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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 tar�hl� ve 30510 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan F�nansal Sektöre Olan Borçların
Yen�den Yapılandırılması Hakkında Yönetmel�ğ�n 3 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“(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 21/11/2012 tar�hl� 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) Borçlu: 19/10/2005 tar�hl� ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa tab� kuruluşlar, 6/12/2012 tar�hl� ve 6362

sayılı Sermaye P�yasası Kanununun 35 �nc� maddes�nde bel�rt�len Sermaye P�yasası Kurumları, 3/6/2007 tar�hl� ve
5684 sayılı S�gortacılık Kanununa tab� kuruluşlar, 21/11/2012 tar�hl� ve 6361 sayılı F�nansal K�ralama, Faktor�ng ve
F�nansman Ş�rketler� Kanununa tab� kuruluşlar �le 20/6/2013 tar�hl� ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet
Mutabakat S�stemler�, Ödeme H�zmetler� ve Elektron�k Para Kuruluşları Hakkında Kanuna tab� kuruluşlar dışında
kalan ş�rketler�,

ç) Çerçeve Anlaşmaları: Bu Yönetmel�ğ�n 6 ncı maddes� uyarınca �mzalanacak F�nansal Yen�den
Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarını,

d) Kanun: 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,
e) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,
f) Sözleşme: Çerçeve Anlaşmaları kapsamında yapılan f�nansal yen�den yapılandırma sözleşmeler�n�,
�fade eder.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmel�ğ�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkraları aşağıdak� şek�lde

değ�şt�r�lm�şt�r.
“(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 makul b�r süre �ç�nde
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
kuruluşlar tarafından yapılır. ”

MADDE 3 – Aynı Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes�n�n üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

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

(4) Yurt dışı kred� kuruluşları ve uluslararası kurumların f�nansal yen�den yapılandırma sürec�ne katılmalarına
�l�şk�n usul ve esaslar Çerçeve Anlaşmalarıyla bel�rlen�r. Bunlar, talepler� hal�nde Alacaklı Kuruluşların rızasına ve
kabul n�saplarına bağlı olmaksızın f�nansal yen�den yapılandırmaya dah�l olab�l�rler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmel�ğ�n 7 nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(2) Çerçeve Anlaşmalarını �mzalayanların bu 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 deney�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.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmel�ğ�n 9 uncu maddes�n�n �k�nc� ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6 – Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 7 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı

yürütür.
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