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Madde 17 – 5411 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.  
 
“Geçici Madde 32 – Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar, finansal kiralama şirketleri, 
faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile bu maddede tanımlanan diğer finansal 
kuruluşlarla kredi ilişkisinde bulunan ve Kurum tarafından çıkarılan yönetmeliğe göre 
hazırlanan Çerçeve Anlaşmalarda belirlenen borçlular, bu kuruluşlar tarafından 
kullandırılmış olan kredilere ilişkin olarak alınacak tedbirlerle, geri ödeme 
yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam 
etmelerine imkân verilmesini sağlamak amacıyla, dahil oldukları risk grubundaki diğer 
borçlularla bir bütün olarak veya kısmen yeniden yapılandırmaya tabi tutulabilir. Bu 
madde uyarınca yapılacak finansal yeniden yapılandırmalara ilişkin usul ve esaslar 
Kurum tarafından çıkarılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanan Çerçeve 
Anlaşmalar ile belirlenir. Bu madde hükümleri bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 
iki yıl süreyle uygulanır. Bu süreyi iki yıl daha uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.  
 
Bu maddenin uygulanmasında;  
 
a) Alacaklı kuruluşlar: Bu 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) Bağımsız Denetim Kuruluşu: 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği esaslarına göre kurulu ve faaliyet 
gösteren, Bağımsız Denetim Kuruluşu Resmi Siciline kayıtlı kuruluşları,  
 
c) Birlik: Türkiye Bankalar Birliğini,  
 

ç) Borçlu: Bu 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,  
 

d) Çerçeve Anlaşmaları: Kurumca çıkarılan yönetmelik uyarınca Birlik tarafından 
hazırlanan ve alacaklı kuruluşlarca imzalanan Finansal Yeniden Yapılandırma 
Çerçeve Anlaşmalarını,  
 

e) Sözleşme: Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında 
borçlu ile alacaklı kuruluşlar arasında imzalanan finansal yeniden yapılandırma 
sözleşmelerini,  
 
ifade eder.  
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Finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların mali durumlarının 
tespit edilmesi ve bu kapsamda borçlarının yeniden yapılandırılması sonucunda 
borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanacağına kanaat getirilmesi şarttır. Borçlarını geri 
ödeme kabiliyeti kazanamayacağına kanaat getirilen borçlular finansal yeniden 
yapılandırma kapsamına alınamaz.  
 
Finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların mali durumunun tespiti 
ve finansal yeniden yapılandırmanın uygulanabilirliğine ilişkin değerlendirme; 
bağımsız denetim kuruluşlarına, Çerçeve Anlaşmaları kapsamında belirlenecek yeterli 
bilgi ve uzmanlığa sahip kuruluşlara veya borçlu tarafından kabul edilmesi hâlinde 
alacaklı kuruluşlara yaptırılır.  
 
Bu madde kapsamında finansal yeniden yapılandırmalarda; kredilerin vadelerini 
uzatmak, kredileri yenilemek, 6361 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci 
fıkrasının (b) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilave kredi vermek, anapara, faiz, 
temerrüt faizi, gecikme cezaları ve kâr payları ile kredi ilişkisinden doğan diğer her 
türlü alacağı indirmek veya bunlardan kısmen veya tamamen vazgeçmek, teminat 
azaltmak, anapara, faiz veya kâr payı alacaklarını; kısmen veya tamamen iştirake 
çevirmek, özel amaçlı şirketler ile 6362 sayılı Kanuna göre kurulan yatırım fonlarına 
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, diğer alacaklı kuruluşlar ve alacaklılarla 
birlikte hareket ederek protokoller yapmak gibi gerekli görülen tedbirler alınır. Finansal 
kiralama sözleşmelerine konu mallar için 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 307 nci 
maddesi hükümleri kıyasen uygulanır.  
 
Kredilerin teminatlarının ya da alacaklı kuruluşlar tarafından iştirak olarak edinilecek 
borçluların varlık ve yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerine ilişkin değerleme, 
taraflardan birinin talep etmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulunca değerleme 
yapmaya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılır. 6362 sayılı Kanuna göre 
kurulan yatırım fonları için sermaye piyasası mevzuatında yer alan değerlemeye ilişkin 
düzenlemeler saklıdır.  
 
 
 
 
Kanun metninin tamamına aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir. 
 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190719M1-1.htm 
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