
 
 

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU
YÖNETİM KURULU KARARI

 

           KARAR TARİHİ              :  8 Ocak 2010
 

      62/2002 sayılı “Tasfiye Halindeki Bankalar ile Yönetim ve Denetimi Fona Devredilen Bankalara

Ait Alacaklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na Devri Yasası” uyarınca 27.12.2002 tarihli

ve 65 sayılı Fon Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren kredi kriterleri aynı yasa uyarınca,

Fon’un bünyesinde bulunan K.Ticaret Bankası Ltd., K.Endüstri Bankası Ltd., Asya Bank Ltd.,

Yasa Bank Ltd., Tilmo Bank Ltd. ve Erbank Ltd. nezdindeki krediler ile Tasfiye Halindeki

Bankalardan temlik alınmış kredilerin (bankaların hakim ortakları, yönetim kurulu üyeleri ile

imzaları bankayı ilzam eden yöneticilerinin ilgili bankalara olan borçları hariç) tahsilini

kolaylaştırmak amacıyla aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

a)      Türk Parası ve yabancı para kredilerin hesaplamasının aşağıdaki I ve II’nci
kısımda yer alan değiştirilmiş şekliyle uygulanmasına,

b)      Söz konusu kriterler ile ilgili duyurunun basın yoluyla ilan edilmesine,
c)      Belirtilen kriterlerden yararlanmak isteyenlerin azami 6 (altı) aylık süre içinde

müracaat etmeleri gerektiğinin duyurulmasına,

d)      Bahsedilen yöntemle hesaplamak suretiyle bulunacak anapara ve faiz

toplamından oluşacak borç tutarlarının taksitlendirme süresinin, borçlunun

ödeme gücü dikkate alınarak azami 5 yılı aşmayacak şekilde düzenlenmesi

hususunda Başkanlık Makamının yetkilendirilmesine,
e)      5 yıldan uzun süreli taksitlendirme taleplerinin, Yönetim Kurulu tarafından

değerlendirilip uygun bulunması koşuluyla kabul edilmesine,

f)        Hâlihazırda yürürlükte olan kredi protokollerinde borçlunun müracaatı

halinde, bu kararda açıklanan faiz oranlarının protokolün başlangıç tarihinden

itibaren aynı şekilde protokole esas borç tutarına uygulanmasına ve bu
şekilde oluşacak bakiyenin yeniden protokole bağlanmasına, 

 
 

I - Türk Parası Hesaplarda
 

A-    Fon’a devir öncesinde durgun duruma gelmiş ve/veya hüküm alınmış hesaplara,

1)      Son faiz tahakkukundan veya hükümlü hesaplarda hüküm tarihinden itibaren, bankanın

Fon’a devir tarihine kadar, Merkez Bankası’nın gerçek ve tüzel kişilere uygulamış

olduğu mevduat faiz oranlarının azalan bakiye yöntemi ile uygulanması ve bu şekilde

oluşacak faizlerin Fona devir tarihine kadar, yılsonları itibarıyla anaparaya kapitalize

edilmesi,

2)      Fon’a devir tarihinden itibaren, Fon Yönetiminin 65 Sayılı Karar’la %20 olarak

belirlemiş olduğu kriter faiz oranının, azalan bakiye yöntemi ile yılsonları kapitalize

edilmeden 01.01.2010 tarihine kadar uygulanması,

3)      01.01.2010’dan itibaren ise Merkez Bankasının kontrollü kredilere uygulanan

faizlerinin azalan bakiye yöntemi ile yılsonları kapitalize edilmeden uygulanması,
 

B-    Fona devir tarihinden sonra durgun olan hesaplarda ise;

1)      Fon’a devir tarihinden itibaren, Fon Yönetiminin %20 olarak belirlemiş olduğu kriter

faiz oranının azalan bakiye yöntemi ile yılsonları kapitalize edilmeden 01.01.2010

tarihine kadar uygulanması,



2)      01.01.2010’dan itibaren Merkez Bankasının kontrollü kredilere uygulanan faizlerinin,
yılsonları kapitalize edilmeden, azalan bakiye yöntemi ile hesaplanarak uygulanması,

 

II - Yabancı Para Hesaplarda 
 

A-    Fon’a devir öncesinde durgun duruma gelmiş ve/veya hüküm alınmış hesaplara,
1)      Son faiz tahakkukundan veya hükümlü hesaplarda hüküm tarihinden itibaren,

bankanın Fon’a devir tarihine kadar, Merkez Bankası’nın gerçek ve tüzel

kişilere uygulamış olduğu mevduat faiz oranlarının azalan bakiye yöntemi ile

uygulanması ve bu şekilde oluşacak faizlerin Fona devir tarihine kadar,

yılsonları itibarıyla anaparaya kapitalize edilmesi,

2)      Fon’a devir tarihinden itibaren, Fon Yönetiminin 65 Sayılı Karar’la %1

olarak belirlemiş olduğu kriter faiz oranının azalan bakiye yöntemi ile

yılsonları kapitalize edilmeden uygulanması,
 

B - Fon’a devir tarihinden sonra durgun olan hesaplarda ise;
1)      Fon’a devir tarihinden itibaren Fon Yönetiminin %1 olarak belirlemiş olduğu

kriter faiz oranı ve azalan bakiye yönteminin yılsonları kapitalize edilmeden
uygulanması.

 
 

III – Borç Miktarlarının (Protokol ya da Senet Tutarının) Faizlenmesi
 

    A – I. Kısımda bahsedilen yöntemle yapılacak hesaplama sonucunda oluşacak ve üzerinden senet
(ya da protokol) düzenlenecek Türk Parası borç miktarına ödeme süresinde uygulanacak faiz

hesaplaması aşağıdaki şekildedir;
          a) Bir yıl içerisinde kapatılacak şekilde taksit ayarlanması durumunda, Merkez Bankasının

kontrollü kredilere uygulanan faizleri yılsonları kapitalize edilmeden, azalan bakiye yöntemi ile faiz
hesaplanacaktır.

          b)  Bir yıldan fazla süre içerisinde kapatılacak şekilde taksit ayarlanması durumunda, Merkez
Bankasının kontrollü kredilere uygulanan faizlerine, birinci yıldan sonraki her yıl için birer puan ilave
etmek suretiyle, yılsonları kapitalize edilmeden, azalan bakiye yöntemi ile faiz hesaplanacaktır.
 

B -   II Kısımda bahsedilen yöntemle yapılacak hesaplama sonucunda oluşacak ve üzerinden senet (ya
da protokol) düzenlenecek Yabancı Para borç miktarına ödeme süresinde uygulanacak faiz
hesaplaması aşağıdaki şekildedir;

          a) Bir yıl içerisinde kapatılacak şekilde taksit ayarlanması durumunda azalan bakiye yöntemi ile
yılsonları kapitalize edilmeden %1 faiz oranı hesaplanacaktır.

          b) Bir yıldan fazla süre içerisinde kapatılacak şekilde taksit ayarlanması durumunda, birinci
yıldan sonraki her yıl için birer puan ilave etmek suretiyle, yılsonları kapitalize edilmeden, azalan bakiye

yöntemi ile faiz hesaplanacaktır.
 


