
1 
 

 
Sirküler Numarası : 2018 / 31 

Mevzuat Adı : 
Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması 

Hakkında Yönetmelik 

Konusu : 

Borçluların Kredi Borçlarını Geri Ödeme Yükümlülüklerini 

Yerine Getirebilme Ve İstihdama Katkıda Bulunmaya Devam 

Etmelerine İmkân Verilmesi 

  

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Finansal 

Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik 15 Ağustos 2018 

tarih ve 30510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup; aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. 

 

1) Finansal Yeniden Yapılandırmanın Amacı 

 

Mezkur Yönetmelik 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 3. maddesinde belirtilen 

bankalar ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun 

3. maddesinde belirtilen finansal kiralama şirketi, faktoring şirketi ve finansman şirketleri 

ile kredi ilişkisinde bulunan borçluların söz konusu Alacaklı Kuruluşlar nezdindeki kredi 

borçlarını geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilme ve istihdama katkıda 

bulunmaya devam etmelerine imkân verilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. 

 

2) Finansal Yeniden Yapılandırmanın Kapsamı 

 

Finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların, mali durumlarının 

ve bu kapsamda borçlarının yeniden yapılandırılması veya yeni bir itfa planına bağlanması 

sonucunda borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanacağının tespit edilmesi şarttır. Bu 

tespitin yapılmasına ilişkin esas ve usuller Çerçeve Anlaşmalarında gösterilir. Borçlarını 

geri ödeme kabiliyeti kazanamayacağına kanaat getirilen borçlular finansal yeniden 

yapılandırma kapsamına alınamaz.  

 

Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarını imzalayacak alacaklılar 

adına finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların mali durumunun 

tespiti, bu Çerçeve Anlaşmalar ile belirlenecek ve Kurul tarafından uygun görülecek bir 

kuruluş tarafından yapılır.  

 

Finansal yeniden yapılandırma programı kapsamında aşağıdaki tedbirler alınabilir: 

 

a) Kredi borçlarının vadelerini uzatmak; 

b) Borçluların kredilerini yenilemek; 

c) Borçlulara ilave kredi vermek; 

d) Anapara, faiz, temerrüt faizi ve kâr payları ile kredi ilişkisinden doğan 

diğer her türlü alacağı indirmek veya bunlardan vazgeçmek; 

e) Anapara, faiz veya kâr payı alacaklarını; kısmen veya tamamen iştirake 
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çevirmek, aynî, nakdî ya da tahsil şartına bağlı bir bedel karşılığı devir 

veya temlik etmek, borçlu ya da üçüncü kişilere ait aynî değerler 

karşılığında kısmen veya tamamen tasfiye etmek, satmak, bilanço dışına 

çıkarmak; 

 

 

f) Diğer bankalarla ve alacaklılarla birlikte hareket ederek protokoller 

yapmak. 

 

3)  Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarının Hazırlanması, 

İmzalanması ve Asgari Unsurları 

 

Finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmaları Çerçeve Anlaşmaları Birlik 

tarafından hazırlanır ve alacaklı kuruluşların yetkili temsilcilerince kabul edilerek 

imzalanır. Birlik tarafından hazırlanıp Alacaklı Kuruluşlar tarafından imzalanan Çerçeve 

Anlaşmalar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun onayına sunulur ve BDDK 

tarafından onaylanmasının ardından geçerlilik kazanır. Çerçeve Anlaşmalarına yapılacak 

değişiklikler de BDDK’nın onayına tabidir. 

 

Çerçeve Anlaşmaları yeniden yapılandırılacak alacakların kapsamı, borçluların 

nitelik, borcun asgari tutar ve şartları, alacaklılar ile borçlular arasında ayrı ayrı 

imzalanacak finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerinin asgari unsurlarını belirler. 

 

Çerçeve Anlaşmalarının içermesi gereken asgari unsurlar aşağıdakilerdir: 

a) Finansal yeniden yapılandırma sürecinin işleyişine ilişkin temel şart ve 

esaslar, 

b) Borçluların asgari nitelikleri, 

c) Anlaşmaların taraflara yüklediği yükümlülükler, 

d) Anlaşmalara aykırılık halleri,  

e) Alacaklılar ile borçlular arasında imzalanacak sözleşmelerin asli unsurları 

ve taraflara yükleyeceği hak ve yükümlülüklerin asgari çerçevesi. 

 

Çerçeve Anlaşmalarında, tarafların söz konusu anlaşmalardan doğan 

yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların 

çözümüyle görevli olmak üzere Hakem Kurulu oluşturulur. Hakem Kurulunun çalışma 

esas ve usulleri ile aldığı kararların hüküm ve sonuçları da Çerçeve Anlaşmaları ile 

belirlenir. 

 

4) Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmeleri 

 

Çerçeve Anlaşmaları, borçlu ile her bir Alacaklı Kuruluş arasında imzalanacak 

finansal yeniden yapılandırma sözleşmeleri ile uygulamaya konulur. Diğer bir deyişle, 

alacaklar, Çerçeve Anlaşmaları kapsamında ve Sözleşmelerin imzalanmasıyla yeniden 

yapılandırılabilir. Söz konusu Sözleşmeler Çerçeve Anlaşmalarının BDDK tarafından 

onaylanmasından itibaren iki yıl içerisinde imzalanmalıdır. BDDK bu iki yıllık süreyi 

uzatmaya yetkilidir. 

 

Sözleşmelere Alacaklı Kuruluşlar haricindeki diğer alacaklıların da taraf sıfatıyla 

katılabilmesinin şartları, Çerçeve Anlaşmalarında ayrıca düzenlenir. 
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Not: Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem 

tesis etmeden önce tarafımıza yazılmasını rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak 

gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan şirketimizin sorumlu 

olmayacağını hatırlatmak isteriz. Soru, görüş, eleştiri ve önerilerinizi ismailtekin@universalvergi.com 

adresine gönderebilirsiniz. 

 

Çerçeve Anlaşmaları kapsamında bir borçluyla yapılacak Sözleşme’nin Alacaklı 

Kuruluşların alacaklarının üçte ikisini oluşturan çoğunluğu tarafından imzalanması 

halinde, bu alacakların söz konusu Alacaklı Kuruluşların tamamı tarafından yeniden 

yapılandırılması zorunludur. 

 

 

Çerçeve Anlaşmaları kapsamında bir Sözleşme imzalandığı takdirde, bu 

Sözleşmeyi imzalayan borçludan olan alacaklara dair zamanaşımı, söz konusu 

Sözleşme’nin tarihi itibarıyla kesilmiş sayılır. 

 

 

Yönetmeliğin Tamamına Ulaşmak İçin Tıklayınız 

 

 

 

 Bilgilerinize Sunulur  

 

     Saygılarımızla 
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