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Esnaf ve sanatkirların finansman ihtiyaçlannm uygun koşullarda kaışılanması
amacıyla, önceki yıllaıda alınan kararlar kapsammda Tiirkiye Halk Bankası Aıonim
Şirketince (Banka) Esnaf ve Sanatkörlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK)
kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkdrlaıa kullandinlrnış olup bakiyesi 2022,2023 ve
2024 yı||arııa deıreden krediler ile 11112022-3111212024 taıfülei arasrnda (bu tarihler
dahil) bankacılık usul ve esaslan çerçevesinde Tiirkiye Esna{ ve Sanatkdrlaı Kredi ve
Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge birlik]erine
ortak olan ESKKK'lar kefaletiyle veya ESKKK'lann kefaleti olmaksızın Bankaca
doğrudan esnaf ve sanatkdrlara kullandınlacak kredilere ilişkin 5061 sayılı Cumhurbaşkanı
Karan 04 Ocak 2022 tarıhli ve 31709 sayrlı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Söz konusu Karara göre;

(I) 2022, 2023 ve 2024 ylllannda kullandınlacak kediler ile önceki yıllarda
kullanünlan kredilerden bakiyesi 2022, 2023 ve 2024 yıllarına deweden kredilere, ikinci,
üçiirıcü, dördiincü ve beşinci fikralar kapsamında kullandın|an kıediler hariç olmak üzere,
Yo 50 faiz indiıim oranı uygulaıaçaktrr.

Aynca, önceki 1ıllarda kullandınlıp bakiyesi 2021 yılına deweden lırediler için faiz
tahakkuk tarihlerinde Bankanın kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyetini dikkate
alarak belirledigi can füz oranlaıı ile bu maddenin yiiriirliik tarihi itibariyle bu kredilere
uygulanan faiz oranlan arasında fark olması halinde esnaf aleyhine tahakkuk eden ilave faiz
tutan da, 3111212024 taihine kadar Bakanlıkça karşılanır.

(2) 3I/|2l|960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde
belirtilen geleneksel, kiiltiirel, sanatsal değed olaı kaybolmaya yiiz tutaD meslek kollannda
(el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kal«na ve ahşap oyma
işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazınacıhk, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu
taşı işçiliği, çankçılı]<, yemenicilik, oyacılrk ve bu işlere benzerlik gösterdikleri Bakaniıkça
kabul edilen) faaliyet gösteren ve "Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi" süibi esnaf ve
sanatkarlara bu Karar kapsamrnda 2022,2023 ve 2024 yıllarnda kullandınlacak krediler ile
önceki yıllarda bu kapsamda kullandınlan lıredileıden bakiyesi 2022, 2023 ve 2024
yıllanna devıeden krediler için % 100 faiz indirim oranı,

(3) 51611986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında, kredi
başvuru tarihi itibanyla en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olan ve ustalık belgesi ile ilgili
meslek kolunda son 1 yl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf

ve sanatkarlara, bu Karar kapsamında 2022, 2023 ve 2024 yıllannda kullandınlacak
kediler ile önceki yıltarda bu kapsamda kullandınlan kredilerden bakiyesi 2022,2023 ve
2024 yıllarına deweden krediler için % 100 faiz indirim oranr uygulanacaktır. Bu destekten,

son bir yıl içinde ticari faaliyetini veya vergi mükellefiyetini sonlandıranlar faydalanamaz.
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(a) Küçiiık ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
(KOSGEB) tarafindan sağlanan hibe vc faizsiz kredi desteğinden yararlananlar hariç olmak
t2ere; KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini bitiren, başwru tarihinde 30 yaşını
tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkarlara KOSGEB tarafindan onaylanan
projelerini Bankaya sunmalan durumunda 100.000.-TL'ye kadar Yo 100 faiz indirim oranı
uygulanarak kıedi kullandırılabilecektir. Bu imkandan bakıyesı 2022, 2023 ve 2O24
yıllanna devreden kredi borcu bulunanlar yarar|arıamaz. Bu Karar kapsamında 2022, 2023
ve 2024 yıllarırıda kullandınlacak krediler ile önceki yıllarda bu kapsamda kullandınlan
kredilerden bakiyesi 2022, 2023 ve 2024 yı,llarına deweden krediler için %l00 faiz indirim
oranı uygulanr.

(5) Esnaf ve sanatkarlara makine, ekipman ve demirbaş alımlan, iş yeri
modemizasyonu veya hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlannın karşılanması amacıyla
30.000.-TL'ye kadar kullandırılan kredilerden bakiyesi 2022, 2023 ve 2024 yıllanna
deweden kediler için % 100 faiz indirim oranı uygulanacaktır.

o Ertelenmiş, taksitlendirilmiş veya yeniden yapılandnlmış kredi borcu olup geri
ödeme si,ireci devam eden esnaf ve sanatkarlara, vadesVtaksit vadesi geçmiş borcu
bulunması durumunda, tasfiye olunacak alacaklar hesabında borcu bulunanlara ise
söz konusu borcu tamamen ödenmeden bu Karar kapsamında hiçbir şekilde kedi
kullandınlmayacaktır. Esnaf ve sanatkarlann mevcut kedilerinin, Bankacıhk
Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacaklann
Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Aynlacak Karşılıklara İtişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliği çerçevesinde tasfiye olunacak alacaklar hesabına
alınmalan halinde bu krediler gelir kaybı uygulaması kapsamından çıkanlır. Vade
tarihinden itibaren bu krediler, Bankanın usul ve esaslan uyarnca tahsil ve tasfiye
edilir.

o Bu karar kapsamında açılan kedilere, vadesinde/taksit vadesinde ödenmemesi
halinde, vade tarihi/taksit vadesi tarihinden itibaren geciken tutarlar için gelir kaybı
hesaplanmaz.

ı Bu karar kapsamrnda kredi kullandınlacak esnaf ve sanatkarlara, geriye dönük bir
yılhk siire dikkate alınarak bir yılhk süe içinde en fazla iki defa faiz indirimli kredi
kullandınlabilecektir. Toplamda geri ödemesi devam eden faiz indirimli kıedi hesap
sayısı ikiyi geçemeyecek ve bu Karar yürilrlüğe girdiği tarih itibanyla 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 kullandınlmayacaktıı. 2O20 ve 202I yıllannda "Ekonomik lstikrar
Kalkanf ' paketi kapsamında esnaf ve sanatkarlara kullandınlan krediler, kullandınm
tarihinden itibaıen bu fıkra hi.ikmiinden istisnadır.

ı Başvuru tarihi itibanyla son 5 yıl içinde, diğer kamu kurum ve kuıuluşlannın faiz
ve/veya hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan esnaf ve sanatkarlara
bu Karar kapsamrnda aynı işletme için al,nı konuda faiz indirimli kredi
kullandınlmaz. Kredi kullanacak esnaf ve sanatkarlardan, son 5 yıl içinde diğer
kamu kurum ve kuruluşlannca sağlanan aynı konuda faiz velveya hibe desteği
niteliğindeki desteklerden yararlanmadıklanna, bu desteklerden yararlandıklannın
tespiti halinde bu Karar kapsamındaki faiz desteğinin iptal edileceğini kabul
ettiklerine dair taahhütname alrnacakhr.

2016 yılında uygulamaya konan KOSGEB Sıfir Faizli İşletme Kıedisi Faiz Desteği
Protokolü i|e 201'7 yılı KOSGEB Sıfır Faizli Işletme Kredisi Faiz Desteği Protokolü



kapsamııda KOSGEB destekli kredilerden yaıarlanan esnaf ve sanaüArlar ile deprem,
heyelan, sel afetlerine velveya terör olaylanna maruz kalmaları nedeniyle "KOSGEB Acil
Destek Kredisi Progıamı" kapsamında KOSGEB destekli kedilerden yararlanan esnaf ve
sanatköılaı bu filaa hiikmiinden istisnadır.

22/|212020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Karan ile yüriirlüğe konulan
Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Taciılere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek
Destekler Hakkında Karar,5l2l202l tarihli ve 3506 saylı Cumhurbaşkanı Karanyla
yiiriirlüğe konulan Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İş l etmelere
Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Destegi Hakkında Karar ile 201512021
tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Karanyla yürürlüğe konulan Esnaf ve Sanalkdrlar ile
Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında
Karardan faydalanan esnafve sanatkirlar bu fikra hiikmünden istisnadir.

o Bu karar kapsammda kullanünlacak krediyi talep eden esnaf ve/veya sanatkirdan,
faal bir şekilde esnaflık faaliyeti yapmakta olduğunu ve ticaret odasına kayıt[ı bir
ticari işletmenin ortağı ve/veya sahibi olmadığını beyan eden biı taahhütname
alınacaktır.

. kredinin tüsisi aşamasında esnaf ve sanatkarlardan bu karaı kapsamında tahsis
edilen kredinin; faaliyet alanı dışında kıymetli maden ve döviz alımında, diğer
yfüsek riskli fınansal araçlarda, harcama yapılıncaya kadar Bankada tutulanlar hariç
vadeli mevduatta, portloy yönetim şirketlerinde ve aracı kurumlarda ya da bunlar
dışında herhangi biı kredi verende ve herhangi bir yatınm aracrnda
kullanılmayacağına dair taahhütname ahnır. Kredinin amacı dışında veya gerçeğe
aykrn beyanlarla kullanıldığının tespit edilmesi halinde kedi, gelir kaybı
uygulamasından ç*anlır.
Bilgilerinizi ve bağh odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkirlara duyurulması

hususunda gereğini rica ederiz.

|, e-imzalıdır

Sinan ÖZI(AN
Genel sekreteı

|, e-imzalıdır

M.Burhan AKSAK
Genel Başkan Vekili

BELGENiN AsLl ELEKTRoNiK IMZALIDIR


