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Özü: Kredilerinin Yeniden Yapılandırılması
2016 yılında Rusya uçak krizi ile başlayan, 2017 yılında kısmi toparlanma ile umutlanan, 2018
yılındaki kur krizi ile birlikte ekonomik anlamda zorlanan ve nihai olarak da pandemi ile birlikte
oldukça zor günler geçirmekte olan ekonomimiz bütün bu olumsuzluklara rağmen 2021 yılı ile
birlikte geleceğe umutla bakabilmektedir.
Bu çerçevede turizm sektöründe ve bu sektöre bağlı olarak faaliyet göstermekte olan tedarikçi
niteliğindeki ticaret ve üretim yapan üyelerimiz ile diğer sektörlerde faaliyet göstermekte olan
üyelerimiz yaşamış oldukları bu olumsuzluklar çerçevesinde taahhütlerinde temerrüte düşmemek için
kısa vadeli borçlanmaya devam etmişlerdir. İstihdamlarını korumak ve iktisadi faaliyetlerini
sürdürebilmek için kısa vadeli yüksek faiz oranları ile yapılan bu borçlanmalar işletmeleri artan bir
borç yükü ile karşı karşıya bırakmıştır. Artan bu borç yükü ile birlikte kısa vadeli borçlarının baskısı
artmış bu baskı bilançolarını da olumsuz anlamda etkilemekle birlikte geri ödemelerinin
yapılabilmesini de zorlaştırmaya başlamıştır. Ancak gerek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin
liderliğinde birlik üyesi odalarımızdan gelen üye taleplerinin ilgili Bakanlık, kurum ve kuruluşlara
iletilmesi ile hayata geçen hükümetimizin almış olduğu tedbirler gerekse de iş insanı olarak geleceğe
bugünden daha iyi bakma dürtüsü dikkate alındığında mevcut borçlarının gelecek nakit akışları
dikkate alınarak uzun vadede ödenebilir olduğunu bu husus da bir çalışmaya ihtiyaç hasıl olduğunu
Odamıza iletmektedirler. Tabandan gelen talepleri dikkate alarak, kamu otoritesinin telkin ve
talimatları ile genel çerçevesi belirlenmiş, kredi kullandıkları ana bankaların önderliğinde, mevcut
kısa vadeli nakdi kredi faiz ve anaparaları da dahil edilmek üzere talep tarihindeki tüm toplam ana
para ve birikmiş faiz borçlarının, güncel cari faiz oranı ile mevcut faiz oranları arasındaki lehte olan
oran ile 2021 yılı turizm sezonunda geri ödemeleri başlamak üzere, gelecek nakit akış beklentileri
doğrultusunda, memzuç kayıtlarında olumsuz bir yapılandırma memzuç kaydı yaratılmaksızın,
yeniden ödenebilir uzun vadeli taksitlendirme imkanının sağlanabilmesi noktasında konunun Hazine
ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu, Türkiye
Bankalar Birliği’ne iletilmek üzere görüş ve değerlendirmelerinize arz ederiz.
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