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FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNUNDA 

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN 

BİLGİ NOTU 

 

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun 7 Mart 2021 tarihli ve 31416 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Böylece, Finansal 

Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’nda (“Kanun”) ilk defa 

tasarruf finansman sözleşmeleri ve faaliyetleri tanımlanmış, tasarruf finansman şirketlerine ilişkin 

düzenlemelere yer verilmiştir. Söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalarımızı aşağıda bulabilirsiniz. 

 

I. Tasarruf Finansman Sözleşmeleri 

 

A. Tanım 

Kanun’da ilk defa tanımlanan tasarruf finans sözleşmesi, “belirli bir tasarruf tutarı ve dönemine 

bağlı olarak önceden belirlenmiş koşulların gerçekleşmesi şartıyla, konut, çatılı işyeri veya taşıt edinimi 

için müşteriye finansman kullanma hakkı veren, şirkete ise müşteriye ait birikmiş tasarruf tutarını 

yönetme, geri ödeme ve finansman kullandırma yükümlülüğü ile organizasyon ücreti alma hakkı veren, 

faizsiz finansman esaslarına göre düzenlenen sözleşme” olarak mevzuata kazandırılmıştır. 

 

B. Tasarruf Finansman Sözleşmelerinin İçeriği 

Tasarruf finansman sözleşmeleri, asgari olarak; tutar, vade, organizasyon ücreti, gelir, maliyet 

ve masraflar, konut, çatılı işyeri veya taşıt edinimine yönelik tasarruf etme ve finansman kullandırma 

dönem ve koşulları, iade süre ve şartları, temerrüt, cayma hakkının kullanımı, sözleşmenin sona ermesi, 

fesih, mirasçılara intikal, üçüncü taraflara devir, tarafların hak ve yükümlülüklerine ilişkin hükümler 

içermelidir. 

 

C. Tasarruf Finansman Sözleşmelerine İlişkin Usuller 

Tasarruf finansman sözleşmeleri, yazılı veya uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle 

mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (“Kurul”) 

tarafından yazılı şeklin yerine geçebileceği belirlenen ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı 

üzerinden gerçekleştirilecek, müşteri kimliğinin doğrulanmasını mümkün kılacak yöntemler yoluyla 

kurulacak şekilde düzenlenmelidir. 

 

D. Müşterinin Cayma ve Fesih Hakkı 

Kanun’un 39/A maddesi uyarınca; müşteri, sözleşmenin imzalanmasını müteakip 14 gün 

içerisinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tasarruf finansman 
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sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Bu halde, şirket tarafından, cayma kararının bildirilmesinden 

itibaren 14 gün içerisinde, müşteriden temin edilen tutarın tamamı iade edilecektir. 

 

Ayrıca, müşteri, tasarruf finansman sözleşmesinin tasarruf dönemi bitimine kadar sözleşmeyi 

feshetme hakkına sahip iken, şirket; fesih hakkının kullanılmasıyla, Kurul’un belirleyeceği süre 

içerisinde organizasyon ücreti bedeli dışında kalan toplam birikim tutarını müşteriye iade etmekle 

yükümlüdür. Bununla birlikte, müşterinin talebi halinde, müşterinin sözleşmedeki hak ve 

yükümlülükleri saklı kalmak üzere, tahsisatın ileriki bir tarihe ertelenmesi mümkündür. 

 

Son olarak, sözleşme, müşterinin sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi 

durumu haricinde şirket tarafından tek taraflı feshedilemeyecektir.  

 

II. Tasarruf Finansman Şirketleri 

 

A. Kuruluş Şartları 

Kanun’un 5. maddesinde yapılan değişiklikler ile tasarruf finansman şirketleri için ticaret 

unvanlarında “Tasarruf Finansman Şirketi” ibaresini kullanma şartı getirilmiştir. İlaveten, tasarruf 

finansman şirketlerinin nakden ve her türlü muvazaadan ari olarak ödenmiş sermayesi en az yüz milyon 

Türk Lirası olmalıdır. 

 

B. Tasarruf Finansman Şirketlerinin Yapamayacağı İş ve İşlemler 

Tasarruf finansman şirketleri; 

i. Konut, çatılı işyeri veya taşıt ediminden doğduğu tevsik edilmeyen borçları finanse edemez. 

ii. Tasarruf finansman sözleşmeleri dışında finansman sağlayamaz, üçüncü taraflara borç veremez ve 

ortaklık payı edinemez. 

iii. Her türlü belge, ilan ve reklamlarında banka izlenimi yaratacak ifade ve deyimleri ve “katılım” 

ibaresini kullanamaz. 

iv. Sadece yurt içinde tescil edilmiş konut, çatılı işyeri veya taşıt alımlarını finanse edebilir. 

 

C. Birleşme, Devir, Bölünme ve Tasfiye 

Kanun’un 12. maddesi uyarınca, tasarruf finansman şirketlerinin birleşme, devir, bölünme ve 

iradi tasfiyeleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (“Kurum”) denetimine ve Kurul’un 

iznine bağlıdır. İlgili madde, tasarruf finansman şirketlerinin birleşme, devir, bölünme ve tasfiye 

işlemlerinde izlenecek usul ve esası düzenlemektedir. 
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D. Tasarruf Finansman Şirketlerinin Faaliyet İzninin Kaldırılması ve Tasfiyesi 

Değişiklik kapsamında Kanun’a eklenen 50/A numaralı madde uyarınca, finansal risklerin 

bulunması ve Kanun’un 15. maddesi kapsamında Kurum’un alınmasını talep ettiği tedbirlerin 

alınmaması veya alınsa bile mali bünyenin güçlendirilmesinin mümkün olmaması veya olmayacağının 

tespit edilmesi halinde Kurul tarafından, şirketin faaliyet izninin kaldırılmasına veya tasfiyesine karar 

verebilir.  

 

E. Tasarruf Finansman Şirketlerinin İntibak Süreci 

Geçici 7. maddenin yürürlüğe girdiği 7 Mart 2021 tarihinde, hali hazırda tasarruf finansman 

faaliyeti yürütenler; 

i. Yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde Kurum’a başvuruda bulunmakla yükümlüdür. 

ii. Başvuru sırasında durumlarını en geç altı ay içinde Kanun hükümlerine uygun hale 

getireceklerine veya müşteri hak ve menfaatlerini zarara uğratmadan tasfiye olacaklarına dair 

plan sunmakla yükümlüdür. Altı aylık süre, geçici 7. maddenin 3. fıkrasında düzenlenen bazı 

hallerde, Kurul tarafından uzatılabilecektir. 

iii. Planın uygun görülmesi halinde, gereken işlemleri, planla belirlenen sürelere sadık kalarak 

yerine getirmelidir. 

 

Yukarıda belirtilen süre içerisinde Kurum’a başvuru yapılmaksızın, tasarruf finansman 

faaliyetlerine devam edenler hakkında izinsiz faaliyette bulunmaya ilişkin hükümler uygulanacaktır. 

 

Kurul, i) Kurum’a başvuruda bulunup, bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarına göre 

varlıklarının yükümlülüklerini karşılayamayacağı tespit edilenlerin, ii) öngörülen süreler içerisinde 

Kanun’a uyum sağlamayanların, iii) Kurul tarafından yeterli görülmeyen bir plan sunanların ve vi) 7 

Mart 2021 tarihinden önce tasarruf finansman faaliyeti kapsamında müşterilerinden para toplayan ancak 

Kurum’a başvurmayanların tasfiyesine karar verebilir. 

 

Kanun hükümlerine uyum sağlayan tasarruf finansman şirketlerinin, 7 Mart 2021 tarihinden 

önce akdettikleri tasarruf finansman faaliyetine ilişkin sözleşmeler, uygulanmaya devam olunacaktır. 

Bu sözleşmeler kapsamında tahsil edilmiş birikim tutarları hakkında tasarruf finansman faaliyetlerine 

ilişkin hüküm uygulanacak ve Kurum tarafından, koruyucu düzenlemeler hükmü uyarınca tahsisat 

tarihleri ötelenebilecektir.  

 

Son olarak, 1 Ocak 2025 tarihine kadar yapılacak sözleşmelerde satıcı konumundaki üçüncü 

kişilere hesaben ödeme ve tevsik edici belge şartı aranmamaktadır. 
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III. Tasarruf Finansman Faaliyetleri 

Kanun’un 39/B maddesi uyarınca, tasarruf finansman şirketleri, müşteri grupları ve müşteriler 

bazında bağımsız bir tasarruf ve finansman planı düzenlemekle ve tasarruf fon havuzu hesaplarını, diğer 

hesaplarında ayırmakla yükümlüdür. Öte yandan, tasarruf finansman şirketlerinin faizsiz finansman 

esaslarına göre faaliyet göstereceği öngörülmüştür.  

 

IV. Finansal Kurumlar Birliği 

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği’nin adı değişiklikle uyumlu 

şekilde Finansal Kurumlar Birliği olarak değiştirilmiştir. Ayrıca, aşağıda sayılan tüzel kişiler, faaliyet 

izninin alındığı tarihten itibaren bir ay içerisinde Birlik’e üye olmakla yükümlü kılınmıştır: 

i. Türkiye’de kurulu finansal kiralama şirketleri, faktoring 

şirketleri, finansman şirketleri ve tasarruf finansman şirketleri, 

ii. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 143. maddesinde düzenlenen varlık yönetim şirketleri, 

iii. Kurum’un gözetim ve denetimine tabi diğer kuruluşlardan Kurulca uygun görülenler. 

 

V. Koruyucu Düzenlemeler 

Kurum, yürüttüğü denetimler sonucunda, Kanun’un 15. maddesinde yer alan ve finansal 

anlamda risk teşkil eden hallerden bir veya birkaçının var olduğuna kanaat getirirse, gerekli gördüğü 

tedbirlerin şirket tarafından alınmasına karar verebilecektir. Kurum ayrıca, tasarruf finansman şirketleri 

için tahsisat tarihlerini ötelemeye yetkilidir. 

 

Öte yandan, tasarruf finansman şirketleri, tasfiye halinde tasarruf sahiplerine ödenmek üzere, 

tahsil ettikleri organizasyon ücretlerinin binde beşini ayırmak zorundadır. Bu oran, Kurul tarafından, 

firma bazında üç katına kadar arttırılabilir. 

 

VI. Yaptırımlar 

Kanun’un çeşitli maddelerinde; “tasarruf finansman şirketlerinin yapamayacağı iş ve işlemlere 

aykırılık”, “cayma ve fesih hakkına aykırı işlem”, “tasarrufun çekilmesinin engellenmesi”, “tasarruf 

finansman sözleşmelerinin usul ve içeriğine aykırı işlem”, “tasarruf finansman faaliyetlerini düzenleyen 

hükme aykırı işlem”, “izinsiz faaliyet” ve “zimmet” suçlarının adli/idari para cezası ve hapis cezası ile 

cezalandırılacağı öngörülmüştür. 

 

Bilgilerinize sunarız.  
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Saygılarımızla, 

 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 

* Bilgi notumuzda yer verilen açıklamalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan mevzuatı ve ilgili resmi mercilerin 

kamuya yaptığı bilgilendirmeler esas alınarak hazırlanmış olup, tereddütlü hususlarda nihai işlemler gerçekleştirilmeden evvel 

tarafımızdan görüş ve destek alınmasını tavsiye ederiz. Aksi takdirde, burada yer verilen açıklamalar temel alınarak yapılacak 

işlemler ve bunların sonuçlarıyla ilgili olarak Avukatlık Büromuz sorumlu tutulamaz 


