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Bankacılık & Finans 
 
FİNANSAL YENİDEN YAPILANDIRMA İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER 
 
Finansal Yeniden Yapılandırma ve Vergi Hususlarında Yeni Hükümler 
 
Bir önceki Mevzuat Değişikliği’mizde belirttiğimiz üzere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
(“BDDK”) çeşitli sektörlerin finansal yeniden yapılandırma kapsamındaki tereddütlerini gidermek 
amacıyla Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Taslağı’nda başkaca 
değişiklikler yapmış ve bu değişiklikle Türkiye Bankalar Birliği tarafından yorumlarını almak üzere Türk 
bankalar ve diğer finansal kuruluşlarla paylaşıldı. Finansal sektörün yorumlarını ve artan endişelerini 
müteakip BDDK, finansal yeniden yapılandırmayla ilgili ayrı ve özel bir kanunla ilerlemek yerine, finansal 
kuruluşların teşvik etmek amacıyla bu hususlara 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na finansal yeniden 
yapılandırma ile ilgili yeni hükümler ekleyerek değinmeyi tercih etti. 
 
Bu doğrultuda, finansal yeniden yapılandırmaya ilişkin hükümlere ek olarak vergi hususlarına ilişkin 
hükümler de içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Torba 
Kanun“) 19 Temmuz 2019 tarih ve 30836 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından 
yürürlüğe girdi. 
 
Yenilikler Nelerdir? 
 
Finansal yeniden yapılandırmaya ilişkin hükümler yürürlük tarihinden itibaren iki yıl süreyle uygulanacak 
ve bu süreyi iki yıl daha uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacaktır. 

 Teminat azaltmanın, anapara ve diğer alacaklardan vazgeçerek kayıttan düşmenin veya benzeri 
işlemler ile kredilerin yeniden yapılandırılmasının Bankacılık Kanunu uyarınca zimmet suçunu 
teşkil etmeyeceği açıkça düzenlenmiştir. 
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 Finansal yeniden yapılandırma kapsamında alacaklı kuruluşlar; mevcut kredilerin yenilenmesi, 
vade uzatımı ve ilave kredi sağlanması, anapara, faiz dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak 
üzere her türlü alacaktan kısmen veya tamamen vazgeçilmesi ve/veya her türlü alacağın 
indirilmesi, alacakların iştirake çevrilmesi ve kredilerin özel amaçlı şirketlere devir ve temlik 
edilmesi gibi birtakım tedbirler alabilecektir. 

 “Alacaklı kuruluşlar” tanımı; Tük bankaları ile finansal kiralama, faktoring ve finansman 
şirketlerini, Tükiye’de yerleşik borçlulara doğrudan kredi kullandırmış olan yurt dışında kurulu 
bankalar ile diğer finansal kuruluşları, Türkiye’ye doğrudan yatırım yapan çok taraflı bankalar ile 
kuruluşları ve alacak tahsili amacıyla ilgili alacaklılar tarafından kurulan özel amaçlı şirketler ile 
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca aynı amaçla kurulan yatırım fonlarını 
kapsamaktadır. 

 Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik (15 Ağustos 2018 
tarih ve 30510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.) ile aynı doğrultuda, borçluların finansal 
yeniden yapılandırma kapsamına alınabilmesi için mali durumlarının tespit edilerek makul bir 
süre içinde borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanacağına kanaat getirilmesi gerekecektir. Söz 
konusu mali durum tespiti, bağımsız denetim kuruluşları veya Çerçeve Anlaşmaları uyarınca 
belirlenecek kuruluşlarca veya, ilgili borçlu tarafından kabul edilmesi hâlinde, alacaklı 
kuruluşlarca yapılacaktır. 

 Bankaların; krediler için yeterli düzeyde karşılık ayrılması, kredilerin sınıflandırılması, yeterli 
teminat ve garantilerin alınması ile bunların değer ve güvenilirliğinin ölçülmesi ve kredilerin 
kayıttan düşülmesi ve kredilerin yeniden yapılandırılması dâhil geri ödenmesine ilişkin politikalar 
oluşturması ve bu politikaları hayata geçirmesi gerekmektedir. 

 Borçluların yeniden yapılandırma ve geri ödeme yükümlülükleri kapsamında alacaklı kuruluşlar 
tarafından alınan tedbirleri yerine getirebilmesine ve genel olarak istihdama katıda bulunmaya 
devam edebilmesine imkân vermek amacıyla, finansal yeniden yapılandırma kapsamına 
müstakilen veya dâhil oldukları risk grubundaki diğer borçlularla kısmen ya da tamamen birlikte 
alınabileceği düzenlenmiştir. 

Vergi İstisnaları ve Teşvikler 

 Finansal yeniden yapılandırma kapsamındaki işlem ve belgelere ilişkin olarak, damga vergisi, 
kaynak kullanımı destekleme fonu ve banka ve sigorta muameleleri vergisi gibi birçok vergi 
istisnası getirilmiştir. 

 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-(f) maddesinde düzenlenen istisna, (a) çerçeve 
anlaşmaları ve finansal yeniden yapılandırma sözleşmeleri kapsamında ilgili varlıklarını alacaklı 
kuruluşlara devreden kurumlar ile (b) bu şekilde söz konusu varlıkları devralan alacaklı 
kuruluşların bu varlıkları satışından doğan kazançlarına ilişkin olarak da uygulanacaktır. 

 3056 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-(r) maddesinde düzenlenen istisna, (a) ilgili 
varlıkların çerçeve anlaşmaları ve finansal yeniden yapılandırma sözleşmeleri kapsamında devir 
ve teslimi ile (b) bu şekilde söz konusu varlıkları devralan alacaklı kuruluşların ilgili varlıkları devir 
ve teslimine ilişkin olarak da uygulanacaktır. 

 Vergi istisna ve teşvikleri, finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınan bir borçluya ait 
borçların finansal yeniden yapılandırma sözleşmesinin imza tarihini izleyen yılın başından 
itibaren iki yıl içinde tekrar finansal yeniden yapılandırmaya tâbi olması durumunda 
uygulanmayacaktır. Ayrıca vergi istisnaları, alacaklı kuruluşların finansal yeniden yapılandırma 
sözleşmeleri kapsamında edindikleri varlık ve teminatları, kendi aralarında ve/veya borçlu ile 
yapılan devirler hariç olmak üzere, elden çıkarmaları durumunda uygulanmayacaktır. Vergi 
istisnaları, iki yıllık süreyle sınırlı olmaksızın uygulanacak ve finansal yeniden yapılandırma 
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sözleşmeleri kapsamındaki işlemler tamamlanamayacak olsa dahi geri alınmayacaktır. 
 Finansal yeniden yapılandırma kapsamındaki krediler ile ilgili olarak ayrılan özel karşılıklar, 

kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilecektir. 
 Daha önce özel karşılık ayrılmış olan kredilerin tahsil imkânı kalmaması nedeniyle kayıttan 

düşülmesi durumunda, söz konusu krediler 231 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca “değersiz 
alacak” olarak addolunacaktır. 

 Finansal yeniden yapılandırma kapsamındaki borçlulara ait teşvik belgeleri ile ihracat taahhütleri 
süreleri ve kredi garanti kurumları tarafından verilen garanti ve kefaletlerin süreleri, finansal 
yeniden yapılandırma sözleşmeleri kapsamında belirlenen süreler kadar uzatılmış kabul 
edilecektir. 

Sonuç 
 
Finansal kuruluşlar ile çeşitli sektörlerin zimmet suçu hususundaki endişelerini ortadan kaldırmak ve 
finansal kuruluşları finansal yeniden yapılandırma işlemlerini gerçekleştirmeleri için teşvik etmek 
amacıyla 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile, yakın gelecekte finansal yeniden 
yapılandırma işlemlerinde önemli bir artış beklenmektedir. 

 

 
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 
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information contained in this legal newsletter shall constitute legal advice or anything akin thereto. To 
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