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Sayı: 87749371-110.07 -E.1064 29-01-2020
Konu: Elazığ ve Malatya İlleri Acil Destek

Kredisi

DAĞITIM YERLERİNE

İdare Başkanlığımız tarafından; ülkemizin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının
karşılanmasında KOBİ’lerin payını ve etkinliğini arttırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini
yükseltmek, ihracattaki paylarını arttırmak, ekonomik gelişmelere uygun bir şekilde sanayide
entegrasyonu gerçekleştirmek, araştırma-geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve girişimcilik
kültürünü geliştirmek üzere destek programları uygulanmaktadır.

Destek programlarından birisi olan KOBİ Finansman Destek Programı ile işletmelere
bankalarca kullandırılacak kredilerin faiz/kâr payı giderlerinin bir kısmı KOSGEB tarafından
belirli kriterler dâhilinde karşılanmaktadır. Program kapsamında uygulanan Acil Destek
Kredileriyle doğal afet, terör vb. durumlardan etkilenen işletmeler desteklenmektedir.

Malumları olduğu üzere, Elazığ ve Malatya illerinde 24 Ocak 2020 tarihinde meydana
gelen deprem felaketi yöre halkını ve bölge ekonomisini olumsuz yönde etkilemiştir. Ekonomik
faaliyetlerin sürdürülebilmesi ve canlandırılması ile KOBİ’lerimizin ihtiyaç duydukları
finansmana erişmelerine imkân vermek üzere KOSGEB İcra Komitesi tarafından Elazığ ve
Malatya illerini kapsayan Acil Destek Kredi Programı uygulanması kararı alınmıştır.

Bu kapsamda deprem felaketinden zarar gören işletmeler ilgili Valilik veya Kaymakamlık
tarafından belgelendirilmek şartıyla Acil Destek Kredi Programından yararlanabileceklerdir.
Program kapsamında:

· İşletme başına kredi üst limiti 100.000 TL olacak,
· Krediye ait faizin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak,
· Kredi vadesi ilk 12 (on iki) ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde
ödemeli toplam 36 (otuz altı) ay olacak,
· Teminat sıkıntısı çeken işletmelerin bu sorunlarının giderilmesini teminen Kredi
Garanti Fonu A.Ş. de düzenlenecek protokole taraf olacaktır.

Program bankalarla imzalanacak Protokolle uygulanmaya başlanacaktır. Program
kapsamında KOSGEB, işletmelere bankalarca kullandırılan kredilerin faizini karşılamakta,
doğrudan kredi vermemektedir. Krediler bankalar tarafından verilmekte, kredi tahsisi bankacılık
mevzuatı ve bankanın kendi değerlendirmesiyle gerçekleşmektedir.

Yukarıda belirtildiği üzere ilgili Valilik veya Kaymakamlık tarafından belgelendirilen
işletmeler Programdan yararlanabilecek olup Acil Destek Kredisi uygulaması kapsamında
alınacak belgenin, işletme tarafından, ilgili Valilik ve/veya Kaymakamlık’tan alınarak
KOSGEB’e sunulması esastır. Bununla birlikte KOSGEB sözkonusu durumdaki işletmelerin
listesini Valilik/Kaymakamlıktandoğrudan temin ederek de işlem tesis edebilecektir.
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İşletme listesinin KOSGEB’e iletilmesini müteakip KOSGEB veri tabanına kayıtlı
işletmelerimiz, Protokole taraf bankalara kredi başvurusunda bulunabileceklerdir. KOSGEB’e
kayıtlı olmayan işletmelerimizin öncelikle internet üzerinden KOSGEB veri tabanına kayıt
olmaları gerekmektedir.

İşletmelerimizin bu yönde bilgilendirilmeleri ve işletme listelerinin KOSGEB’e iletilmesi
hususlarında bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Salih Tuna ŞAHİN
Başkan Vekili

DAĞITIM:

Elazığ Valiliğine
Malatya Valiliğine


