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Bankacılık & Finans 
 
Finansal Sektörün Borçları Yeniden Yapılandırılacak 
 
Gelişmeler 
 
Finansal piyasalardaki son gelişmelerin ardından, kredi alanların Türk bankalara ve finansal kiralama, 
faktoring ve finansman şirketlerine (“Finansal Kuruluşlar”) geri ödeme yapma kabiliyetlerine ilişkin 
risklerin azaltılması amacıyla, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından, Finansal 
Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik (15 Ağustos 2018 tarihli ve 30510 
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.) (“Yönetmelik”) yürürlüğe konulmuştur. Yeniden yapılandırma 
olanağı (“Yeniden Yapılandırma”) ile borçluların geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirmelerinin 
temin edilmesi amacına ilaveten, aynı zamanda istihdama katkı sağlanması da hedeflenmektedir. 
 
Yönetmelik, finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmalarına (“Çerçeve Anlaşmalar”) ve Çerçeve 
Anlaşmalar kapsamında akdedilecek finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerine (“Yeniden 
Yapılandırma Sözleşmeleri”) ilişkin usul ve esasları düzenleme altına almaktadır. Yönetmelik, 15 Ağustos 
2018 tarihi itibariyle Resmi Gazete’de yayınlanmasını takiben derhal yürürlüğe girmiştir. 
 
Yeniden Yapılandırmadan Kimler Faydalanabilir? 
 
Finansal Kuruluşlar ile kredi ilişkisi içinde kişiler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (“Kurul”) 
tarafından uygun görülen kuruluşlarca Çerçeve Anlaşmalar tahtında, mali durumlarının ve Yeniden 
Yapılandırma sonucunda borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanacaklarının tespit edilmesi üzerine, 
Yeniden Yapılandırmadan faydalanabilir. Yeniden Yapılandırma kapsamında (Çerçeve Anlaşmalar ve 
Yeniden Yapılandırma Sözleşmelerinde), kredi borçlarının vadelerinin uzatılması, borçluların kredilerinin 
yenilenmesi, borçlulara ilave krediler sağlanması, kredi ilişkisinden doğan alacaklarda indirim yapılması 
veya bunlardan vazgeçilmesi gibi bir takım tedbirler alınabilir. 
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Çerçeve Anlaşmalar ve Yeniden Yapılandırma Sözleşmelerinin Detayları 
 
Yeniden Yapılandırma Sözleşmeleri, söz konusu sözleşmelerin genel çerçevesini ortaya koyan Çerçeve 
Anlaşmaya ilişkin Kurul onayını müteakip 2 yıl içinde imzalanacaktır. Kurul, kendi münhasır takdirine 
bağlı olarak, söz konusu 2 yıllık süreyi uzatmaya yetkilidir. Ayrıca, Çerçeve Anlaşmaların Kurul tarafından 
onaylanmasından sonra söz konusu Çerçeve Anlaşmalarda yapılacak her türlü tadil, Kurul’un iznine 
tabidir.  
 
Çerçeve Anlaşmalar, her bir borçlu grubu temel alınarak, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Finansal 
Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği’nin görüşleri de almak suretiyle Türkiye Bankalar Birliği 
(“TBB”) tarafından hazırlanacaktır.  
 
Çerçeve Anlaşmalar kapsamında bir borçluyla yapılan sözleşmenin, Finansal Kuruluşların alacaklarının 
üçte ikisini oluşturan çoğunluğu tarafından imzalanması halinde, Finansal Kuruluşların tamamı tarafından 
alacakların Yeniden Yapılandırılması zorunludur. 
 
Yönetmelik tahtında Çerçeve Anlaşmaların asgari içeriği, Yeniden Yapılandırma sürecinin işleyişine ilişkin 
temel şart ve esaslar, borçluların asgari nitelikleri, anlaşmaların taraflara yüklediği yükümlülükler, 
anlaşmalara aykırılık halleri, Yeniden Yapılandırma Sözleşmelerinin asli unsurları ve tarafların hak ve 
yükümlülüklerinin asgari çerçevesi ve diğer tali şart ve esaslar olarak belirlenmiştir.  
 
Çerçeve Anlaşmalar, her bir borçlu ve ilgili Finansal Kuruluş ile akdedilecek Yeniden Yapılandırma 
Sözleşmeleri ile aynı anda uygulamaya konulacaktır. Yeniden Yapılandırma Sözleşmelerinin imzalanması 
üzerinde, bu sözleşmeleri imzalayan borçlulardan olan alacaklara ilişkin zamanaşımı, sözleşme tarihi 
itibarıyla kesilmiş sayılır. Finansal Kuruluşlar dışındaki diğer alacaklılar, söz konusu alacaklılar tarafından 
bu amaçla yerine getirilmesi gereken şartların ilgili Çerçeve Anlaşmalarda belirtilmiş olması kaydıyla, 
Yeniden Yapılandırma Sözleşmelerine taraf sıfatıyla katılabilir. 
 
Sonuç 
 
Yönetmelik uyarınca Çerçeve Anlaşmaları hazırlama yetkisi TBB’ye atfedildiğinden, TBB’nin finansal 
yeniden yapılandırma sürecine açıklık kazandırmaya yönelik atacağı ilave adımlar ile Çerçeve 
Anlaşmaların içeriğinin, borçluların ölçek büyüklüğü ve sektörel faaliyet alanları bakımından değişiklik 
gösterip göstermeyeceği hususları, Finansal Kuruluşlar tarafından oldukça yakından takip edilmektedir.  
 
 

 
This legal newsletter has been prepared for informational purposes only; it has not been prepared for 
advertising purposes or with the intention of creating an attorney-client relationship. It does not seek 
to provide information on all legal developments in Turkey with the quarter specified. None of the 
information contained in this legal newsletter shall constitute legal advice or anything akin thereto. To 
unsubscribe, email the editor: newsletter@pekin.pekin.com 
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