Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN
KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI
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 birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı
maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.
“(1) Tüketicilere, binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde ve taşıt
teminatlı kredilerde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın
değerine oranı taşıtın nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olanlar için yüzde
yetmişi aşamaz. Bu oran, nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirasını aşan binek araçlarda,
bedelin yüz yirmi bin Türk Lirasına kadar olan kısmı için yüzde yetmiş, yüz yirmi bin Türk
Lirasının üstünde olan kısım için yüzde elli olarak uygulanır. İkinci el binek araçlarda taşıtın
değerinin tespitinde kasko değeri esas alınır.
(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 otuz altı ayı, taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi kırk sekiz ayı,
cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı
aşamaz.
(4) Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan tutar, 1/1/2019 tarihinden itibaren, her yıl
enflasyon sepetinde yer alan dizel ve benzinli otomobil fiyatları ortalamasının yıllık artış
oranının gerektirdiği tutarlar üzerinden uygulanır.”
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Başkanı yürütür.
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