
26 Şubat 2019 SALI Resmî Gazete Sayı : 30698 

YÖNETMELİK 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 
FİNANSAL K İRALAMA, FAKTOR İNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLER İNİN 

KURULU Ş VE FAAL İYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMEL İKTE 
DEĞİŞİKL İK YAPILMASINA DA İR YÖNETMEL İK 

MADDE 1 – 24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal 
Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11/A 
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 

“(2) Konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında konutun 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk 
Medeni Kanununun 684 üncü maddesinde düzenlenen bütünleyici parçası niteliğini haiz olacak şekilde mal 
veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler, konutların finansal kiralama yoluyla 
tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler ve eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı 
amacıyla kullandırılacak krediler ile bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç 
olmak üzere, tüketici kredilerinin vadesi altmış ayı, nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında 
olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altmış ayı, nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk 
Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan krediler ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi kırk 
sekiz ayı, bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, tablet alımı amacıyla 
kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan cep telefonu alımı 
amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep 
telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı aşamaz. Bu kredilerin yeniden 
yapılandırılmasında aynı vadeler uygulanır.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
“GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden önce kullandırılan ihtiyaç kredilerinin 

borç bakiyeleri borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla altmış ay ile sınırlı olmak üzere yeniden 
yapılandırılabilir.” 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı 

yürütür. 
  

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 
Tarihi  Sayısı 

24/4/2013 28627 
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandı ğı Resmî Gazete'nin 

Tarihi  Sayısı 
1- 31/12/2013 28868 
2- 2/4/2015 29314 
3- 26/6/2015 29398 
4- 25/11/2015 29543 
5- 2/6/2016 29730 
6- 27/9/2016 29840 
7- 21/10/2017 30217 
8- 12/12/2017 30268 
9- 15/8/2018 30510 
10- 27/11/2018 30608 
11- 25/1/2019 30666 
12- 10/2/2019 30682 

  

  
 


