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Bankacılık & Finans 

BDDK Finansal Yeniden Yapılandırma Yönetmeliği’nde Yabancı Finansal Kuruluşlar Lehine Değişiklikler Yapmaya 
Hazırlanıyor 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (“BDDK”), Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması 
Hakkında Yönetmelik’te (“Finansal Yeniden Yapılandırma Yönetmeliği”) değişiklikler yapacak bir yönetmelik taslağı 
(“Taslak Yönetmelik”) hazırladı ve Taslak Yönetmelik, 1 Kasım 2018 tarihinde Türkiye Bankalar Birliği (“TBB”) üyesi 
kuruluşlarla paylaşıldı. 

Taslak Yönetmelik Neler Getiriyor? 

 Türkiye’de kurulmuş olan bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, sermaye 
piyasası kurumları, sigorta ve reasürans şirketleri, elektronik para ve ödeme kuruluşları ile sistem işleticileri, borçlu 
sıfatıyla, finansal yeniden yapılandırma olanağından faydalanamayacaklar. 

 Finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerinin imzalanmasını takiben zamanaşımı süreleri kesilmeyecek. 

 Türkiye’de kurulu şirketlere doğrudan kredi kullandırmış olan yabancı finansal kuruluşlar, alacaklı kuruluşlarının 
belli bir çoğunluğunun onayını almaksızın veya başka bir şartı yerine getirmeksizin finansal yeniden yapılandırma 
sürecine katılabilecek. Bu doğrultuda, yabancı finansal kuruluşların finansal yeniden yapılandırma sürecine 
katılmalarına ilişkin usul ve esaslar, finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmaları  (“Çerçeve Anlaşmalar”) 
tahtında yeniden belirlenecek. 

Sonuç 
Yabancı finansal kuruluşların Finansal Yeniden Yapılandırma Yönetmeliği’ne ilişkin çekincelerini hâlihazırda paylaşmış 
olduğunu düşünürsek; Taslak Yönetmelik’in bu çekinceleri en aza indirmeyi ve yabancı finansal kuruluşların 
beklentilerini karşılamayı amaçladığını söyleyebiliriz. Ayrıca, TBB tarafından hazırlanan ve 19 Eylül 2018 tarihinde 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe giren Çerçeve Anlaşma’nın, yabancı 
finansal kuruluşların finansal yapılandırma sürecine katılmalarını kolaylaştırmak amacıyla tadil edilmesi beklenmektedir. 
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