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Esnaf ve işletmeler verilecek kredilerle ilgili yeni düzenlenme yapıldı. AK Parti İl
Başkanı Necip Filiz, yapılan değişikliklerle ilgili bilgileri sosyal medya hesabından
paylaştı.
"Esnaf ve işletmeleri rahatlatan değişikler içinde, “Kredi başvurusunda daha istenen
SSK ve Maliye Borcu yoktur belgesi kaldırıldı. Limit ise 25 bin liradan 50 bin liraya
çıkarıldı."
Coronavirüs nedeniyle ekonomiye yönelik alınan tedbirler kapsamında Esnaf ve
işletmelerin için en büyük sıkıntı olan “SSK ve Maliyeye borcu yoktur” belgesi artık
istenmeyecek. Ayrıca, esnaf ve küçük işletmelere verileceği belirtilen 25 bin liralık
destek tutarı 50 bin liraya çıktı.
Resmi gazetede yayınlanan yeni karar kapsamında ayrıca, yatırım kredileri için ana para
ödemesiz döneme ilişkin faizlerin tahakkuk ve tahsil edilmesi için öngörülen bir yıllık
süreye, ihtiyaç duyulması halinde bir ay eklenmesi hüküm altına alındı. Karara göre,
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na, kredinin açılış tarihinden başlamak üzere
bireysel ve işletme kredilerinde 96 ay, yatırım kredilerinde ise 156 ayı aşmamak üzere
birden fazla yapılandırma yapabilme ve kredinin vadesini değiştirebilme olanağı da
tanındı Bunun yanında, bir geçici maddeyle, kefalet limitlerinin 31 Aralık'a kadar

KOBİ'ler için 50 milyon lira, KOBİ dışındakiler için de azami 350 milyon lira olarak
uygulanması kararlaştırıldı. Başka bir geçici madde ile, kredi garanti kurumları
tarafından verilecek yeni kefaletlerde; kararın (b) bendi kapsamında kullanıcının vergi
dairesine ve SGK'ya vadesi geçmiş borcunun olmaması, varsa bu borcun kefaletle
sağlanan krediden, borcun yüzde 20'sini aşmaması koşuluyla öncelikle olarak ödenmesi
şartı da 31 Aralık'a kadar aranmayacak.
AK Parti İl Başkanı Necip Filiz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Alınan
tedbirler kapsamında, işletmeleri finansal açıdan daha da rahatlatmak için KGF’nin
kefalet kapasitesi Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı ile 250 milyar liradan 500 milyar
liraya çıkarıldı. Yılsonuna kadar Vergi ve SGK borcu yoktur belgesi aranmayacak
Firma limitleri de yükseltildi. Ayrıca Ekonomik İstikrar Kalkanı adımları kapsamında
tüm kurumlarımızla, vatandaşımızın ihtiyaçlarına destek olmayı sürdürüyoruz. Bu
kapsamda kamu bankalarımızla aylık 5 bin TL’nin altında geliri olan tüm
vatandaşlarımız için Temel İhtiyaç Desteği’ni devreye aldık" dedi.

