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Finansal Yeniden Yapılandırma Yönetmeliği 
Değişti 

Özet 

15.08.2018 tarihli, 30510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Finansal Sektöre Olan Borçların 

Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik (“Değişiklik”), 21.11.2018 tarihli, 30602 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girdi. Değişiklik ile temel olarak, yurt dışı kredi kuruluşları ile uluslararası kurumların 

finansal yeniden yapılandırma sürecine katılması kolaylaştırıldı, borçlu tanımının kapsamı 

daraltıldı ve finansal yeniden yapılandırma sözleşmesi imzalandıktan sonra zamanaşımının 

kesileceğine ilişkin hüküm kaldırıldı. 

1. Yabancı Bankaların Sürece Katılması Kolaylaştı

Yönetmelik ile alacaklı kuruluşlar tanımı; yalnızca 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’ndaki tanımıyla 

bankaları ve Türkiye’de kurulu finansal kiralama şirketleri, faktöring şirketleri ve finansman 

şirketlerini içerecek şekilde belirlenmiştir.  Bu tanım dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerin 

finansal yeniden yapılandırmaya alacaklı olarak dahil olabilmeleri için ise 19 Eylül 2018 tarihinde 

yürürlüğe girmiş olan Çerçeve Anlaşma’yı imzalamış alacaklı kuruluşların ayrıca, ilgili borçludan 

olan alacakların %75’i ve alacaklı kuruluşların %30’unu oluşturan bir nisapla karar 

almaları gerekmektedir.  

Değişiklikten önce yurt dışındaki kuruluşların ancak yukarıda bahsedilen nisaplar çerçevesinde 

karar alınması halinde finansal yeniden yapılandırma sürecine dahil olmaları söz konusu iken, 

Değişiklik ile yurt dışındaki kredi kuruluşları ve uluslararası kurumların finansal yeniden 

yapılandırma sürecine katılmasıyla ilgili hususların çerçeve anlaşma ile düzenleneceği hükme 

alınmış ve bu kuruluşların yalnızca talepleriyle, alacaklı kuruluşların rızasına ve kabul 

nisaplarına bağlı olmaksızın finansal yeniden yapılandırmaya dahil edileceği düzenlenmiştir. 

2. Borçlu Tanımının Kapsamı Daraltıldı

Yönetmelik’te hangi borçluların finansal yeniden yapılandırmaya dahil olabileceklerine ilişkin bir 

hüküm yer almıyorken Değişiklik ile Yönetmeliğe borçlu tanımı eklenmiştir. İlgili tanıma göre 

finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınabilecek borçluların, aşağıda sayılanlar haricinde 

kalan şirketler olabileceği belirlenmiştir. 

 5411 sayılı Bankacılık Kanununa tabi kuruluşlar,

 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 35 inci maddesinde belirtilen Sermaye Piyasası

Kurumları,

 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa tabi kuruluşlar,

 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununa tabi
kuruluşlar ile

 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve

Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna tabi kuruluşlar.
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3. Zamanaşımının Kesilmesine İlişkin Hüküm Kaldırıldı

Yönetmelik’te çerçeve anlaşma kapsamında borçlu ile finansal yeniden yapılandırma anlaşması 

imzalandığı takdirde, sözleşmeyi imzalayan borçluların borçlarına ilişkin zamanaşımının 

sözleşme tarihi itibariyle kesileceği hükme alınmıştı. Değişiklik ile zamanaşımının kesilmesine 

ilişkin söz konusu hüküm kaldırılmıştır. Bu nedenle finansal yeniden yapılandırma sözleşmesi 

imzalayan borçluların borçlarına ilişkin zamanaşımı, sözleşme imzalandıktan sonra işlemeye 

devam edecektir. 

4. Diğer Değişiklikler

 Yönetmeliğin 4. maddesinde, borçluların borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanacağının

tespit edilmesi zorunluluğuna ilişkin “makul bir süre içinde” ifadesi eklenerek borçluların

finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınabilmesi için ilave bir şart daha

getirilmiştir; ancak makul sürenin tanımlanmaması nedeniyle bu şartın gerçekleşip

gerçekleşmediğinin tespiti uygulamada kolay olmayacaktır. Ayrıca 4. maddede yer alan,

borçluların mali durumunun tespitini yapacak kuruluşların Kurul tarafından uygun

görülmesi gerektiğine ilişkin hüküm de kaldırılmıştır. Böylece, Çerçeve Anlaşma’da yer

alan ilgili hüküm çerçevesinde, borçlunun mali durum tespitini yapabilecek kuruluşlar,

Kurul onayına gerek kalmaksızın ilgili alacaklı kuruluşların kararıyla belirlenecek

bankalar, bağımsız denetim kuruluşları veya diğer kuruluşlar olabilecektir.

 Buna ek olarak, 9. maddenin 2. fıkrasında yer alan aynı risk grubuna dahil oldukları

borçlulara piyasa faizinin altında faiz uygulamayacaklarına ve ilave finansman

sağlayamayacaklarına ilişkin hüküm kaldırılmıştır. Öte yandan kaldırılan bu hüküm,

benzer şekilde Çerçeve Anlaşma ile de düzenlenmiş olması sebebiyle Çerçeve Anlaşma’da

bu kapsamda da değişiklik yapılması öngörülmektedir.

 Son olarak 9. maddenin 4. fıkrasında yer alan finansal yeniden yapılandırma

sözleşmelerine taraf olan alacaklıların borçluya ait müşteri sırrı niteliği taşıyan bilgileri

birbirlerine ve kanunen açıkça yetkili kılınan merciler dışında kalanlara vermeleri ve

açıklamalarını yasaklayan hüküm kaldırılmıştır.
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