
K R E D İ     K R İ T E R L E R İ 
  

( 62 / 2002 Sayılı Tasfiye  Halindeki Bamkalar ile Yönetimi ve 
Denetimi      Fona  Devredilen    Bankalara   Ait     Alacakların 
Tasarruf   Mevduatı  Sigorta  Fonuna  Devri  Yasası  Uyarınca ) 

  
  
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yönetim Kurulu yönetim ve denetimi Fona devredilen 
bünyesindeki bankaların bilançolarında yer alan kredilerin ve tahsili gecikmiş alacakların tahsil 
kabiliyetlerinin artırılması amacıyla yeniden yapılandırılmaları hususunda aşağıdaki kriterleri 
belirlemiştir. 
  
1. Kredi Komitesinin Oluşumu 
  
Fon, krediler ile tahsili gecikmiş alacaklarla ilgili çalışmaları yürütmek ve yeniden 
yapılandırmakla görevli aşağıda belirtilen temsilcilerden oluşan bir “Krediler Komitesi” 
oluşturur. 
  
- Komite Başkanı 
- İlgili Bankanın Krediler Bölüm Yetkilisi 
- Fon Avukatı 
- Raportör 

  
2. Yetki Sınırları ve Yetki Sınırlarının Belirlenmesi 
  
  2.1 Aşağıdaki tabloda ünvanları belirtilen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu görevlilerine 
hizalarında gösterilen miktarlardaki alacakların tahsiliyle ilgili olarak ‘’Kredi Kriterleri’’ 
çerçevesinde yetki verilmiştir. 
  

Ünvanı Üyeler Alacak ve Risk Miktarı 
( TL ve Muadili Dövizli 
Tutar ) 

Tasarruf Mevduatı  
 Sigorta  Fonu 

T.M.S.F.  Başkan 
 ve Üyeleri 

  
50 Milyardan Büyük 

  
Krediler Komitesi 

  
Başkan ve Üyeleri 

  
50 Milyara Kadar 

 

2.2 Bir borçlu ilgili yetki sınırı anapara, faiz, komisyon ve sair giderlerin toplamından 
oluşan birikmiş alacak tutarına göre belirlenir. Keza, ayni şekilde diğer Fon bankalarındaki 
borç ve risk toplamları dikkate alınır. 
      
3. Borç Mutabakatının Sağlanması ve Hüküm Alınmasının Kabulü 
  
Bir Borçlu ile Protokol  yapılabilmesi için borçlunun borçlarını kabul etmesi yani borç 
mutabakatının sağlanması ve varsa itirazlarını geri alması ön şarttır. Borçlu söz konusu 
protokol ile ödemeyi üstleneceği borç ve faizleri öngörülecek koşullar uyarınca ödediği 
takdirde Kredi Kriterlerinin borcuna uygulanmasından önce borçlu olduğu meblağı tamamen 
ödemiş sayılacaktır ; ancak borçlunun temerrüde düşmesi halinde Kredi Kriterlerinin tatbik 
edilmesinden önce mutabık kalınan borç tutarının Fonun başlatacağı bir yargısal işlem sonucu 
mahkeme hükmüne dönüştürülmesine peşinen rıza gösterir. 
         
 



4.          Borcun Teminat Altına Alınması 
Borçlar yeniden yapılandırılırken teminatsız borçların teminat altına alınması ( şahsi kefalet, 
rehin, ipotek v.s.) sağlanır. Borcun senetsiz olması halinde ise borçlu ile alacaklı arasında yeni 
bir borç senedi tanzim edilir. 

  
5. Taksitlendirilecek Alacaklarda Ödeme Süresi 
  
Faiz dahil olmak üzere tüm alacaklar için ödeme süresi azami aşağıdaki gibidir : 
  
  5.1   5  Milyar kadar TL veya muadili dövizli alacaklarda en fazla                    1     yıl 
             5 - 10  Milyar TL veya muadili dövizli alacaklarda en fazla         1,5  yıl 
            10- 50  Milyar TL veya muadili dövizli alacaklarda en fazla                    2     yıl 
            50 - 100  Milyar TL veya muadili dövizli alacaklarda en fazla                    2,5  yıl 
           100 - 250  Milyar TL veya muadili dövizli alacaklarda en fazla                   3     yıl 
           250 – 500  Milyar TL veya muadili dövizli alacaklarda en fazla                    3,5  yıl 
           500  Milyar-1  Trilyon TL veya muadili dövizli alacaklarda en fazla                 4     yıl 
           1  Trilyon – 5 Trilyon  TL veya muadili dövizli alacaklarda en fazla                 5     yıl 
 5 Trilyondan  büyük TL veya muadili dövizli alacaklarda en fazla                 10     yıl 
  
  5.2 Borcun teminatı dikkate alınmak suretiyle vadeler azami 6 ay uzatılabilir. 
  
  5.3 Vadeli taksitlendirmelerde ödemeler, borçlunun ödeme kabiliyetine göre aylık, 3    
aylık, 6 aylık veya yıllık yapılabilir. 
  
  5.4 Taksitlendirilecek alacaklara Fona devir tarihleri dikkate alınarak anlaşmanın 
yapılacağı tarihe kadar geçen süre için Türk Lirası borçlarda %20, dövizli borçlarda ise %1 faiz 
tatbik edilir. 

  
6. Taksitlendirilecek Alacaklara Uygulanacak Faiz Oranları  
Taksitlendirilecek alacaklarda peşin faiz oranları uygulanır. 
  
  6.1 Türk Lirası 
           1  yıla kadar vadeli alacaklara     % 20 
           1,5  yıla kadar vadeli alacaklara  % 22,5 
           2  yıla kadar vadeli alacaklara     % 25 
           2,5  yıla kadar vadeli alacaklara  % 27,5 
           3  yıla kadar vadeli alacaklara     % 30 
           3,5  yıla kadar vadeli alacaklara  % 32,5 
           4  yıla kadar vadeli alacaklara     % 35 
           5  yıla kadar vadeli alacaklara     % 37,5 
           5 yıldan fazla                   % 40 
  
  6.2 Yabancı Para ( Döviz cinsi ayrımı yapılmaksızın) 
            1  yıla kadar vadeli alacaklara      % 1 
            1,5  yıla kadar vadeli alacaklara   % 1,5 
            2  yıla kadar vadeli alacaklara      % 2 
            2,5  yıla kadar vadeli alacaklara   % 2,5 
            3  yıla kadar vadeli alacaklara      % 3 
            3,5  yıla kadar vadeli alacaklara   % 3,5 
            4 yıla kadar vadeli alacaklara       % 4 



            5 yıla kadar vadeli alacaklara       % 4,5 
            5 yıldan fazla          % 5 
  
6.3 Borçlunun talep etmesi halinde Türk Parası alacakların Fona devir  tarihindeki          
bakiyeleri K.K.T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden dövize  çevrilebilir. 
  

  
7. Peşin Ödemeler 
  
Borcun peşin ödenmek istenmesi halinde kabul edilen borç miktarı, Fona devir tarihi dikkate 
alınarak borç hesabının içinde bulunduğu faiz tahakkuk dönem sonuna tekabül eden miktardır. 
Belirlenen bu miktara, anlaşmanın yapılacağı tarihe kadar geçen süre için Türk Lirası borçlarda 
%20, dövizli borçlara ise %1 faiz uygulanır. 
  
  
8. Hükümlü veya Kanuni Takipteki Borçlar 
  
Mahkemece hükme bağlanmış veya kanuni takibe alınmış borçların anlaşmaya mesnet teşkil 
edecek bakiyeleri aşağıda belirlenen esaslar çerçevesinde tesbit edilir. 
  
8.1 Mahkeme tarafından hükmü alınmış borçlara  Fona devir tarihine veya Fona devir 
tarihini takip eden hesap devresi sonuna kadar hükümde belirtilen faiz oranları, 
  
8.2 Kanuni takipte olan ancak hüküm alınmamış borçlara  Fona devir tarihine veya Fona 
devir tarihini takip eden hesap devresi sonuna kadar senette belirtilen faiz oranları, 
   
  
8.3 Borcun senetsiz olması halinde, emsal borçlara bakılarak Fona devir tarihine veya Fona 
devir tarihini takip eden hesap devresi sonuna kadar yine senette belirtilen faiz oranları 
uygulanır. 
  
Bu hesaplamalara göre oluşan bakiyelere Kredi Kriterleri tatbik edilir. 
  

  
9. Müracaatla İlgili Prosedür 
  
Belirtilen kriterlerden yararlanarak borçlarını yeniden yapılandırmak isteyen gerçek veya tüzel 
kişiler en geç 31 Mart 2003 tarihine kadar basın yayın yolu ile duyurulacak olan banka 
adreslerine başvurabilirler. 
31 Mart 2003 tarihinden sonra yapılacak başvurulara Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü 
kuralları uygulanır. 
  

  


