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KREDİLERİN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME 

GENEL GEREKÇESİ 

Bu Yasa Gücünde Kararname, devam eden Covid-19 salgınına bağlı olarak, finansal güçlük 

ve/veya likidite kaybına uğrayan borçluların geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirmelerine imkan 

sağlamak için bankalardan kullanmış oldukları kredilerin yapılandırmaya tabi tutulmaları halinde 

uygulanacak kuralları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. 

Madde 1. 

Madde 2. 

Madde 3. 

Madde 4. 

Madde 5. 

Madde 6. 

Madde 7. 

Madde 8. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Yasa Gücünde Kararnamenin kısa ismi düzenlenmiştir. 

Yasa Gücünde Kararnamenin tefsiri düzenlenmiştir. 

Yasa Gücünde Kararnamenin amacı düzenlenmiştir. 

Yasa Gücünde Kararnamenin kapsamı düzenlenmiştir. 

Ücret ve Faizlere İlişkin Kurallar düzenlenmiştir. 

Borçlunun Talebi ve İzlenecek Süreçlere İlişkin Kurallar düzenlenmiştir. 

Yasa Gücünde Kararnamenin yürütmesine ilişkin kural düzenlenmiştir. 

Yasa Gücünde Kararnamenin yürürlüğe giriş tarihi ile yürürlükten kaldırılma 

tarihi düzenlenmiştir. 



Sayı : 16/2021
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KREDİLERİN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME 

Kısa İsim 

Tefsir 

62/2017 

62/2017 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Anayasa' nın 

l 12' nci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Yasa Gücünde 

Kararnameyi yapar: 

1. Bu Yasa Gücünde Kararname, Kredilerin Yapılandırılmasına İlişkin 

Yasa Gücünde Kararname olarak isimlendirilir. 

2. "Banka", Bankacılık Yasası altında izin alarak faaliyet gösteren 

bankaları anlatır . 

"Borçlu", kredi kullanan gerçek veya tüzel kişiyi anlatır. 

"Belirli Süreli Krediler", kredi sözleşmesinin imzalandığı tarihte, kredi 

ilişkisinin sona erme tarihinin taraflarca sözleşmede açıkça 

kararlaştırıldığı kredileri anlatır. 

"Dayanıklı Ortam", borçlunun gönderdiği veya kendisine gönderilen 

bilgiyi, gelecekte yeterli bir zaman içinde kolayca ulaşılabilecek 

şekilde bilgi saklama yeteneği veren ve saklanan bilginin, değişmeden 

erişimine izin veren herhangi bir araç ve /veya ortamı anlatır. 

"Erken Kapama Tazminatı", kredinin vadesinden önce kapanması 

durumunda bankalar tarafından her ne ad altında olursa olsun alınan 

tutarı anlatır. 

"Kredi Sözleşmesi", bankanın borçluya, faiz veya benzeri bir menfaat 

karşılığında ödemenin ertelenmesi, ödünç veya benzeri finansman 

şekilleri aracılığıyla kredi verdiği veya kredi vermeyi taahhüt ettiği 

sözleşmeyi anlatır . 

"Merkez Bankası", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankasını 

anlatır. 

"Ücret", faiz, vergi, resim, fon ve benzeri yasal giderler dışında kalan 

harç, komisyon, masraf ve benzeri her ne ad altında olursa olsun 

borçludan talep edilen her türlü parasal tutarı anlatır. 

"Yapılandırma" , salgın nedeniyle "Bankaların Kredileri ile Diğer 

Alacaklarının Nitelikleri ve Karşılıklar Tebliği"ne göre birinci ve 

ikinci gruplarda sınıflandırılan kredilerin borçluları ile banka arasında 

gönüllülük esasına göre fai z, vade, taksitlendirme, para cinsi 

değişikliği, ödemesiz dönem ve teminat koşullarını içerebilecek şekilde 
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Amaç 

62/2017 

Kapsam 

62/2017 

kredi koşullarında, krediyi kullandıran banka ve/veya aktarma yoluyla 

devralan banka tarafından yapılan değişiklikleri anlatır. 

3. Bu Yasa Gücünde Kararname, Covid-19 salgınına bağlı olarak 

finansal güçlük ve/veya likidite kaybına uğrayan borçlular ile bankalar 

arasında yapılacak "Bankaların Kredileri ile Diğer Alacaklarının 

Nitelikleri ve Karşılıklar Tebliği"ne göre birinci ve ikinci gruplarda 

sınıflandırılan kredilerin iyileştirilmesi ve/veya yapılandırılması 

halinde uygulanacak kuralları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. 

4. Bu Yasa Gücünde Kararname, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

Bankacılık Yasası altında faaliyet gösteren bankalar ile borçluları 

kapsar. 

Ücret ve Faizler 5. (1) Borçlunun mevcut kredisinin yapılandırılması halinde banka 

tarafından herhangi bir ücret alınamaz. 

31/2020 

(2) Belirli süreli kredilerin orijinal vadesinin altı aya kadar 

uzatılması veya orijinal vadesi değişmemekle birlikte altı aya 

kadar taksit ertelemesi şeklindeki yapılandırmalarda, uygulanan 

faiz oranlarında borçlu aleyhine bir değişiklik yapılamaz. 

(3) Tüketici Kredileri Yasası hükümleri saklı kalmak ve kredi 

sözleşmesinde yer almak kaydıyla 30 Haziran 2021 tarihine 

kadar yapılandırma kapsamında erken kapanan krediler için 

bankalarca alınabilecek erken kapama tazminatı kredinin 

kapanması için ödenen tutarın %05'ini (binde beş) aşamaz . 

(4) Bu madde hilafında tahsil edilen tüm ücret ve faizler borçlunun 

hesabına iade edilmek zorundadır. 

Borçlunun 6. (1) Mevcut kredilerini yapılandırmak isteyen borçlular krediyi 
kullanmış oldukları bankalara yazılı ve/veya dayanıklı ortam 
yoluyla talepte bulunması gerekmektedir. 

Talebi ve 
İzlenecek Süreç 

(2) Bankalarca gerçek kişi borçluların taleplerine en geç 1 O gün 
içinde, tüzel kişi borçluların taleplerine ise en geç 30 gün içinde 
cevap verilmesi zorunludur. 

(3) Kredisini başka bir bankaya aktarmak isteyen borçlunun krediyi 
kullandığı bankadan yazılı ve/veya dayanıklı ortam yoluyla talep 
edeceği bilgi ve belgelerin en geç 5 iş günü içerisinde krediyi 
kullanacağı bankaya iletilmesi için verilmesi zorunludur. 
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Yürütme 

Yetkisi 

7. Bu Yasa Gücünde Kararnameyi, Maliye İşleriyle Görevli Bakanlık 

yürütür. 

Yürürlüğe Giriş 8. Bu Yasa Gücünde Kararname, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten 

ve Kaldırılma 

Tarihi 

başlayarak yürürlüğe girer ve 30 Haziran 2021 tarihinde yürürlükten 

kalkar. 
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KARAR SAYISI: E.S.(K-I)264-2021 

KREDİLERİN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME 

(Önerge No:282/2021) 
(M.B.) 

Bakanlar Kurulu, Anayasa'nın 112'nci maddesinin verdiği yetkiye 
dayanarak hazırlanıp ekte sunulan "Kredilerin Yapılandırılmasına İlişkin Yasa 
Gücünde Kararname"yi onaylayarak, Resmi Gazete'de yayımlanmasına ve 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisine sunulmasına karar verdi. 

27.2.2021 

KARAR SAYISI: E.S.(K-I)265-2020 

E.S.(K-I)26-2020 SAYI VE 29.12.2020 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ 

(Önerge No:283/2021) 
(T.D.K.B .) 

Bakanlar Kurulu , Toprak Ürünleri Kurumunun Kayıplarının Giderilmesi'ne ilişkin 
Bakanlar Kurulunun almış olduğu E.S.(K-I)26-2020 sayı ve 29.12 .2020 tarihli kararın 

aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verdi. 
"Bakanlar Kurulu , Toprak Ürünleri Kurumunun faaliyetlerini idame ettirebilmesi 

amacıyla, 2019 ürünü yemlik arpa, iç piyasa ve ihracat satışlarından oluşan 

15.287.255,99 TL.'lik kaybın Maliye Bakanlığı 2021 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan 
07-01-01-1 -2-04-1 -06-9-9-01 "Corona Virüsü ile Mücadele Projesi" ödenek 
kaleminden karşılanmasına karar verdi. " 

1.3.2021 


