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Bankacılık & Finans
Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Taslağı
Giriş
Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik'in ("Yönetmelik") 15
Ağustos 2018 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
("BDDK") tarafından Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Taslağı
("Kanun Taslağı") hazırlandı ve bu taslak, kısa bir süre önce Türkiye Bankalar Birliği ("TBB") tarafından
üye bankalarla paylaştı.
Kanun Taslağı’yla Getirilen Yenilikler Neler?
Yönetmelik’te yer alan mevcut hükümlere ek olarak, aşağıda belirtildiği üzere birtakım önemli
düzenlemelerin kanun seviyesinde getirilmesi planlanmaktadır. Bu doğrultuda, Yönetmelik’teki söz
konusu mevcut hükümlere ilişkin daha fazla bilgiyi, büromuz tarafından hazırlanan Pekin & Pekin
Mevzuat Değişikliği 8 / 2018‘de bulabilirsiniz.
Yönetmelik ile uyumlu olarak, çerçeve anlaşma (“Çerçeve Anlaşma”) kapsamında bir borçluyla akdedilen
finansal yeniden yapılandırma sözleşmesinin (“Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi”), borçludan alacaklı
durumda olan bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketlerinin
(“Alacaklı Kuruluşlar”) sahip olduğu alacakların üçte ikisini oluşturan bir çoğunluğu tarafından
imzalanması halinde, ilgili Çerçeve Anlaşmayı imzalayan Alacaklı Kuruluşların tamamı tarafından
alacakların yeniden yapılandırılması zorunludur.
Yönetmelik uyarınca olduğu gibi, Yeniden Yapılandırma Sözleşmeleri imzalandıktan sonra ilgili borçlular
aleyhine takip başlatılamayacak ve devam eden tüm takipler duracaktır. Buna ilaveten, Yeniden
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Yapılandırma Sözleşmeleri imzalanması halinde, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararları
uygulanamayacak ve bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşürücü süreler
işlemeyecektir.
Kanun Taslağı, Yönetmelik’ten farklı olarak vergi istisnaları ve teşvik belgelerine ilişkin birtakım
düzenlemeler barındırmaktadır. Buna göre Çerçeve Anlaşmalar, Yeniden Yapılandırma Sözleşmeleri ve
bunlarla bağlantılı kâğıt ve işlemler; damga vergisi, harçlar (yargı ve icra harçları dâhil), banka ve sigorta
muameleleri vergisi, kambiyo gider vergisi, kaynak kullanımı destekleme fonu ve sair fonlar ile diğer malî
yükümlülüklerden istisna edilmiştir. Dahası, yeniden yapılandırma olanağından faydalanan borçlulara ait
yatırım teşvik belgelerinin süreleri, ihracat taahhüt süreleri ve borçlu lehine verilen kefaletlerin süreleri,
ilgili Yeniden Yapılandırma Sözleşmesinde belirtilen süreler kadar uzatılmış sayılacaktır.
Son olarak Kanun Taslağı, Çerçeve Anlaşmalardan veya Çerçeve Anlaşmalar ile bağlantılı olarak doğacak
uyuşmazlıkların, TBB tarafından belirlenecek esaslar dâhilinde oluşturulacak hakem kurulları tarafından
çözümlenebileceğini düzenlenmiştir.
Sonuç
TBB tarafından yayınlanan kamuoyu duyurusuna göre Çerçeve Anlaşma, toplam kredilerdeki payı %90
olan bankalar ve diğer finansal kuruluşlar tarafından 19 Eylül 2018 tarihi itibariyle imzalanarak yürürlüğe
girmiştir. Türkiye’deki reel sektörün hâlihazırda finansal sorunları için çözümler arıyor olmasından dolayı
Kanun Taslağı’nın, reel sektörün banka ve sair finansal kuruluşlarla girdiği kredi işlemlerinden doğan
borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanması ve istihdama etkin bir şekilde katılması amaçlarına hizmet
etmesi beklenmektedir.
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