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İSMMMO’dan küçük ve orta ölçekli işletmelere çağrı: Fırsatı kaçırmayın

42 bin işletmeye hayat öpücüğü
Kamuoyunda “Anadolu Yaklaşımı” olarak bilinen küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ)
borçlarının yeniden yapılandırılmasını öngören yasa, 42 bini aşkın işletmeye soluk aldıracak.
İşletmelerin borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla 200 bin kişiye iş olanağı sağlanacağı belirtiliyor.
İSMMMO, KOBİ’lerin mali sektöre olan borçlarının yapılandırılmasına dönük 5569 Sayılı Yasa’yı
mercek altına aldı. Buna göre,
-

250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden veya yıllık net satış hasılatı ya da bilanço AKTİF
toplamı 25 milyon YTL’yi aşmayan işletmeler, 31 Ekim 2006 tarihinden önceki borçları yeniden
yapılandırılacak. Bankalar ve diğer mali kurumlar ile kredi ilişkisi içinde olup, 31 Ekim 2006
tarihine kadar açılmış ve banka ya da diğer mali kurumlar nezdinde donuk veya şüpheli
alacaklar hesabına intikal eden kredileri bulunan, finansal darboğaz içindeki KOBİ' lerin, finansal
yeniden yapılandırma çerçevesinde belirlenecek süre ve koşullarla, geri ödeme yükümlülüklerini
yerine getirebilmelerine olanak sağlanıyor.

BİLEŞİK FAİZ UYGULANMAYACAK: Kanunun 3. maddesinin 8. bendine göre; alacaklı banka
ya da diğer mali kurumlar, söz konusu kredilerin "kanuni faiz ve temerrüt faizi"ni hesaplarken,
bileşik faiz uygulamayacaklar.
Alacaklı ve borçlular arasındaki anlaşmalarla ilgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
(BDDK) yetkili olacak.
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SİGORTA VE VERGİ BORCU: KOBİ' lerin, yeniden yapılandırma programı kapsamında sigorta ve
vergi borçları da baştan değerlendirme konusu yapılabilecek.
-

Finansal yeniden yapılandırma sözleşmesi imzalamış KOBİ' lerin, vadesi geldiği halde 31 Ekim
2006 tarihine kadar ödenmemiş elektrik, doğalgaz, telefon veya su kullanımından kaynaklanan
borçları 2 ay içinde başvurmaları durumunda teminat aranmaksızın ertelenebilecek.

2 AY İÇİNDE BAŞVURU GEREKİYOR: Maliye Bakanlığı’na bağlı vergi daireleri ile sosyal güvenlik
kurumlarına olan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun veya tabi
oldukları mevzuat hükümlerine göre takip edilen borçları yine ilgililerin sözleşme tarihinden itibaren
2 ay içinde başvurmaları halinde, teminat aranmaksızın kanuni faiz oranı uygulanarak 24 aya
kadar tecil edilebilecektir.
-

Yapılan bu düzenleme uyarınca; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki
Kanun Hükümleri uyarınca; amme alacaklarının tecilinde uygulanmakta olan tecil koşulları
aranılmadı ve kapsama giren mükelleflerden teminat aranılmaksızın tecil yapılabilmesine olanak
tanındı. Bu düzenleme erteleme işlemini çok önemli ölçüde kolaylaştırıcı bir düzenleme oldu.

HACİZLER KALDIRILACAK: Ayrıca, bu kapsamdaki borçlar nedeniyle daha önce uygulanmış
hacizler, yapılan ödemelere paralel olarak kaldırılacak. Finansal Yeniden Yapılandırma Anlaşmaları
kapsamında finansal yeniden yapılandırma sözleşmesi imzaladığı takdirde, bu sözleşmeleri
imzalayan KOBİ' lerden olan alacaklara ilişkin zaman aşımı, sözleşme tarihi itibariyle kesilmiş
sayılacak.

VERGİ MUAFİYETİ VAR:

Sözleşmelerde belirlenen esaslar uyarınca yapılacak işlemler ve

düzenlenecek kağıtlar, Damga Vergisi ve harçlardan muaf. Ayrıca, Banka ve Sigorta Muameleleri
Vergisi’nden de istisna hükmü getirildi.
KİMLER YARARLANAMAZ?: Kanunun 1. maddesinin 3.bendi uyarınca; 30/1/2002 tarihli ve 4743
sayılı Malî Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması

ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Yapılması Hakkında Kanun uygulamasından yararlanmış olanlar bu Kanun kapsamına girmeyecek.
Dolayısıyla

İstanbul

Yaklaşımı"

ndan

yararlanan

firmalar,

"Anadolu

Yaklaşımı"

ndan

yararlanamayacaklar.

DİĞER AVANTAJLAR: Kanunun 4. maddesinin 6. bendine göre; borçları yeniden yapılandırılan ve
yeni bir itfa planına bağlanan borçlu KOBİ' ler tarafından alınmış teşvik belgelerinin süreleri ile
ihracat taahhüt süreleri, sözleşmelerle belirlenen süreler kadar uzatılmış sayılacak.
Kredilerin teminatlarının ya da alacaklı mali kurum tarafından iştirak olarak edinilecek KOBİ' nin
varlık ve yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerine ilişkin değerleme, borçlu tarafından talep
edilmesi

durumunda

BDDK

ya

da

Sermaye

Piyasası

Kurulu’nca

değerleme

yapmaya

yetkilendirilmiş kişi veya kuruluşlar tarafından yapılacak.
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İSMMMO BAŞKANI ARIKAN’IN DEĞERLENDİRMESİ
TÜRMOB Başkan Yardımcısı ve İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, yasadan yararlanma koşulları
ve zamanına açıklık getirdi. 42 bini aşan sayıda KOBİ’ nin, 1 Milyar YTL üzerindeki borcunun
yapılandırılmasının beklendiğini belirten Arıkan “Yasa bir af yasası olmayıp borçları yeniden
yapılandırma için ödeme kolaylığı getiriyor” diye konuştu.
KOBİ’lerin çeşitli borçları için 2 ay içinde başvurmaları gerektiğini anımsatan İSMMMO Başkanı
Arıkan, “Teminat aranmaksızın kanuni faiz oranı uygulanarak 24 aya kadar tecil olabilecek.
Ayrıca, bazı borçlar nedeniyle daha önce uygulanmış hacizler, yapılan ödemelere paralel
olarak kaldırılacak. İstanbul Yaklaşımı olarak adlandırılan eski düzenlemeden sonra belli
büyüklükteki daha alt mükellefleri rahatlatacak böyle bir düzenlemenin yapılması son derece
isabetli oldu” dedi.
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