
27.11.2018 Başbakanlık Mevzuatı Gel�şt�rme ve Yayın Genel Müdürlüğü

http://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2018/08/20180815-4.htm 1/2

15 Ağustos 2018 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30510

YÖNETMELİK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
FİNANSAL SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Türk�ye’de faal�yette bulunan bankalar, f�nansal k�ralama ş�rketler�,

faktor�ng ş�rketler� ve f�nansman ş�rketler� �le kred� �l�şk�s�nde bulunan borçluların bu kuruluşlar nezd�ndek� kred�
borçlarına �l�şk�n olarak, çerçeve anlaşma ve sözleşmeler� kapsamında alınacak tedb�rlerle, ger� ödeme
yükümlülükler�n� yer�ne get�reb�lmeler�ne ve �st�hdama katkıda bulunmaya devam etmeler�ne �mkân ver�lmes�n�
sağlamaktır.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, 19/10/2005 tar�hl� ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 93 üncü maddes�ne

dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasında;
a) Alacaklı kuruluşlar: 19/10/2005 tar�hl� ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddes�nde geçen

bankaları ve 6361 sayılı F�nansal K�ralama, Faktor�ng ve F�nansman Ş�rketler� Kanununun 3 üncü maddes�nde geçen
ş�rketler�,

b) B�rl�k: Türk�ye Bankalar B�rl�ğ�n�,
c) Çerçeve Anlaşmaları: Bu Yönetmel�ğ�n 6 ncı maddes� uyarınca �mzalanacak F�nansal Yen�den

Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarını,
ç) Kanun: 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,
d) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,
e) Sözleşme: Çerçeve Anlaşmaları kapsamında yapılan f�nansal yen�den yapılandırma sözleşmeler�n�,
�fade eder.
F�nansal Yen�den Yapılandırmanın Kapsamı
MADDE 4 – (1) F�nansal yen�den yapılandırma kapsamına alınacak borçluların, mal� durumlarının ve bu

kapsamda borçlarının yen�den yapılandırılması veya yen� b�r �tfa planına bağlanması sonucunda borçlarını ger� ödeme
kab�l�yet� kazanacağının tesp�t ed�lmes� şarttır. Bu tesp�t�n yapılmasına �l�şk�n esas ve usuller Çerçeve Anlaşmalarında
göster�l�r. Borçlarını ger� ödeme kab�l�yet� kazanamayacağına kanaat get�r�len borçlular f�nansal yen�den yapılandırma
kapsamına alınamaz.

(2) F�nansal Yen�den Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarını �mzalayacak alacaklılar adına f�nansal yen�den
yapılandırma kapsamına alınacak borçluların mal� durumunun tesp�t�, bu Çerçeve Anlaşmalar �le bel�rlenecek ve
Kurul tarafından uygun görülecek b�r kuruluş tarafından yapılır.

(3) Çerçeve anlaşmaları ve sözleşmeler� kapsamında aşağıdak� tedb�rler alınab�l�r:
a) Söz konusu kred� borçlarının vadeler�n� uzatmak.
b) Borçluların kred�ler�n� yen�lemek.
c) Borçlulara �lave kred� vermek.
ç) Anapara, fa�z, temerrüt fa�z� ve kâr payları �le kred� �l�şk�s�nden doğan d�ğer her türlü alacağı �nd�rmek veya

bunlardan vazgeçmek.
d) Anapara, fa�z veya kâr payı alacaklarını; kısmen veya tamamen �şt�rake çev�rmek, aynî, nakdî ya da tahs�l

şartına bağlı b�r bedel karşılığı dev�r veya teml�k etmek, borçlu ya da üçüncü k�ş�lere a�t aynî değerler karşılığında
kısmen veya tamamen tasf�ye etmek, satmak, b�lanço dışına çıkarmak.

e) D�ğer bankalarla ve alacaklılarla b�rl�kte hareket ederek protokoller yapmak.
F�nansal Yen�den Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları
MADDE 5 – (1) Alacaklar, B�rl�k tarafından Türk�ye Katılım Bankaları B�rl�ğ� ve F�nansal K�ralama,

Faktor�ng ve F�nansman Ş�rketler� B�rl�ğ�n�n görüşler� de alınmak suret�yle hazırlanacak Çerçeve Anlaşmaları
kapsamında ve bu anlaşmaların Kurul tarafından onaylandığı tar�hten �t�baren �k� yıl �çer�s�nde f�nansal yen�den
yapılandırma sözleşmeler�ne bağlanmak şartıyla yen�den yapılandırılab�l�r. İk� yıllık sürey� uzatmaya Kurul yetk�l�d�r.

(2) Yen�den yapılandırılacak alacakların kapsamı; borçluların n�tel�kler�, asgar� tutar ve şartları ve alacaklılar
�le borçlular arasında ayrı ayrı �mzalanacak f�nansal yen�den yapılandırma sözleşmeler�n�n asgar� unsurları b�r�nc�
fıkradak� usûlle saptanan Çerçeve Anlaşmalarıyla bel�rlen�r.

(3) Çerçeve Anlaşmaları kapsamında sözleşme �mzalandığı takd�rde, bu sözleşmeler� �mzalayan borçlulardan
olan alacaklara �l�şk�n zamanaşımı, sözleşme tar�h� �t�barıyla kes�lm�ş sayılır.

(4) Çerçeve Anlaşmaları kapsamında b�r borçluyla yapılan sözleşmen�n alacaklı kuruluşların alacaklarının üçte
�k�s�n� oluşturan çoğunluğu tarafından �mzalanması hal�nde, alacaklı kuruluşların tamamı tarafından alacakların
yen�den yapılandırılması zorunludur.

F�nansal Yen�den Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarının İmzalanması
MADDE 6 – (1) Çerçeve Anlaşmaları B�rl�k tarafından hazırlanır ve alacaklı kuruluşların yetk�l�

tems�lc�ler�nce kabul ed�lerek �mzalanır.
(2) Ölçek büyüklüğü ve sektörel faal�yet alanı bakımından farklı n�tel�klere sah�p borçlular n�tel�kler� �t�bar�yle

gruplandırılarak, her b�r borçlu grubu �ç�n ayrı b�r Çerçeve Anlaşması hazırlanab�l�r.
F�nansal Yen�den Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarının Asgar� Unsurları
MADDE 7 – (1) Çerçeve Anlaşmalarında;
a) F�nansal yen�den yapılandırma sürec�n�n �şley�ş�ne �l�şk�n temel şart ve esaslar,
b) Borçluların asgar� n�tel�kler�,
c) Anlaşmaların taraflara yükled�ğ� yükümlülükler,
ç) Anlaşmalara aykırılık haller�,
d) Alacaklılar �le borçlular arasında �mzalanacak sözleşmeler�n asl� unsurları ve taraflara yükleyeceğ� hak ve

yükümlülükler�n asgar� çerçeves�,
göster�l�r.
(2) Çerçeve Anlaşmalarında, tarafların anlaşmalardan doğan yükümlülükler�n� yer�ne get�rmemeler� hal�nde

ortaya çıkab�lecek uyuşmazlıkların çözümüyle görevl� olmak üzere Hakem Kurulu oluşturulur. Hakem Kurulu, B�rl�k
Yönet�m Kurulunun görevlend�receğ� tarafsız ve görev�n�n gerekt�rd�ğ�, b�lg� ve b�r�k�me sah�p üç k�ş�den oluşur.
Hakem Kurulu kararlarını en az �k� üyen�n aynı yöndek� oyu �le alır. Hakem Kurulunun çalışma esas ve usuller� �le
aldığı kararların hüküm ve sonuçları Çerçeve Anlaşmalarında göster�l�r.

F�nansal Yen�den Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarının Onaylanması
MADDE 8 – (1) B�rl�k tarafından hazırlanan ve taraflarca �mzalanan Çerçeve Anlaşmaları Kurulun onayına

sunulur. Kurul anlaşmaların Kanuna ve bu Yönetmel�k hükümler�ne uygunluğunu �nceler ve varsa düzelt�lmes�n�
�sted�ğ� hususları B�rl�ğe b�ld�r�r. B�rl�k tarafından bu hususlara göre yen�den düzenlenen ve taraflarca �mzalanan
anlaşmalar Kurulun onayına sunulur. Çerçeve Anlaşmaları, Kurulca onaylanmalarını müteak�ben geçerl�l�k kazanır.
Çerçeve Anlaşmalarında yapılacak değ�ş�kl�kler �ç�n Kuruldan �z�n alınması şarttır.

Sözleşmeler
MADDE 9 – (1) Çerçeve Anlaşmaları, her b�r borçlu �le alacaklı kuruluşlar arasında �mzalanacak sözleşmeler

�le uygulamaya konulur. Sözleşmeler�n geçerl� olab�lmes� �ç�n, Çerçeve Anlaşmasının Kurulca onaylanmasını tak�ben
�k� yıl �ç�nde �mzalanmış olmaları şarttır.

(2) Kanunun 49 uncu maddes�nde tanımlandığı şekl�yle aynı r�sk grubuna dah�l oldukları borçlulara p�yasa
fa�zler�n�n altında fa�z uygulayamazlar ve �lave f�nansman sağlayamazlar.

(3) Sözleşmelere alacaklı kuruluşlar dışında kalan alacaklıların da taraf sıfatıyla katılab�lmes�n�n şartları,
Çerçeve Anlaşmalarında düzenlen�r.
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(4) Sözleşmelere taraf olan alacaklıların borçluya a�t müşter� sırrı n�tel�ğ� taşıyan b�lg�ler� b�rb�rler�ne ve
kanunen açıkça yetk�l� kılınan merc�ler dışında kalanlara vermeler� ve açıklamaları yasaktır. Yapılacak sözleşmeye bu
hususta hüküm konulması veya �lave b�r g�zl�l�k anlaşması yapılması zorunludur.

(5) Sözleşmeler�n fesh�ne ve fes�h hal�nde uygulanacak yaptırımlara �l�şk�n hususlar Çerçeve Anlaşmalarında
göster�l�r.

Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 
 


