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Bankacılık & Finans
FİNANSAL YENİDEN YAPILANDIRMA HAKKINDA SON GELİŞMELER
BDDK Tarafından Finansal Yeniden Yapılandırma Yönetmeliği’nde Yapılan Değişiklikler
Pekin & Pekin Mevzuat Değişikliği 13 / 2018’de belirtildiği gibi, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme
Kurumu (“BDDK”) tarafından Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında
Yönetmelik’te (“Finansal Yeniden Yapılandırma Yönetmeliği”) değişiklik yapacak bir yönetmelik taslağı
(“Taslak Yönetmelik”) hazırlanarak 1 Kasım 2018 tarihinde Türkiye Bankalar Birliği (“TBB”) üyesi
kuruluşlarla paylaşılmıştı. Taslak Yönetmelik’in paylaşılmasının ardından, Finansal Yeniden Yapılandırma
Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”), BDDK tarafından 21
Kasım 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Taslak Yönetmelik’in Yürürlüğe Giren Düzenlemeleri
Taslak Yönetmelik ile aynı doğrultuda, Değişiklik Yönetmeliği ile aşağıdaki düzenlemeler getirilmiştir:


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.



Yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumların finansal yeniden yapılandırma sürecine
katılmalarına ilişkin usul ve esaslar finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmalarıyla
(“Çerçeve Anlaşmalar”) belirlenecek. Her halükârda, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası
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kurumlar, talepleri halinde, ilgili borçlunun alacaklı kuruluşlarının rızasına ve kabul nisaplarına
bağlı olmaksızın finansal yeniden yapılandırma sürecine dâhil olabilecekler.
Değişiklik Yönetmeliği ile Getirilen Yenilikler Nelerdir?


Bundan böyle alacaklı kuruluşların, finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların
mali durumlarının tespitini yapacak olan kuruluşları belirlerken Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurulu’nun (“Kurul”) uygun görüşünü alması gerekmeyecek.



Finansal Yeniden Yapılandırma Yönetmeliği’nde bulunan, alacaklıların, (5411 sayılı) Bankacılık
Kanunu’nun 49. maddesinde tanımlandığı şekliyle aynı risk grubuna dâhil oldukları borçlulara
piyasa faizlerinin altında faiz uygulayamayacakları ve ilave finansman sağlayamayacakları
yönündeki kısıtlama, Değişiklik Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.



Finansal yeniden yapılandırma sürecine ilişkin olarak alacaklıların tâbi olduğu gizlilik
yükümlülükleri gevşetilmiştir. Bu doğrultuda, alacaklılar bundan böyle ilgili borçluya ve/veya
finansal yeniden yapılandırma sürecine ilişkin bilgileri tamamen gizli tutma yükümlülüğü altında
olmayacaklardır. Bununla birlikte, alacaklıların her halükârda tâbi oldukları ve temel mevzuat
tahtında belirlenen kanuni gizlilik yükümlülükleri ile bağlı olacaklarına şüphe yoktur. Öte yandan,
bundan böyle yeniden yapılandırma sözleşmelerinin tarafı olan alacaklıların (i) ilgili yeniden
yapılandırma sözleşmelerine gizlilik hükmü koyma veya (ii) söz konusu borçluların gizli bilgilerine
ilişkin ilave bir gizlilik anlaşması yapma zorunlulukları yoktur.

Sonuç
Yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumların, Türk bankalarının takdirine tâbi olmaksızın finansal
yeniden yapılandırma sürecine dâhil olmalarına imkân tanınması dolayısıyla; TBB tarafından hazırlanmış
ve Kurulun onayı ile 19 Eylül 2018’de yürürlüğe girmiş olan Çerçeve Anlaşma’nın son değişiklikler ışığında
tadil edilmesi beklenmektedir. Ayrıca, üzerinde müzakereler devam etmekte olan (Pekin & Pekin
Mevzuat Değişikliği 9 / 2018’de incelenmiş olan) Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden
Yapılandırılması Hakkında Kanun Taslağı’nın da ilave değişikliklere tâbi tutulması beklenmektedir.
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