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oDALARA 2017l45 sAYltı GENELGE
o5/o5/2o17 tarihli ve 30057 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017l10084 sayılı
Bakanklar Kurulu Karar ile; Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Türkiye Esnaf ve 5anatkirlar

Kredive Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine bağlı bölge birliklerine bağlı olan Esnaf
ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkarlara
kredi kullandırılmasına dair 27/12/2016 tarihli ve 2o16/9666 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının
eki kararın 5,inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz ve/veya hibe
aynı
desİeği niteliğindeki desteklerinden faydalanan esnafve sanatkarlara bu Karar kapsamında
işletm-e için aynı konuda faiz indirimli kredi kullandırılmaz. kredi kullanacak esnaf ve

sanatkariardan, son 5 yıl içinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan aynı
konuda faiz ve/veya hibe desteği niteliğindeki desteklerden yararlanamadıklarına, bu
desteklerden yaraİlandıklarının terpiti halinde bu Karar kapsamındaki faiz desteğinin
iptal edileceğini kabul ettiklerine dair taahhütname alınır. 2016 yılında uygulamaya
yılı KOSGEB Slflr
konulan K9SGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Protokolü ile 2O17
Faizli işletme kredisi Faiz Öesteği protokolü kapsamında koscEB destekli kredilerden
yararlanan esnaf ve sanatkarIar bu fıkra hükmünden istisnadır,"

BunagÖre,son5ylliçindediğerkamukurumvekuruluşlarlncasağlananaynlişletmeve
ve sanatkarlar,
aynı konuda fİiz ve/veyaİlbe desteği niteliğindeki desteklerden yararlanan esnaf
zbıo ve 2017 yılı K9SGEB Sıfır İaizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Protokolü kaPsamında
Bankası,nca
kullandırılan krediler hariç, Bakanlar kurulu kararı çerçevesinde doğrudan T. Halk
Birliğine bağlı
veya Türkiye Esnafve Sanatkarlar Kredive Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez

kefaletiyle verilen
boige birliklerine bağlı olan Esnafve Sanatkartar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri
krediden yararlanamayacaktır.
ederiz,
Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatkArlarln bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica
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