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I. Giriş
Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) , Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar ve diğer mali
kurumlardan (finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, tüketici finansman şirketleri ve varlık yönetim
şirketleri ile Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma A.Ş.) almış oldukları ve 31.10.2006 tarihi itibariyle
bu kuruluşlar nezdinde donuk veya şüpheli alacaklar hesabına intikal etmiş bulunan kredi borçlarına
ilişkin olarak, çerçeve anlaşma ve sözleşmeleri kapsamında , söz konusu kredi borçlarının vadelerinin
uzatılması, bu işletmelerin kredilerinin yenilenmesi, işletmelere ilave yeni kredi verilmesi, anapara ve/veya
asli faiz ve/veya temerrüt faizi veya kâr paylarını indirilmesi veya bunlardan vazgeçilmesi, anapara, faiz
veya kâr payı alacaklarının, kısmen veya tamamen iştirake çevrilmesi, aynî, nakdi ya da tahsil şartına
bağlı bir bedel karşılığı devir veya temlik edilmesi, borçlu ya da üçüncü kişilere ait aynî değerler
karşılığında kısmen veya tamamen tasfiye edilmesi ve diğer bankalarla birlikte hareket edilerek
protokoller yapılması suretiyle malî kesime olan geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve
istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine imkan sağlamak amacıyla hazırlanan ve adına ’’
Anadolu Yaklaşımı ’’ da denilen kanun tasarısı, TBMM Genel Kurulu’nda 5569 sayılı Kanun olarak kabul
edildi.
42.000’i aşan sayıda KOBİ’nin, 1 Milyar YTL’yi aşan tutarda borcu için hükümlerinden yararlanması
beklenilen Kanun’un, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasının ardından, önümüzdeki günlerde Resmi
Gazete’de yayımlanması bekleniyor.
II. Kanunla sağlanan taksitlendirme olanağından yararlanacak işletmeler
Kanunla sağlanan taksitlendirme olanağından iki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden veya yıllık
net satış hasılatı ya da bilanço aktif toplamı yirmibeş milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan işletmeler
yararlanabilecek.
Kanunda, bu işletmeler için ayrıca, daha önce İstanbul Yaklaşımından yararlanmamış olma koşulu da
getirildi.
III. Hangi borçlar taksitlendirilebilecek ?
Kanun kapsamına, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin, Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar ve
diğer mali kurumlardan almış oldukları ve 31.10.2006 tarihi itibariyle bu kuruluşlar nezdinde donuk veya
şüpheli alacaklar hesabına intikal etmiş bulunan kredi borçları giriyor.
Kanunda ayrıca, borçlu bulundukları bankalar ve diğer mali kurumlarla Finansal Yeniden Yapılandırma
Çerçeve Anlaşmaları hükümleri kapsamında düzenlenecek finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerini
imzalamış KOBİ’lerin, 31.10.2006 tarihine kadar vadesi geldiği halde ödenmemiş bulunan; elektrik, doğalgaz, telefon veya su kullanımından kaynaklanan borçları ile Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri ile
sosyal güvenlik kurumlarına olan ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun veya tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre takip edilen borçlarının da, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren iki ay
içinde başvurulması koşuluyla, te m i n a t a r a n m a k s ı z ı n ve kanuni faiz oranı uygulanmak suretiyle yirKıbrıs Şehitleri Cd. 1448 Sk. No:7 Alsancak İZMİR
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mi dört aya kadar tecil edilebilmesi, varsa, bu b o r ç l a r n e d e n i y l e d a h a ö n c e u y g u l a n m ı ş
h a c i z l e r i n d e ya p ı l a n ö d e m e l e r e p a r a l e l o l a r a k k a l d ı r ı l m a s ı h ü k m e b a ğ l a n ı yo r .
IV. Borçların yeniden yapılandırması uygulamasına sağlanan vergi avantajları
Kanunla, ayrıca, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları hükümleri kapsamında
düzenlenecek yeniden yapılandırma sözleşmelerinin, Damga Vergisi ve Harçtan, alacaklı bankalar
tarafından her ne nam altında olursa olsun tahsil edilecek tutarlar Banka ve Sigorta Muameleleri
Vergisinden, anılan sözleşmeler kapsamında kullandırılacak kredilerin de kaynak kullanımı destekleme
fonu kesintisinden istisna edilmesi hüküm altına alındı.
İstisna uygulamasından,
•
•

Alacaklı kuruluşların çerçeve anlaşması ve düzenlenen sözleşmeler uyarınca edindikleri varlıkları elden çıkardıkları hallerde, ve,
sözleşme hükümlerinin borçlu KOBİ’ler tarafından yerine getirilememesi veya getirilmemesi hallerinde
alacağın hukuki yollardan tahsili aşamalarında da

yararlanılabilecek.
Sözleşme ile uygulamaya konulan işlemlerin gerçekleşmemesi halinde dahi, uygulanmış olan vergi, resim
ve harç istisnaları geri alınmayacak.
V. Yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulmasının usul ve esasları
Yeniden yapılandırma uygulamasına, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği tarafından hazırlanacak, alacaklı kurumların yetkili temsilcilerince imzalanacak ve onaylama ve kabule ilişkin genel koşulları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından, Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içerisinde çıkarılacak yönetmelikte gösterilecek olan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında ve bu Anlaşmaların Kurul tarafından onaylandığı
tarihten itibaren iki yıllık
bir süre içinde, yeniden yapılandırma sözleşmesinin borçlu işletmelerle alacaklı mali kurumlar tarafından
imzalanması ile başlanacak.
Gerektiğinde ilave finansman da sağlanmak suretiyle yeniden yapılandırılacak veya yeni bir itfa planına
bağlanacak alacakların kapsamı; borçluların nitelikleri, asgari tutar ve şartları ve alacaklılar ile borçlular
arasında ayrı ayrı imzalanacak finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerinin asgari unsurları birinci fıkradaki usulle saptanan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarıyla belirlenecek.
.
VI. Konuyla ilgili diğer hususlar

•

Finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerine göre borçları yeniden yapılandırılan ve yeni bir itfa planına bağlanan borçlu KOBİ’ler tarafından alınmış olan teşvik belgelerinin süreleri ile ihracat taahhüt
süreleri, sözleşmeler ile belirlenen süreler kadar uzatılmış sayılacak.

•

Bankacılık Kanunu’nun 53 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca karşılık ayrılmış olan kısımlar hariç
olmak üzere, sözleşme hükümleri uyarınca tahsilinden vazgeçilen alacak tutarları, Vergi Usul Kanunu
hükümlerine göre alacaklı için değersiz alacak, borçlu için ise vazgeçilen alacak olarak dikkate alınacak.

•

Kredilerin teminatlarının ya da alacaklı malî kurum tarafından iştirak olarak edinilecek KOBİ’ nin varlık
ve yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerine ilişkin değerleme, borçlu tarafından talep edilmesi duru-
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munda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ya da Sermaye Piyasası Kurulunca değerleme
yapmaya yetkilendirilmiş kişi veya kuruluşlar tarafından yapılacak.

•

Alacaklı banka ya da diğer malî kurumlar tarafından bu Kanun kapsamındaki kredilere, Kanuni Faiz
ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’a dayanılarak bileşik faiz yürütülemeyecek.

•

Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında finansal yeniden yapılandırma sözleşmesi imzalandığı takdirde, bu sözleşmeleri imzalayan KOBİ’lerden olan alacaklara ilişkin zamanaşımı, sözleşme tarihi itibarıyla kesilmiş sayılacak.

•

4743 sayılı Malî Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun uygulamasından yararlanmış olan işletmeler, bu Kanun hükümlerinden
yararlanamayacak.

Yukarıda yer verilen konuda ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.
Yararlı olması dileğiyle, saygılarımı sunarım.
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