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Bankacılık & Finans 
 
FİNANSAL YENİDEN YAPILANDIRMA HAKKINDA KANUN TASLAĞI’NDA DEĞİŞİKLİKLER 
 
Geçtiğimiz günlerde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”), Finansal Sektöre Olan 
Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Taslağı’nda (“Kanun Taslağı”) ilave değişiklikler 
yapmış olup söz konusu taslak, Türkiye Bankalar Birliği (“TBB”) tarafından, görüş bildirmeleri amacıyla 
Türk bankaları ve diğer finansal kuruluşlar ile paylaşılmıştır. 
 
Yenilikler Nelerdir? 
 

 Kanun Taslağı’nın ilk hâli uyarınca, finansal yeniden yapılandırma sözleşmesinin imzalanmasını 
takiben üçüncü kişi alacaklılar finansal yeniden yapılandırma kapsamındaki borçlulara karşı 
takipte bulunamayacak ve üçüncü kişi alacaklıların devam eden takipleri duracaktı. Kanun 
Taslağı’ndaki değişikler ile söz konusu hüküm kaldırılmış olup TBB tarafından hazırlanan Finansal 
Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması’na (“Çerçeve Anlaşma”) taraf olmayan alacaklılar 
tarafından ilgili borçluya karşı icra takipleri yapılabilecektir. Değişiklikler ile, yalnızca Çerçeve 
Anlaşma’ya taraf olan alacaklılar borçlular aleyhine takip başlatamayacak olup söz konusu 
alacaklılar tarafından borçlular aleyhine başlatılmış olan mevcut takipler duracaktır. 

 Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik’e (“Yönetmelik”) 
atıfta bulunarak, Çerçeve Anlaşma’ya taraf olan alacaklı kuruluşların alacaklarının üçte ikisini 
oluşturan çoğunluğun ilgili borçlu ile yeniden yapılandırma sözleşmesi imzalaması halinde, 
Çerçeve Anlaşma’ya taraf alacaklı kuruluşların tamamının alacaklarını aynı şartlarla yeniden 
yapılandırmak zorunda olacağını düzenleyen bir hüküm Kanun Taslağı’na eklendi. 

 Değişiklikler ile, yabancı finansal kuruluşların finansal yeniden yapılandırma sürecine katılma 
imkânları Kanun Taslağı’ndaki yerini aldı. Ancak, yalnızca Türkiye’de yerleşik borçlulara doğrudan 
kredi kullandırmış veya Türkiye’ye doğrudan yatırım yapmış yabancı finansal kuruluşlar, finansal 
yeniden yapılandırma sürecine alacaklı olarak katılma hakkına sahip olacaktır. 
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 Yönetmelik kapsamındaki “borçlu” tanımı, aynı şekilde Kanun Taslağı’na eklenmiş olup böylelikle 
Türk banka ve diğer finansal kuruluşlar, finansal yeniden yapılandırmaya borçlu sıfatıyla 
başvuramayacaktır. 

 Borçluların yeniden yapılandırma kapsamına alınabilmeleri için borçlarını makul bir süre içinde 
geri ödeme kabiliyeti kazanmaları beklendiği açıklığa kavuşturuldu. Bağımsız denetim kuruluşları 
veya çerçeve anlaşmalar kapsamında belirlenen kuruluşlar, borçluların mali durumlarını 
inceleyecek. 

 Finansal yeniden yapılandırma kapsamında yapılacak işlemler ile düzenlenecek belgeler için; 
damga vergisi, kaynak kullanımını destekleme fonu, banka ve sigorta muameleleri vergisi, gelir 
vergisi ve diğer resim ve harçlardan muafiyet gibi bir dizi vergi istisnası öngörülmüştür. 

 Ayrıca Kanun Taslağı’nda, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda yapılacak olan aşağıdaki ilave 
değişiklikler yer almaktadır: 

o Bankalar, kredileri kayıttan düşme ve yeniden yapılandırma politikalarını oluşturacak ve 
bu politikaları uygulamak için gerekli yapıları tesis edecektir. 

o Finansal yeniden yapılandırma kapsamında bankaların sahip olduğu diğer seçeneklere ek 
olarak, anapara tutarları ile diğer alacakların kayıttan düşülmesi ve kredileri yeniden 
yapılandırmak amacıyla yapılan benzer işlemler, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda 
düzenlenen zimmet suçunu teşkil etmeyecektir. 

 
Sonuç 
 
Kanun Taslağı’ndaki değişiklikler ile, finansal kuruluşların Türkiye’deki alacaklarını yeniden 
yapılandırmasının kolaylaştırılması ve bu doğrultuda teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. 

 

 
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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