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oranlarında artış meydana geldiği; öte yandan, faiz oranlarında meydana gelen değişiklik 

üzerine konut kredisi kullanan müşterilerin yapılandırma taleplerine ilişkin olarak 6502 sayılı 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Konut Kredilerine ilişkin hükümleri başta olmak 

üzere güncel yasal mevzuat hükümleri ve Banka ile müşteriler arasında imzalanan Sabit Faizli 

Konut Finansmanı Sözleşmeleri’nin konuya ilişkin düzenlemeleri ile Banka kredilendirme 

politikaları çerçevesinde değerlendirme yapıldığı; 6502 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesi 

hükmüne göre, Sabit Faizli Konut Finansmanı Kredilerinde kredi faiz oranı ve geri ödeme 

tutarları ancak tarafların ortak rızası halinde değiştirilebildiği; bu yasal çerçevede bankanın 

yasaların kendisine tanıdığı hakkı kullanarak yapılandırma başvurusunu reddetme imkânına 

sahip olmasına rağmen, iyiniyet ilişkileri çerçevesinde, faiz indirim talebinde bulunan 

müşterilere ilişkin olarak maliyet koşulları ve kredi politikaları çerçevesinde değerlendirme 

yapmakta ve müşteri taleplerinin değerlendirilmekte olduğu; yasal bir zorunluluk olmamasına 

rağmen özellikle Covid-19 pandemisinin tüketiciler üzerindeki olumsuz etkileri de gözetilerek 

taleplerin değerIendirilmesinde gerekli hassasiyetin gösterildiği;  

2.2. Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü tarafından 

gönderilen 07/01/2021 tarihli ve  sayılı yazıda özetle; COVID-19 pandemi döneminde 

sosyal destek paketleri ve kredi kampanyaları aracılığıyla ekonomik kalkınmaya destek 

sağlanması amacı ile müşterilerin sıfır/birinci el veya ikinci el konut alımlarına yönelik konut 

finansmanı ihtiyaçlarına uygun olarak "Avantajlı Konut Kredisi” kampanyasının uygulamaya 

alındığı; kampanya kapsamında 02/06/2020 – 21/08/2020 tarihleri arasında %0,64 ila %0,89 

faiz oranı arasında değişen oranlarda kredi kullandırımı yapıldığı; mevcut konut kredilerinin 

yapılandırma faiz oranlarının ise piyasa koşullarına göre belirlenmekte olup anılan tarih 

aralığında 476 adet konut kredisinde; faiz oranında veya faiz oranında ve vadesinde müşteri 

lehine mutabık kalınarak değişiklik yapıldığı; ilaveten 5 adet konut kredisinde hem değişken 

faiz türünden sabit faiz türüne dönüşüm amacıyla hem de müşteri lehine faiz oranında indirim 

yapılması amacıyla yapılandırma işlemi gerçekleştirildiği; anılan hükümler kapsamında 

müşteri lehine faiz oranında indirim olacak şekilde müşteri ile mutabık kalınarak ve sabit faizli 

kredilerde kanunda belirtilen sınırlar dahilinde olmak kaydıyla erken ödeme tazminatı, 

yapılacak faiz indirimi tutarını aşmayacak şekilde tahsil edilerek gerçekleştirildiği; 

2.3. Vakıf Katılım Bankası A.Ş. tarafından gönderilen 22/12/2020 tarihli ve  

sayılı yazıda özetle; pandemi öncesi 2020 yılı Mayıs ayına kadar konut finansman taleplerinin 

ortalama aylık %0,90 kar payı oranı ve 120 ay vade imkanı ile gerçekleştirildiği; COVID-19 

salgının neden olduğu ekonomik tahribata karşı alınan ekonomik tedbirler kapsamında diğer 

kamu bankalarının da sürece dahil olduğu ortak basın duyurusu ile normalleşme sürecine destek 

amaçlı konut finansmanını da kapsayan kampanya düzenlendiği; salgın nedeniyle bu süreçte 

ödeme sıkıntısı çeken ve mücbir sebep kapsamında müşterilerin ortalama vade değiştirilmeden 

ve ilave kar payı yansıtılmadan öteleme taleplerinde ise mevcut proje oranları üzerinden 

talepler doğrultusunda öteleme işlemlerinin gerçekleştirildiği; bu işlemlerde talep projenin 

vadesi dahilinde ilave ödemesiz süreler de verildiği; 

2.4. Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Operasyon Merkezi Bölüm Başkanlığı tarafından 

gönderilen  sayılı yazıda özetle, salgın dönemi boyunca yıl içinde piyasa koşulları 
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nedeniyle konut finansmanı kâr payı oranlarında aşağı ve yukarı yönlü değişiklikler yaşandığı 

fakat müşterilere kullandırılan konut finansmanları sabit kâr paylı olduğundan kredinin devamı 

boyunca kâr payı oranlarının piyasa koşulları nedeniyle değiştirilemediği, bu hususun Konut 

Finansmanı Sözleşmesi ve Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu'nda belirtilmiş 

olup konut finansmanı kullandırımları öncesinde “kredinin sabit kâr paylı olduğunu, kredinin 

devamı boyunca kâr payı oranının piyasa koşulları nedeniyle değiştirilemeyeceğini bildiği” 

hususunda müşteri bilgilendirmesi yapılarak ve müşteriden bu konuda kabul ve taahhüt alınarak 

konut finansmanı kullandırımlarının yapıldığı.  

bilgilerine yer verilmiştir. 

2.5. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. Dijital Bankacılık ve Kanal Yönetimi B.B. 

tarafından gönderilen 22/12/2020 tarihli ve sayılı yazıda 

özetle; 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun ilgili maddeleri birlikte 

değerlendirildiğinde bankalarının Kamu Denetçiliği Kurumunun görev alanında 

bulunmadığına ilişkin görüşler ifade edilerek istenilen bilgi ve belgeler gönderilmemiştir. 

III. İLGİLİ MEVZUAT 

3. 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın "Dilekçe, bilgi edinme ve kamu 

denetçisine başvurma hakkı" başlıklı 74’üncü maddesinde, “…Herkes, bilgi edinme ve 

kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı 

olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler…” 

hükmü, 

4. 14/06/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun; 

4.1. "Tanımlar" başlıklı 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde, “İdare: 

Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî 

idareleri, mahallî idarelerin bağlı idarelerini, mahallî idare birliklerini, döner sermayeli 

kuruluşları, kanunlarla kurulan fonları, kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşları, kamu iktisadi 

teşebbüslerini, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait kuruluşlar ile bunlara bağlı 

ortaklıklar ve müesseseleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını, kamu hizmeti 

yürüten özel hukuk tüzel kişilerini… ifade eder.” hükmü, 

4.2. “Kurumun görevi” başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasında, “Kurum, idarenin 

işleyişiyle ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve 

davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk 

yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir.” hükmü, 

5. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “Faiz oranı” başlıklı 36’ncı 

maddesinde, “Kredilerde geri ödeme tutarlarının, finansal kiralama işlemlerinde ise kira 

bedellerinin anaparayı aşan kısmı bu madde kapsamında faiz olarak kabul edilir. Sözleşmede 

belirtilmek suretiyle konut finansmanına yönelik kredilerde ve finansal kiralama işlemlerinde 

faiz oranı sabit veya değişken olarak ya da aynı kredi için her iki yöntem esas alınmak suretiyle 

belirlenebilir. Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi hâlinde, sözleşmenin kurulduğu tarihte 

belirlenen oran tarafların rızası dışında değiştirilemez. Oranın değişken olarak belirlenmesi 
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hâlinde ise, başlangıçta sözleşmede belirlenen oran, dönemsel geri ödeme tutarı başlangıçta 

sözleşmede belirlenen azami dönemsel geri ödeme tutarını aşmamak koşuluyla ve sözleşmede 

belirlenecek yurt içinde veya yurt dışında genel kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılan 

endekslerden en düşük olanı baz alınarak değiştirilebilir. Oranların değişken olarak 

belirlenmesi hâlinde bu yöntemin muhtemel etkileri konusunda tüketicilerin bilgilendirilmesi 

şarttır. Bu amaçlarla kullanılabilecek referans faizler ve endeksler Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası tarafından belirlenir.” hükmü, 

6. 28/05/2015 tarihli ve 29369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konut Finansmanı 

Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin “Yeniden finansman” başlıklı 12’nci maddesinde, “Konut 

finansmanı kuruluşu ve tüketicinin mutabakatı ile konut finansmanı sözleşmesinde; a) Kredi 

faiz oranında değişiklik yapılması, b) Kredinin vadesinde değişiklik yapılması, c) Konut 

finansmanı sözleşmesinde belirtilen faiz türünde değişiklik yapılması, ç) Aynı konut teminat 

gösterilerek birden fazla konut finansmanı sözleşmesi kurulmuşsa bunların tek bir konut 

finansmanı sözleşmesi ile birleştirilmesi, d) Kredinin para biriminde değişiklik yapılması, 

hususlarından en az birinin gerçekleşmesi halinde yeniden finansman söz konusu olur. (2) 

Konut finansmanı sözleşmesinde yeniden finansman kapsamında yapılacak değişikliklerde 

tüketiciden yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile onay alınır. Onay alınmadan önce, konut 

finansmanı kuruluşu, yeniden finansman amacıyla konut finansmanı sözleşmesinde yapılan 

değişiklikleri içeren karşılaştırmalı bilgiyi, en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir 

dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye 

verir.” hükmü, 

7. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından 07/03/2020 tarihli ve 31061 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve 

Esaslar Hakkında Tebliğ’in “Tüketici ve konut finansmanı kredilerine ilişkin ücretler” 

başlıklı 10’uncu maddesinin 4’üncü fıkrasında, “Konut finansmanı sözleşmelerinde faiz 

oranı veya kâr payının sabit olarak belirlenmesi hâlinde, krediyi tahsis eden kuruluş nezdinde 

sözleşmede yer verilmek suretiyle, bir veya birden fazla taksit ödemesinin vadesinden önce 

yapılması ile kredinin faiz oranı veya kâr payında finansal tüketici lehine mutabık kalınarak 

değişiklik yapılması hâllerinde, Kanunun 37 nci maddesinde yer alan erken ödeme tazminatı 

haricinde hiçbir ücret alınamaz. Tahsil edilebilecek erken ödeme tazminatı ise yapılacak faiz 

veya kâr payı indirimi tutarını aşamaz.” hükmü yer almaktadır. 

IV. KAMU DENETÇİSİ ARİF DÜLGER’İN KAMU BAŞDENETÇİSİNE ÖNERİSİ 

8. Kamu Denetçisi tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; başvurunun reddi 

gerektiği hususundaki öneri Kamu Başdenetçisine sunulmuştur. 

V. DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE 

A. Hukuka, Hakkaniyete ve İnsan Haklarına Uygunluk Yönünden Değerlendirme 

9. Kamu Denetçiliği Kurumu, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını 

insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden 

incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmakla görevli anayasal bir kurumdur. 
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10. Kurumumuza ulaşan başvuruların konusunu genelde bireysel mağduriyet iddiaları 

oluşturmaktadır. Ancak toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren ve kamuoyunun gündemini 

meşgul eden konular da Kurumumuza yapılan başvuruların konusunu oluşturabilmektedir. 

Kurumumuz, 2013 yılında başvuru almaya başlayan yeni bir kurum olmasına rağmen faaliyet 

yürüttüğü bu kısa süre içerisinde bu nitelikte çok sayıda başvuru almış, aldığı kararlar ve 

hazırladığı raporlarla 6328 sayılı Kanun’un kendisine verdiği yetki çerçevesinde gerekli 

çalışmaları yürütmüştür. Kurumumuzun farklı görüşleri bir araya getirmek suretiyle 

gerçekleştirdiği çalıştaylar ile hazırladığı rapor ve kararlarda sorunların çözüme kavuşturulması 

ve uygulamaların iyileştirilmesine yönelik tavsiyelerde bulunulmuş ve çalışmalar kamuoyunun 

bilgisine sunulmuştur. 

11. Kurumumuz, görev alanına girmeyen başvuruları doğrudan incelememek yerine, yapıcı bir 

tavır sergileyerek başvurunun niteliğine göre başvurucuları sorunlarını çözebilecek mercilere 

yönlendirmekte, gerekli durumlarda inisiyatif alarak gerekli girişimlerde bulunabilmektedir. 

Kurumumuz geçtiğimiz aylarda bankalara olan kredi borçlarının yapılandırılması ile ilgili 

konularda yoğun olarak gelen başvurular üzerine Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları 

Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumu ve Türkiye Bankalar Birliği ile yazışmalar yapmış, bakanlık ve kurumların üst 

yöneticilerine mektup göndermek suretiyle başvurucuların taleplerinden ilk elden haberdar 

olmalarını ve sorunların çözümü için harekete geçmelerini sağlamıştır. 

12. COVID-19 pandemisi, ülkelerin sağlık sistemlerinin yanında ekonomik sistemlerini de 

tehdit etmektedir. Dünya çapında kayıt altına alınan vaka sayısı 103 milyonu aşmışken 

pandeminin kontrol altına alınabilmesi için ülkelerce alınan sıkı tedbirlerle ilk olarak sağlık 

sistemi üzerindeki riskin azaltılması amaçlansa da, bu tedbirlerin başta sermaye ve istihdam 

piyasasında olumsuz etkilere yol açması kaçınılmazdır. 

13. Öyle ki Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından “Büyük Tecrit” başlığı ile yayımlanan 

Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Nisan 2020 sayısında COVID-19 salgınının dünya 

genelinde yüksek maliyetlere neden olduğu ifade edilerek izolasyon, tecrit ve geniş çaplı iş 

yerleri kapatmalarının virüsün yayılmasını yavaşlatmak için gerekli olduğu belirtilmekle 

birlikte dünyada yaşanan bu sağlık krizi nedeni ile alınmak zorunda kalınan sıkı tedbirlerin 

ekonomik faaliyetlere ciddi bir etkisi olacağı değerlendirilmiştir. Açıklanan rapora göre 

salgının bir sonucu olarak küresel ekonominin 2020 yılında %3 oranında sert bir şekilde 

küçülmesi öngörülmekte olup birçok ülkenin yaşanan sağlık şoku, düşen dış talep ve sermaye 

akışının tersine dönmesi nedeni ile oluşan çok katmanlı bir krizle karşı karşıya olduğu 

tahmininde bulunulmuştur. 

14. Bu tahminlerden sonra, ekonomik toparlanmanın hızlı bir şekilde başlamasının sağlanması 

gerektiği ve mali önlemlerin artırılması gerektiği değerlendirmesinde bulunulmuştur. Aynı 

raporda mevcut ekonomik koşullar ilk olarak 2007-2008 ekonomik krizi ile kıyaslanmış ve 

2007-2008 banka krizinin yarattığı koşullardan dahi daha zor bir dönemden geçildiği ifade 

edilerek “1930’lardaki Büyük Buhran’dan beri ilk kez bu kadar kötü ekonomik koşulların 

yaşandığı” yorumunda bulunulduğu görülmüştür. 
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(https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020 Erişim Tarihi: 

17/05/2020) 

15. Söz konusu raporda yer alan mevcut durum değerlendirmesinin ve mali önlemlerin 

artırılması gerektiğine ilişkin önerinin ülkeler bazında ne oranda karşılık bulduğu, dünya 

genelinde COVID-19 pandemisi nedeniyle açıklanan yardım paketlerinin incelenmesiyle 

anlaşılabilir. Avrupa Birliğinin en büyük ekonomilerinden olan Almanya’nın, salgının etkisini 

azaltmak için 750 milyar Euro’luk teşvik paketine ve 56 milyar Euro’luk ek bütçeye onay 

vermekle 2013 yılından beri ilk defa borçlandığı görülmektedir. Açıklanan yardım paketinin 

içeriğine bakıldığında işletmelere kredi verilmesi ve devletin şirketlerden doğrudan hisse alımı 

yapması gibi önlemlerin alındığı anlaşılmaktadır. İspanya “Ülke tarihindeki en büyük ekonomik 

yardım paketi” nitelemesiyle 200 milyon Euro’luk yardım paketi açıklamış; serbest çalışanlara 

her ay, son üç yıldaki kârlarının ortalamasının %80'i oranında ödeme yapılacağını duyuran 

İngiltere hükümeti 330 milyar Sterlinlik destek paketini kabul etmiş; Fransa küçük işletmeler 

ve işsiz kalanlar için 45 milyar Euro'luk bir paketin yanı sıra şirketlere 300 milyar Dolarlık 

kredi garantisi sağlanacağını ilan etmiş; Amerika Birleşik Devletleri ise bireylere doğrudan 

ödeme, işsizlik yardımlarının artırılmasını içeren teşvik paketinin yanında 500 milyar Dolarlık 

kredi programını ve Merkez Bankası tarafından yapılacak 700 milyar Dolarlık alım programını 

açıklamıştır. (https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-52065095 Erişim Tarihi: 

17/05/2020) 

16. Ülkemiz de yaşanan bu olağanüstü süreçte COVID-19 salgınının ekonomiye yarattığı 

olumsuz etkilere karşı tedbirsiz kalmamış ve bu negatif etkilerin bertaraf edilebilmesi adına 18 

Mart 2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ekonomik 

İstikrar Kalkınma Paketi açıklanmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının 

koordinasyonunda yürütülen bu paket ile salgının yaratabileceği ekonomik tahribatın en düşük 

seviyede kalmasının yanında, istihdamda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi ve 

üretimin sürdürülmesi amaçlanmaktadır. 

17. Açıklanan paketin detayları incelendiğinde ilk olarak 2 milyondan fazla mükellefin 

yaklaşık 53,6 milyar TL tutarında muhtasar, KDV ve prim ödemelerinin 6 ay ertelendiği ve 

tüm gelir vergisi mükellefi 1,9 milyon vatandaşın mücbir sebep kapsamına alındığı, vergi 

beyanname verme ve tahakkuk eden vergi ödeme sürelerinin uzatıldığı görülmektedir. Ek 

olarak COVID-19 salgını tedbirleri nedeniyle nakit akışı bozulan kişilerin bankalara olan kredi 

anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ertelenmiş ve gerektiğinde bunlara ilave finansman 

desteği sağlanacağı açıklanmıştır. İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım 

oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verilmiş, 500 bin Türk 

lirasının altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarı yüzde 80’den yüzde 90’a çıkarılarak 

daha uygun şartlarda ev alımı imkanı sağlanmış, korona virüs nedeniyle temerrüde düşen 

firmaların kredi siciline mücbir sebep notu düşülmüş, yaklaşık 7,8 milyon kişinin yararlanacağı 

düşünülen asgari ücret desteğinin işletme büyüklüğüne bakılmaksızın 12 ay boyunca 

uygulanacağı ilan edilmiştir. 

18.  İşten çıkarmaların önlenmesi için koronavirüsten etkilenen iş yerlerinde çalışanlara yönelik 

olarak kısa çalışma ödeneği devreye alınmış, yaklaşık 650 bin emeklinin emekli maaşı 
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yükseltilmiş, emeklilerin bayram ikramiyeleri Ramazan Bayramı öncesinde ödenmiş, Aile, 

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere 1000 

TL olarak ödenmek üzere toplam 2 milyar liralık ek kaynak ayrılmış, istihdamdaki sürekliliği 

temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresi 4 aya çıkartılmış, ihracat ve döviz kazandırıcı 

hizmetleri desteklemek amacıyla Merkez Bankası tarafından ek tedbirler alınmış, Devlet 

destekli alacak sigortası kapsamı genişletilerek KOBİ’lerin alacakları garanti altına alınmıştır. 

19. Üniversite hastaneleri dahil sağlık çalışanları için performans ödemelerinin 3 ay boyunca 

en üst seviye olan tavandan yapılması için 5,7 milyar lira tutarında ek kaynak sağlanması, sağlık 

personeli alımı, konaklama vergisi uygulamasının ertelenmesi, yurt içi havayolu 

taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranının düşürülmesi, il özel idarelerinin, belediyelerin ve 

bağlı kuruluşların mülkiyetinde veya tasarrufunda olup kiraya verilen taşınmazlara kira 

ödemeleri konusunda destek ve esneklik sağlanması ve 5.682 firmanın ve bu firmalarda çalışan 

58.241 personelin faydalanmasının beklendiği Ar-Ge ve tasarım firmalarının 2 aylık kira 

ödemelerinin ertelenmesi gibi ek tedbirlerin öngörüldüğü yardım paketinde kamu bankalarına 

da görev ve sorumlulukların verildiği anlaşılmaktadır. 

20. Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketinde her bir kamu bankası için detaylı olarak ayrı 

açıklamalarda bulunulduğu görülmektedir.  Söz konusu pakette ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası Anonim Şirketi (Ziraat Bankası) için; 31 Mart 2020 tarihine kadar taksit, faiz 

ve anaparasını ödemeyenlerin bu döneme dair ödemelerini erteleyebilmeleri, firmaların 

kurumsal kart limitlerinin artırılması, turizm gibi dönemsel faaliyet gösteren sektörler için 

ödemesiz dönemin 12 aya kadar uzatılabilmesi, mevcut kredilerin 6 aya kadar ödemesiz dönem 

olmak üzere yapılandırılabilmesi ve istihdam azaltmamak şartıyla 3 aylık dönem boyunca 

personel maaş gideri kadar ilave kredi limiti verilmesi imkanlarının tanındığı görülmüştür. 

21. Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı (VakıfBank) için bireysel kredi 

müşterilerinin taksit, kredi kartı ödemeleri 3 aya kadar ötelenebilmesi, Kurumsal, Ticari ve 

KOBİ segmentinde yer alan müşterilerin düzenledikleri çeklerin ödenmesi amacıyla "Çek 

Ödeme Destek Kredisi” hazırlanması, firmaların 31 Mart 2020 tarihindeki devre sonu faizleri 

de dahil olmak üzere 30 Haziran 2020 tarihine kadar olan tüm anapara ve faiz ödemeleri 

konusunda esneklik sağlanması, işletmelere 3 aylık maaş gideri kadar uzun vadeli kredi 

kullandırılması ile turizm ve şehir içi toplu taşıma dahil en çok etkilenen sektörlere özgü 

kredilerin 12 aya kadar ödemesiz dönemli olarak yapılandırılması tedbirleri açıklanmıştır. 

22. Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi (HalkBank) içinse 31 Mart 2020 tarihine kadar taksit, 

faiz ve anaparasını ödemeyenlerin bu döneme dair ödemelerini erteleyebilmeleri, firmaların 

kurumsal kart limitlerinin artırılması, turizm gibi dönemsel faaliyet gösteren sektörler için 

ödemesiz dönemin 12 aya kadar uzatılabilmesi, firmalara istihdam azaltmamak şartıyla 3 aylık 

dönem boyunca personel maaş gideri kadar ilave kredi limiti verilmesi, banka müşterilerine 6 

aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere kredilerinin uygun vadeli olarak yapılandırılma imkanı 

sunulması ile esnaf ve sanatkarların ödemelerinin 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenebilmesi 

öngörülmüştür. Anılan Banka tarafından ayrıca tüm esnaflar için "işletme ve finans desteği" ile 

"paraf esnaf kart desteği" paketlerinin hayata geçirildiği ve işlerinin olumsuz etkilendiğini 

beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkarların bankaya olan kredi borçlarının, Nisan, 
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Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemelerinin 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelendiği 

açıklanmıştır. 

23. Ayrıca kamu bankaları vasıtasıyla geliri 5000 TL’nin altında olan kişiler için temel ihtiyaç 

desteği paketi devreye alınmıştır. Buna göre 5000 TL, 7500 TL ve 10000 TL tutarında destek 

kredisi öngörülmüş ve 36 ay vadeli öngörülen bu krediler için ilk 6 ay ödemesiz dönem 

tanımlanmıştır. Öngörülen bu desteğin yanında, çalışan sayılarında azaltma yapılmaması 

önkoşuluyla 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli ve %7,5 yıllık maliyetli “İş’e Devam Kredi 

Desteği”nin öngörüldüğü anlaşılmıştır. Hazine ve Maliye Bakanı tarafından da bankaların, iş 

dünyasına ve bireylere verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisi olunacağı açıklanmıştır. 

24. Diğer yandan, 1 Haziran 2020 tarihinde kamu bankaları tarafından konut kredisinin de 

içinde olduğu dört yeni kredi paketinin kamuoyuna duyurulduğu, buna göre birinci el/sıfır 

konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık %0,64 faiz oranı ile 

finansman imkânı; ikinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve 

aylık yüzde 0,74 faiz oranı ile finansman imkânı sunulduğu görülmektedir. 

25. Bu kapsamda Kurumumuza yapılan başvurular incelendiğinde, COVID-19 pandemi 

sürecinden önceki dönemde konut kredisi kullanan başvuranların yukarıda anılan düşük faiz 

oranlı konut kredileri üzerinden yapılandırma talep ettiği ancak yukarıda ayrıntılarıyla 

açıklanan bu kredi paketlerinin pandeminin ekonomik açıdan yarattığı olağanüstü dönemle 

sınırlı olarak öngörüldüğü, bu nedenle önceki dönemde konut kredisi kullananların faiz 

oranlarının yapılandırılması talebinin reddi yönünde tesis edilen işlemde hukuka ve 

hakkaniyete aykırılık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır. 

B. İyi Yönetim İlkeleri Yönünden Değerlendirme 

26. İyi yönetim ilkelerine Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul 

ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in "İyi yönetim ilkeleri" başlıklı 6’ncı maddesinde yer 

verilmiş olup söz konusu ilkeler yönünden yapılan değerlendirme neticesinde, başvuranların 

müracaatlarının ilgili bankalar tarafından geç cevaplandırıldığı yönünde Kurumumuza iletilen 

iddiaların bulunduğu; bu bağlamda, ilgili bankaların söz konusu taleplere dönük faaliyetlerinde 

“makul sürede karar verme”, “kararların gerekçeli olması” ve “kararın geciktirilmeksizin 

bildirilmesi” ilkelerine uygun davranması gerekliliği tespit edilerek bahse konu ilkeler 

doğrultusunda çalışmaların sürdürülmesi önerilmektedir. 

VI. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN YASAL MEVZUAT  

27. 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun “Dava açma süresinin yeniden 

işlemeye başlaması” başlıklı 21’inci maddesinde, Kamu Denetçiliği Kurumunun inceleme ve 

araştırmasını, başvuru tarihinden itibaren altı ay içinde sonuçlandıramaması hâlinde durmuş 

olan dava açma süresinin kaldığı yerden işlemeye başlayacağı belirtilmiş olup Kamu 

Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik’in 38’inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca incelemenin altı ayda 

bitirilememe gerekçesi ve dava açma süresinin kaldığı yerden yeniden işlemeye başlayacağı 

hususu başvurana 23/12/2020 tarihli ve  sayılı yazı ile 

bildirilmiştir. 
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VII. KARAR 

Yukarıda açıklanan gerekçeyle BAŞVURUNUN REDDİNE; 

Kararın BAŞVURANA ve TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM 

ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE tebliğine; 

Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisince karar verildi. 

 

 

  e-imzalıdır 

  Şeref MALKOÇ 

Kamu Başdenetçisi 

 




