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oDALARA 2o20l167 sAYlLı GENELGE
Esnafve sanatk6rlarının finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla, önceki
Ylllarda alınan kararlar kapsamında Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince (Bİnka) Esnaf ve Sanatk5rlar
Kred i ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatk6rlara ku
llandınlmış olup
bakiYesl 2021 yılına devreden krediler ile 1/1/2021-31/12/202'] tarihleri arasında (bu tarihler dahil)
bankacıİık usul ve esasları çerçevesinde Türkiye Esnaf ve Sanatk6rlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri
Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağh bölge birliklerine ortak olan ESKKK'lar kefaletiyle veya
ESKKK'lann kefaleti olmalaızın Bankaca doğrudan esnaf ve sanatkArlara kullandınlacak kredilere ilişkin
28/12/2020 tarihlj ve 3340 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 29 Aralık 2O2O tarihli ve 31349 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanmıştır.
Söz konusu Karara göre;

yılında kullandınlacak krediler ile önceki yıllarda kullandın|an kredilerden bakiyesi 2021
krediIere, aşağıda belirtilen ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci madde
kapsamında kullandınIan krediler hariç olmak üzere, Vo 50 faiz indirim oranı,
1. 202'1

yılına devreden

2. 31/12/1960 tarihli ve '193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde belirtilen

geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollannda (e| dokuma işleri, bakır
işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik,
yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bu işlere
benzerlik gösterdikleri Bakanlıkça kabul edilen) faaliyet gösteren ve "EsnafVergi Muafiyet Belgesi" sahibi
esnaf ve sanatkarlara bu Karar kapsamında 2021 yılında kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda bu
kapsamda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2021 yılına devreden kredileriçin o/o 1O0 faiz indirim oranı,

3. 5/6/1986 tarihli ve 33O8 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında, kredi başvuru tarihi
1 yıllık ustalık belgesine sahip olan ve ustalık belgesi ile ilgili meslek kolunda son 1 yül içinde
kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkarlara, bu Karar kapsamında 2O21
yılında kullandınlacak krediler ile önceki yıllarda bu kapsamda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2021
yılına devreden krediler için Vo 100 faiz indirim oranı uygulanacaktır. Bu destekten, son bir yıl içinde ticari
faaliyetini veya vergi mükel|efiyetini sonlandıranlar faydalanamaz.

itibanyla en az

4. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
tarafından sağlanan hibe ve faizsjz kredi desteğinden yararlananlar hariç olmak üzere; KOSGEB

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini bitiren, başvuru tarihinde 3O yaşını tamamlamamış olan genÇ girişimci
esnafve sanatkarlara KOSGEB tarafından onaylanan projelerini Bankaya sunmaları d u rumu nda 100.000.TL'ye kadar 9o 1 0O faiz ind irim oranı uyg u lanarak kred i kulland ırılabilecektir. Bu im kandan bakiyesi 202'1
yılına devreden kredi borcu bulunanlar yararlanamaz. Bu Karar kapsamında 2021 yılında kullandınlacak
krediler ile önceki yıllarda bu kapsamda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2021 yılına devreden krediler
için o/o1O0 faiz indirim oranı uygulanır.
5. Esnaf ve sanatkarlara makine, ekipman ve demirbaş alımları, iş yeri modernizasyonu Veya
hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30.0OO.-TL'ye kadar kullandınlan
kredilerden bakiyesi 2O21 yılına devreden krediler için o/o 100 faiz indirim oranı uygulanacaktır.
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Ertelenmiş, taksitlend irilm iş, tasfiye olunacak alacaklar hesabında borcu bulunan veya yeniden
yapılandırılmış kredi borcu olup 9eri ödeme süreci devam eden esnaf ve sanatkarlara, borçlarının tamamı
Bankaya ödenmeden bu Karar kapsamında hiçbir şekilde kredi açılmayacaktır.

Bu Karar kapsamında kredi kullandırılacak esnaf ve sanatkarlara, geriye dönük bir yıllık süre
dikkate alınarak bir yıllık süre içinde en faz|a iki defa faiz indirimli kredi kulland ınlabilecektir. Toplamda
geri ödemesi devam eden faiz indirimlikredi hesap sayısı ikiyi geçemeyecekve bu Kararyürürlüğe qirdiği
tarih itibarıyla devam eden ikiden fazla faiz indirimli kredisi bulunan esnaf sanatkarların bu kredileri Karar
kapsamında izlenmeye devam olunacak, durumları bu maddeye uygun hale gelene kadar yeni kredi
kullandırılmayacaktır.
a) Başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz ve/veya hibe
desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan esnaf ve sanatkarlara bu Karar kapsamında aynı işletme

için aynı konuda faiz indirimli kredi kullandırılmaz. Kredi kullanacak esnaf ve sanatkarlardan, son 5 yıl
içinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan aynı konuda faiz velveya hibe desteği niteliğindeki
desteklerden yararlanmad ıklarına, bu desteklerden yararland ıklann ın tespiti halinde bu Karar
kapsamındaki faiz desteğinin iptal edileceğini kabul ettiklerine dair taahhütname alınacaktır.

2016 yılında uygulamaya konan KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Protokolü ile
2017 yılı KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Protokolü kapsamında KOSGEB destekli
kredilerden yararlanan esnaf ve sanatk5rlar ile deprem, heyelan, sel afetIerine Velveya terör olaylarına
maruz kalmaları nedeniyle "KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı" kapsamında KOSGEB destekli
kredilerden yararlanan esnafve sanatk6rlar yukanda belitiIen (a) maddesi hükmünden istisnadır.
tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Karan ile yürürlüğe konulan Esnaf ve
SanatkarIar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Karar
22/ 12/2o2O

kapsamındaki desteklerden faydalanan esnaf ve sanatk5rlar yukarıda belitilen (a) maddesi hükmünden
istisnad ır.

Bu Karar kapsam ında kulland ınlacak kred iyi talep eden esnaf velveya sanatk6rdan, faal bir şekilde
esnaflık faaliyeti yapmakta olduğunu, esnaflık faaliyeti ile aynı meslek dalında tacir olmasını gerektirecek
başka bir işle iştigal etmediğini ve ticaret odasına kayıtlı bir ticari işletmenin ortağı velveya sahibi

olmadığını beyan eden bir taahhütname alınacaktır.
Kredinin tahsisi aşamasında esnaf ve sanatk6rlardan bu Karar kapsamında tahsis edilen kredinin;
faaliyet alanı dışında kıymetli maden ve döviz alımında, diğer yüksek riskli finansal araçlarda, harcama
yapılıncaya kadar Bankada tutulanlar hariç vadeli mevduatta, portföy yönetim şirketlerinde ve aracı
kurumlarda ya da bunlar dışında herhangi bir kredi verende ve herhangi bir yatırım aracında
kullanılmayacağına dair taahhütname alınır. Kredinin amacı dışında veya gerçeğe aykırı beyanlarla
kullanıldığının tespit edilmesi halinde kredi, gelir kaybı uygulamasından çıkarılır,
Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatkArlarım ıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
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