
DUYURU 

 Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 

Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21 Kasım 2018 tarihli ve 30602 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 Daha önce 15/8/2018 tarihli ve 30510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili 

yönetmelikte yapılan değişikliklerle; 

 Borçlunun tanımı yapılmış ve borçlu tanımında Bankacılık Kanununa tabi 

kuruluşlar; Sermaye Piyasası Kurumları, Sigortacılık Kanununa tabi kuruluşlar, 

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansal Şirketleri Kanununa tabi kuruluşlar ile 

Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik 

Para Kuruluşları Hakkında Kanuna tabi kuruluşlar dışında kalan şirketler  olarak 

sayılmıştır. 

 Finansal Yeniden Yapılandırma kapsamına alınan borçluların mali durumlarının ve 

bu kapsamda borçlarının yeniden yapılandırılması veya itfa planına bağlanması 

sonucunda borçların geri ödeme kabiliyeti kazanacağının tespiti için makul süre 

anlamında değişiklik yapılmış ve bu süre ile usul ve esasların  Çerçeve 

AnlaĢması’nda gösterileceği ifade edilmiştir. Ayrıca, borçlarını geri ödeme 

kabiliyeti kazanamayacağına kanaat getirilen borçluların yeniden yapılandırma 

kapsamına alınamayacağı belirtilmiştir. 

 Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarını imzalayacak alacaklılar 

adına finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların mali 

durumunun tespiti, bu Çerçeve Anlaşmalar ile belirlenecek kuruluşlar tarafından 

yapılacak şekilde yeniden düzenlenmiş ve dolayısıyla “Kurul tarafından uygun 

görülme”ye yönelik düzenleme “belirlenecek kuruluĢlar” şeklinde 

değiştirilmiştir. 

 Yönetmelik’in 5’ inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları değiştirilerek; 

Çerçeve Anlaşmaları kapsamında bir borçluyla yapılan sözleşmenin Çerçeve 

Anlaşmasını imzalayan alacaklı kuruluşların alacaklarının üçte ikisini oluĢturan 

çoğunluğu tarafından imzalanması halinde, Çerçeve Anlaşmasını imzalayan 

alacaklı kuruluşların tamamı tarafından alacakların yeniden 

yapılandırılmasının zorunlu olduğu şeklinde değiştirilmiş ve ayrıca; Yurt dışı 

kredi kuruluşları ve uluslar arası kurumların finansal yeniden yapılandırma 

sürecine katılmalarına ilişkin usul ve esasların Çerçeve Anlaşmalarıyla 

belirleneceği hususu yönetmeliğe eklenmiş sözleşme düzenlemesi ile bağlantılı 

zamanaşımının kesilmesine yönelik düzenleme Yönetmelik’ten çıkarılmıştır. 

 “Çerçeve Anlaşmalarında, tarafların anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini yerine 

getirmemeleri halinde”ki düzenleme; “Çerçeve Anlaşmalarını imzalayanların bu 

anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde” şeklinde 

değiştirilerek taraflar yerine imzalayanları kapsama almış ve dolayısıyla 

imzalamayan taraflar bu düzenlemenin dışında bırakılmıştır. 



 Yönetmeliğin “Sözleşmeler” başlıklı 9’uncu maddesinde yer alan (2) “Kanunun 

49’uncu maddesinde tanımlandığı şekliyle aynı risk grubuna dahil oldukları 

borçlulara piyasa faizlerinin altında faiz uygulayamazlar ve ilave finansman 

sağlayamazlar ibaresi” ile (4) “Sözleşmelere taraf olan alacaklıların borçluya ait 

müşteri sırrı niteliği taşıyan bilgileri birbirlerine ve kanunen açıkça yetkili kılınan 

merciler dışında kalanlara vermeleri ve açıklamaları yasaktır. Yapılacak 

sözleşmeye bu hususta hüküm konulması veya ilave bir gizlilik anlaşması 

yapılması zorunludur.” Şeklindeki düzenlemeler Yönetmelik kapsamından 

çıkarılmıĢtır. 

 

Bu kapsamda, Yönetmelik değişikliğinin tam metni aşağıda gösterilmekle birlikte, 

tereddüt hasıl eden konularda Odamız Vergi  Danışmanı ve Hukuk Müşaviri ile irtibat 

kurulabilecektir. 

Üyelerimize önemle duyurulur. 

Vergi Danışmanı: Mustafa ÇOTAK 

Tel: 0 222 2222626 Dahili:201 

Hukuk Müşaviri : İnci YILDIRIM BALCI 

Tel : 0 222 2222626 Dahili:231 
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EK : 

21 Kasım 2018 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30602 

YÖNETMELİK 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 

FĠNANSAL SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILMASI 

HAKKINDA YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK 

YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK 

MADDE 1 – 15/8/2018 tarihli ve 30510 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Sektöre Olan Borçların 

Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 

a) Alacaklı kuruluşlar: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde geçen 

bankaları ve 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 3 

üncü maddesinde geçen şirketleri, 

b) Birlik: Türkiye Bankalar Birliğini, 

c) Borçlu: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa tabi kuruluşlar, 6/12/2012 tarihli ve 6362 

sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 35 inci maddesinde belirtilen Sermaye Piyasası Kurumları, 3/6/2007 tarihli ve 

5684 sayılı Sigortacılık Kanununa tabi kuruluşlar, 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve 

Finansman Şirketleri Kanununa tabi kuruluşlar ile 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet 

Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna tabi kuruluşlar dışında 

kalan şirketleri, 

ç) Çerçeve Anlaşmaları: Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uyarınca imzalanacak Finansal Yeniden 

Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarını, 

d) Kanun: 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, 

e) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu, 



f) Sözleşme: Çerçeve Anlaşmaları kapsamında yapılan finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerini, 

ifade eder.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“(1) Finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların, mali durumlarının ve bu kapsamda 

borçlarının yeniden yapılandırılması veya yeni bir itfa planına bağlanması sonucunda borçlarını makul bir süre içinde 

geri ödeme kabiliyeti kazanacağının tespit edilmesi şarttır. Bu tespitin yapılmasına ilişkin esas ve usuller Çerçeve 

Anlaşmalarında gösterilir. Borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanamayacağına kanaat getirilen borçlular finansal 

yeniden yapılandırma kapsamına alınamaz. 

(2) Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarını imzalayacak alacaklılar adına finansal yeniden 

yapılandırma kapsamına alınacak borçluların mali durumunun tespiti, bu Çerçeve Anlaşmalar ile belirlenecek 

kuruluşlar tarafından yapılır. ” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“(3) Çerçeve Anlaşmaları kapsamında bir borçluyla yapılan sözleşmenin Çerçeve Anlaşmalarını imzalayan 

alacaklı kuruluşların alacaklarının üçte ikisini oluşturan çoğunluğu tarafından imzalanması halinde, Çerçeve 

Anlaşmalarını imzalayan alacaklı kuruluşların tamamı tarafından alacakların yeniden yapılandırılması zorunludur. 

(4) Yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumların finansal yeniden yapılandırma sürecine katılmalarına 

ilişkin usul ve esaslar Çerçeve Anlaşmalarıyla belirlenir. Bunlar, talepleri halinde Alacaklı Kuruluşların rızasına ve 

kabul nisaplarına bağlı olmaksızın finansal yeniden yapılandırmaya dahil olabilirler.” 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(2) Çerçeve Anlaşmalarını imzalayanların bu anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemeleri 

halinde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümüyle görevli olmak üzere Hakem Kurulu oluşturulur. Hakem 

Kurulu, Birlik Yönetim Kurulunun görevlendireceği tarafsız ve görevinin gerektirdiği, bilgi ve deneyime sahip üç 

kişiden oluşur. Hakem Kurulu kararlarını en az iki üyenin aynı yöndeki oyu ile alır. Hakem Kurulunun çalışma esas ve 

usulleri ile aldığı kararların hüküm ve sonuçları Çerçeve Anlaşmalarında gösterilir.” 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı 

yürütür. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 
Tarihi Sayısı 

15/8/2018 30510 
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


