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CoVlD-19 salgını nedeniyle işleri zarar gören ve Türkiye genelinde faaliyet gösteren esnaf ve

sanatkarların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince (Banka) Türkiye Esnaf ve Sanatk6rlar Kredi ve

Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve

sanatkArlar kredi ve kefalet kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan düşük faizli kredi

kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamında olan kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin usul ve esasların

belirlendiği 3489 sayılı Cumhurbaşkanı Karan O4/O2/2021 tarihli 31385 sayılı Resmi Gazetede

yayımlanmıştır.

Söz konusu Karara göre;

. Esnaf ve sanatkarlardan yaFnan salgın nedeniyle işleri ve/veya işletmesi zarar görenlerin,

TESKoMB'a bağlı bölge birliklerine ortak olan ESKKK'lar kefaletiyle veya doğrudan Bankadan, 31 Aralık

2O2O ve öncesi tarihlerde kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçlarından, vadesinde/taksit

vadesinde/hesap devresinde tahsil edilemeyip henüz tasfiye olunacak alacaklar kapsamına alınmayanlar

ile 1 ocak 2O2,1 _3O Haziran 2O21 tarih leri arasında vadesi dolacak olup, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarih

itibanyla itfa edilmeyenler; başvuru şartı aranmaksızın vadesinde/taksit vadesinde /hesaP devresinde ilgili

mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilerek vade tarihinden taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren

kredi itfa tablosunda belirlenen taksit saylsl değişmeksizin kalan vadeye yayılmak suretiyle ertelenmiŞtir.

. Erteleme dönem i boyunca taksivanapara borcu ve tahakku k edecek faizin ilg ili kararlar uyannca

esnaf ve sanatkArlara yansıyan kısmı ile bu tutara ilişkin banka ve sigorta muameleleri vergisi kalan

taksitlere eşit olarak eklenecektir.

o Bu karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkArlardan, erteIeme dönemi boyunca

çalışan sayısını azaltmayacağüna dair taahhütname atınır. Çalışan sayısında eksilme tespit edilen esnaf ve

sanatkArlar erteleme kapsam ı ndan çıkartılacaktı r,

. Bu karar kapsamında borçları ertelenmiş olan esnafve sanatk6rlara, talepleri halinde düşük faizli

kredi ku llandırılmasına ilişkin ilgili kararlar kapsamında Banka tarafından erteleme süresinde düŞük faizli

kredi açılabilecek ve söz konusu kararlarda ertelemeye tabi borcu bulunanlara kredi açılmaslnı en9elleyen

hü küm ler uyguIanmayacaktır.

o Bu kararın yayımı tarihinden itibaren ertelenen krediler için erteleme süresi sonuna kadar takip

işlemi başlatıl mayacaktır.

o Erteleme işIemi borcun mevcut maddi ve şahsi teminatının sukutunu icaP ettirmediği gibi

borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de çekilme hakkı vermeyecektir.

Bilg ilerinizi ve esnaf ve sanatkarlarım ıza duyurulması hususunda g ini rica ederiz.
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