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YÖNETMELİK 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 

FİNANSAL SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI 

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA  

DAİR YÖNETMELİK  

MADDE 1 – 15/8/2018 tarihli ve 30510 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Sektöre Olan Borçların 

Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun geçici 32 nci 

maddesi uyarınca yapılacak finansal yeniden yapılandırmalara esas Çerçeve Anlaşmaların hazırlanmasına ve uygulamaya 

konulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.”  

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 93 üncü, 96 ncı ve geçici 

32 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 

a) Alacaklı kuruluşlar: 5411 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde geçen bankalar, 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı 

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 3 üncü maddesinde geçen şirketler, borçlulara doğrudan 

kredi kullandırmış olan yurt dışında kurulu bankalar ve finansal kuruluşlar, Türkiye’ye doğrudan yatırım yapan çok taraflı 

bankalar ve kuruluşlar, alacak tahsiline yönelik olarak bu alacaklılar tarafından kurulacak özel amaçlı şirketler ile aynı amaçla 

6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonlarını, 

b) Birlik: Türkiye Bankalar Birliğini, 

c) Borçlu: Kanun, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 6361 sayılı Kanun, 20/6/2013 tarihli ve 6493 

sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun 

ile yatırım ortaklıkları hariç 6362 sayılı Kanunun 35 inci maddesine tabi kuruluşlar dışında kalan Türkiye’de kurulu şirketleri, 

ç) Çerçeve Anlaşmaları: Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uyarınca imzalanacak Finansal Yeniden Yapılandırma 

Çerçeve Anlaşmalarını,  

d) Kanun: 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,  

e) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu, 

f) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu, 

g) Sözleşme: Çerçeve Anlaşmaları kapsamında yapılan finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerini,  

ifade eder.” 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 4 – (1) Finansal yeniden yapılandırma, Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri ile belirlenen kapsam, usul 

ve esaslar dâhilinde borçlunun makul bir süre içinde borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanabilmesi amacıyla yapılır. Bu 

amaç dışında temdit, taksitlendirme, teminata bağlama, ilave kredi kullandırma ve sair yöntemlerle gerçekleştirilen diğer 

refinansman işlemleri Kanunun geçici 32 nci maddesi uyarınca bu Yönetmeliğe göre yapılan Çerçeve Anlaşmaları ve bu 

Anlaşmalar uyarınca düzenlenen Sözleşmeler kapsamında değerlendirilmez. 

(2) Kanunun geçici 32 nci maddesinin yürürlük tarihi öncesinde imzalanan çerçeve anlaşmaları dışında 

gerçekleştirilen yeniden yapılandırmalar, bu Yönetmeliğe göre yapılan Çerçeve Anlaşmaları ve bu Anlaşmalar uyarınca 

düzenlenen Sözleşmeler kapsamında dikkate alınmaz.” 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 

aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(1) Alacaklar, Birlik tarafından Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman 

Şirketleri Birliğinin görüşleri de alınarak hazırlanan Çerçeve Anlaşmaları kapsamında ve bu anlaşmaların Kurul tarafından 

onaylanmasını takiben finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerine bağlanmak suretiyle yeniden yapılandırılabilir.” 

“(4) Borçlulara doğrudan kredi kullandırmış olan yurt dışında kurulu bankalar ve finansal kuruluşlar ile Türkiye’ye 

doğrudan yatırım yapan çok taraflı bankalar ve kuruluşların finansal yeniden yapılandırma sürecine katılmalarına ilişkin usul 

ve esaslar Çerçeve Anlaşmalarıyla belirlenir. Bunlar, talepleri halinde alacaklı kuruluşların rızasına ve kabul nisaplarına bağlı 

olmaksızın finansal yeniden yapılandırmaya dahil olabilir.”  



“(5) Sözleşmelere alacaklı kuruluşlar dışında kalan alacaklıların da taraf sıfatıyla katılabilmesinin şartları ile 

Sözleşmelerin feshine ve fesih halinde uygulanacak yaptırımlara ilişkin hususlar Çerçeve Anlaşmalarında düzenlenir.” 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Kuruma bildirim 

MADDE 9 – (1) Finansal yeniden yapılandırma süreci başlatılan borçlulara, imzalanan sözleşmelere ve bu kapsamda 

yapılan işlem ve gelişmelere ilişkin Kurumca gerekli görülebilecek bilgiler, talep edilen süre, şekil ve içerikte Kuruma 

gönderilir.”  

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür. 
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