 250 milyon 
TL’lik azami ciro tutarını artırma konusunda Merkeze tanınan yetki %20’den %40’a yükseltilmiştir. 
 
 
(3) Alacak sigortası ile aşağıda yer alan satışlara teminat sağlanır: 
a) Sigortalı ile alıcı arasında satış vadesinin bir satış sözleşmesi veya fatura üzerinde belirtildiği satışlar. 
 
 
 
(4) Poliçe yenileme işlemlerinde birinci fıkranın (ç) bendinde yer alan koşul, beş yüz milyon Türk Lirası 
(dâhil) olarak uygulanır. Bu poliçelerin yenilemelerindeki prim hesaplamasında 5 inci maddenin birinci 
fıkrasında yer alan prim tablosunun son satırındaki oranlar ve kredi limiti hesaplamasında 
7 nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan kredi limit tablosunun son satırındaki tutar uygulanır. 
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Prim ve azami teminat tutarı 
Prim hesabında, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin son mali yılda vadeli satışlardan elde 
ettiği cirosunun tamamı esas alınır. 
 
Prim tutarının, en az %25’i peşin ve geri kalanı en fazla üç taksit olacak şekilde ödenmesi koşuluyla, 
EFT/havale, kredi kartı veya benzeri başka düzenli ödeme yöntemleriyle taksitlendirilmesi 
mümkündür. 
 
MADDE 5 – (1) Prim hesabında, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin son mali yılda vadeli 
satışlardan elde ettiği cirosunun tamamı esas alınır. Net prim ve azami teminat tutarı, vadeli 
satışlardan elde edilen ciro esas alınmak suretiyle, aşağıdaki tablo kullanılarak hesaplanır: 
 

  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 

 
 

Prim ve azami teminat tutarı 
Prim hesabında, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin beyan ettiği ve son mali yıldaki vadeli 
satışlarından elde ettiği cirosunun tamamı esas alınır. 
 
Prim tutarının, en az %25’i peşin ve geri kalanı en fazla beş taksit olacak şekilde ödenmesi koşuluyla, 
EFT/havale, kredi kartı veya benzeri başka düzenli ödeme yöntemleriyle taksitlendirilmesi 
mümkündür. 
 
MADDE 5 – (1) Prim hesabında, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin beyan ettiği ve son mali 
yıldaki vadeli satışlarından elde ettiği cirosunun tamamı esas alınır. Net prim ve azami teminat tutarı, 
vadeli satışlardan elde edilen ciro esas alınmak suretiyle, aşağıdaki tablo kullanılarak hesaplanır: 
 

  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 

100.000.001-175.000.000 0,22 0,28 0,34 0,49 30 

175.000.001-250.000.000 0,20 0,26 0,32 0,47 30 
 

Risk değerlendirme 
Risk değerlendirmesinde, sigorta talebinde bulunan işletmenin tüm alıcılarının dikkate alınması 
esastır. Ancak bunun mümkün olmaması durumunda, söz konusu işletmenin vadeli satışlardan elde 
ettiği cirosunun en az %50’sini oluşturan ve ciro büyüklüğüne göre büyükten küçüğe doğru sıralanan 
alıcıları dikkate alınır. Risk değerlendirmesi sonucunda, bu alıcılardan her birine “1 (en düşük riskli)” 
ile “6 (en yüksek riskli)” arasında skor verilir.  

Risk Değerlendirme 
Risk değerlendirmesinde, sigorta talebinde bulunan işletmenin tüm alıcılarının dikkate alınması esastır. 
Ancak bunun mümkün olmaması durumunda, söz konusu işletmenin yurtiçi vadeli satışlardan elde 
ettiği cirosunun en az %50’sini oluşturan ve ciro büyüklüğüne göre büyükten küçüğe doğru sıralanan 
alıcıları dikkate alınır. Bu durum, 5 inci maddenin birinci fıkrasındaki prim hesaplamasını etkilemez. Risk 
değerlendirmesi sonucunda, bu alıcılardan her birine “1 (en düşük riskli)” ile “6 (en yüksek riskli)” 
arasında skor verilir. 
 

Kredi Limitleri 
Skoru 1 ile 5 arasında olan her bir alıcıya, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin vadeli 
satışlardan elde edilen cirosuna göre azami tutarları geçmemek üzere aşağıdaki tabloya göre max 
olarak 750.000 TL ye kadar 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 

Kredi Limitleri 
Skoru 1 ile 5 arasında olan her bir alıcıya, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan 
elde edilen cirosuna göre azami tutarları geçmemek üzere aşağıdaki tabloya göre max olarak 1.000.000 
TL ye kadar kredi limiti sağlanır. 
 

VADELİ SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN 
CİRO (TL) 

ALICI BAŞINA AZAMİ KREDİ 
LİMİTİ (TL) 

0-5.000.000 150.000 

5.000.001-15.000.000 300.000 

15.000.001-25.000.000 450.000 

25.000.001-40.000.000 650.000 
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 25.000.001-40.000.000 500.000 

40.000.001-75.000.000 600.000 

75.000.001-125.000.000 750.000 
 

40.000.001-75.000.000 800.000 

75.000.001-175.000.000 900.000 

175.000.001-250.000.000 1.000.000 
 

Sorgulama Ücretleri 
Teklifin sunulduğu tarihten itibaren 15 gün içinde poliçenin düzenlenmesi durumunda ilgili poliçeye 
ilişkin teklif kapsamında sorgulama ücreti alınmaz. 
Alacak sigortası kapsamında teminat verilecek alıcıların belirlenmesi amacıyla yapılacak risk 
değerlendirmesine ilişkin teklif aşamasındaki sorgulama ücreti, risk değerlendirmesi yapılan her bir 
alıcı için KDV dâhil 10 TL’dir. 

Sorgulama Ücretleri 
Teklifin sunulduğu tarihten itibaren 15 gün içinde poliçenin düzenlenmesi durumunda ilgili poliçeye 
ilişkin teklif kapsamında sorgulama ücreti alınmaz. 
Alacak sigortası kapsamında teminat verilecek alıcıların belirlenmesi amacıyla yapılacak risk 
değerlendirmesine ilişkin teklif aşamasındaki sorgulama ücreti, risk değerlendirmesi yapılan her bir 
alıcı için KDV dâhil 15 TL’dir. 

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 17’dir. 
Söz konusu prim tutarının %12’si ilgili sigorta şirketi tarafından kesinti yapılmaksızın sigorta aracısına 
ödenir. Primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmış olsa bile komisyon ödemesi peşinen yapılır. 
(2) Sistemin yönetilmesi çerçevesinde yapılan harcamalar ve diğer giderler, Merkeze devredilen 
primlerin ve bunların yatırım gelirlerinin %15’ini geçmemek kaydıyla, gerçekleşen tutarlar esas 
alınarak, Merkeze devredilen primler ile bunların yatırım gelirlerinden karşılanır. 
(3) Sistemin yönetilmesi için bir takvim yılı içinde yapılan harcamaların ve diğer giderlerin, aynı yıl 
içinde Merkeze devredilen primlerin ve bunların yatırım gelirlerinin %15’ini geçmesi durumunda, 
aşan tutar takip eden azami üç yıl içinde ve bu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde Merkeze 
devredilen primler ile bunların yatırım gelirlerinden karşılanabilir.  
 

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 %17’dir. 
Söz konusu prim tutarının %12’si ilgili sigorta şirketi tarafından kesinti yapılmaksızın sigorta aracısına 
ödenir. Primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmış olsa bile komisyon ödemesi peşinen yapılır. 
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