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FİNANSAL YENİDEN YAPILANDIRMA 

ARAÇLARINDAN YARARLANMAYA 

İLİŞKİN GEÇİCİ MADDENİN SÜRESİNİN 

UZATILMASI 

 

Özet 

 

Ekonomi ve istihdamın yapı taşlarından biri 

şirketler olarak nitelendirilebilir. Şirketler, tıpkı 

gerçek kişilere sunulan imkanlar sayesinde 

ihtiyaçları doğrultusunda kredi yöntemine 

başvurabilmektedir. Kredi sayesinde, borçlu 

şirketler iflas etmeden ekonomik güçlerine tekrar 

kavuşma imkanına sahip olmaktadır. Borçlu 

şirketler, ilgili mevzuatlarda yer alan kurum ve 

kuruluşlara olan borçlarını, aralarında yaptıkları 

anlaşmalar doğrultusunda belli bir süre içerisinde 

ödemekle yükümlüdür. Şirketlere tanınan bu hak, 

finansal yeniden yapılandırma araçları adı altında 

yer almaktadır. Finansal yeniden yapılandırma 

araçlarına borçluların başvurabilmesi için 

mevzuat doğrultusunda yer alan geçici maddenin 

belirttiği süre esas alınacaktır. İlgili madde 

gerekli görüldüğü takdirde uzatılabileceği gibi 15 

Temmuz 2021 tarihinde yayımlanan Resmi 

Gazete ile bu sürenin iki yıl daha uzatıldığı 

görülmektedir. 
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EXTENDING THE DURATION OF THE 

PROVISIONAL ARTICLE TO UTILIZE 

FINANCIAL RESTRUCTURING 

INSTRUMENTS 

 

Abstract 

 

One of the building blocks of economy and 

employment can be described as companies. 

Companies can apply for the loan method in line 

with their needs, thanks to the opportunities 

offered to real people. Thanks to the loan, the 

debtor companies have the opportunity to regain 

their economic power without going bankrupt. 

Borrower companies are obliged to pay their 

debts to institutions and organizations included in 

the relevant legislation within a certain period of 

time in line with the agreements they have made 

between them. This right granted to companies is 

under the name of financial restructuring 

instruments. In order for debtors to apply for 

financial restructuring instruments, the period 

specified in the temporary article in line with the 

legislation will be taken as a basis. The relevant 

article can be extended if deemed necessary, and 

it is seen that this period has been extended for 

two more years with the Official Gazette 

published on 15 July 2021. 

 

Keywords: Financial Restructuring, Framework 
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1. Giriş 

 

Finansal yeniden yapılandırma, bankalara ve 

finansal kurumlara borçlu olan şirketlerin 

borçlarını ödemekte zorlanmaları halinde onlara 

kolaylık sağlayarak ekonomik devamlılıklarını 

sürdürmelerine yardımcı olan bir uygulama olup 

borçların çerçeve anlaşmalar ve sözleşmeler 

aracılığıyla yeniden yapılandırılmasını gerektirir. 

Çerçeve anlaşmalar, Türkiye Bankalar Birliği 

(“TBB”) tarafından düzenlenmiştir. Çerçeve 

anlaşmalar ile amaçlanan hedef, ekonomik 

anlamda canlılık sağlayacağı düşünülen ancak 

finansal güçlük çeken borçluların, alacaklı 

kuruluşlar tarafından öngörülen makul koşullar 

çerçevesinde belirli bir süre içerisinde 

faaliyetlerine devam edebilmeleri ve finansal 

güçlerine tekrar kavuşmaları sayesinde borçlarını 

ödemelerine olanak sağlamaktır. Çerçeve 

anlaşmalarla borçlunun ekonomik durumu ve 

yükümlülüklerini yerine getirebileceğinin tespiti 

ile makul süre ve koşullar belirlenmektedir. 

 

 

2. Geçici Maddenin Geçerlilik Süresinin 

Uzatılması 

 

11 Eylül 2018 tarihinde Türkiye Bankalar Birliği 

(“TBB”) tarafından ilan edilen çerçeve 

anlaşmaya göre finansal yeniden yapılandırma 

kapsamında bazı hususlar yer almaktadır. İlgili 

anlaşma, 19 Eylül 2018 tarihinde Bankacılık 

Denetleme ve Düzenleme Kurumu (“BDDK”) 

tarafından onaylanmış olup onaydan sonraki iki 

yıl içerisinde imzalanması gerekmektedir. 

Bankacılık Kanunu’nun geçici nitelikli 

32.maddesinin geçerlilik süresi, sona ermesine 

dört gün kala 4299 sayılı ve 15 Temmuz 2021 

tarihli Cumhurbaşkanlığı kararı ile iki yıl daha 

uzatılmış olup 2023 yılında sona erecektir. İlgili 

kanun maddesi, finansal yeniden yapılandırmaya 

ilişkin işlemleri düzenlemektedir. Kredi çeken 

taraflara kolaylık sağlayarak mevcut işlemlerin 

devamlılığına imkan sağlayan finansal yeniden 

yapılandırmalar bu sayede iki yıl daha 

uygulanabilir hale gelmiştir. 

 

 

 

 

3. Finansal Yeniden Yapılandırmanın 

Kapsamı 

 

Finansal yeniden yapılandırma kapsamında 

borçlu şirketlere sağlanacak teşvikler ve 

1. Introduction 

 

Financial restructuring is a practice that helps 

companies indebted to banks and financial 

institutions to maintain their economic continuity 

by facilitating them if they have difficulty in 

paying their debts, and requires restructuring of 

debts through framework agreements and 

contracts. Framework agreements are issued by 

the Banks Association of Turkey (“TBB”). The 

aim of the framework agreements is to enable the 

debtors, who are thought to provide economic 

vitality but who have financial difficulties, to 

continue their activities within a certain period of 

time within the reasonable conditions stipulated 

by the creditor institutions and to pay their debts 

by regaining their financial strength.  With the 

framework agreements, the economic situation of 

the debtor and the determination of its ability to 

fulfill its obligations, and reasonable time and 

conditions are determined. 

 

 

 

2. Extension of the Period of Validity of the 

Provisional Clause 

 

According to the framework agreement 

announced by the Banks Association of Turkey 

(“TBB”) on 11 September 2018, there are some 

issues within the scope of financial restructuring.  

The relevant agreement was approved by the 

Banking Supervision and Regulatory Authority 

(“BDDK”) on 19 September 2018 and must be 

signed within two years after approval. The 

validity period of the temporary article 32 of the 

Banking Law has been extended for two more 

years with the Presidential decision numbered 

4299 and dated 15 July 2021, four days before its 

expiration, and will expire in 2023. The relevant 

article of law regulates transactions related to 

financial restructuring. Financial restructurings, 

which facilitate the continuity of existing 

transactions by facilitating the borrowers, 

became viable for two more years. 

 

   

 

 

 

3. Scope of Financial Restructuring 

 

 

Within the scope of financial restructuring, there 

are incentives and assistance to be provided to 
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yardımlar bulunmaktadır. Finansal Sektöre Olan 

Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 

Yönetmelik’in 4.maddesinde yapılandırmanın 

kapsamı yer almaktadır. Buna göre kredi 

borçlarının vadeleri uzatılabilecek, krediler 

yenilenebilecek ve ilave yeni kredi verilmesine 

olanak sağlanacaktır. Borçlu şirket, vergi 

avantajlarından faydalanabilecektir. Anapara, 

faiz, temerrüt faizi ve kâr payları ile kredi 

ilişkisinden doğan diğer her türlü alacağın 

indirilmesi veya bunlardan vazgeçilmesi 

mümkün olacaktır. Anapara, faiz veya kâr payı 

alacaklarının kısmen veya tamamen iştirake 

çevrilebilecek ve aynî, nakdî ya da tahsil şartına 

bağlı bir bedel karşılığı devir veya temlik 

edilebilecektir. Borçlu ya da üçüncü kişilere ait 

ayni değerler karşılığında kısmen veya tamamen 

tasfiye edilme satılma, bilanço dışına çıkarılma 

gibi yardımlar yapılabilecektir. 

 

 

4. Finansal Yeniden Yapılandırmanın Hukuki 

Temeli 

 

Finansal yeniden yapılandırma, işletmelerin 

geleceği için önem arz eden hususlardan biri olup 

mevzuat temeli 5411 Sayılı Bankacılık 

Kanunu’nun geçici 32.maddesi ile oluşmuştur. 

Bu maddede, borçluların geri ödeme 

yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve 

istihdama devam etmelerine yardımcı olması 

amacıyla bir bütün olarak veya kısmen yeniden 

yapılandırmaya tabi tutulmalarına olanak 

sağlanmıştır. İlgili madde, 19 Temmuz 2019 

tarihinde iki yıllık olmak üzere yürürlüğe 

girmiştir. Finansal yeniden yapılandırmaların 

uygulanabilmesi için çerçeve anlaşmalar 

kapsamında yapılmış olması gerekmektedir. 

Konuya ilişkin olarak 15 Ağustos 2018 tarihinde 

30510 sayılı Resmi Gazete’de “Finansal Sektöre 

Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması 

Hakkında Yönetmelik” kanuna uygun olacak 

şekilde düzenlenerek yayımlanmıştır. 

 

5. Finansal Yeniden Yapılandırmadan 

Faydalanabilecek Şirketler 

 

Finansal yeniden yapılandırma uygulaması 

büyük ve küçük ölçekli şirketlerce 

uygulanabilmektedir. Bu çerçevede 25 milyon 

TL altında kredi borcu bulunan şirketler küçük 

ölçekli şirket; 25 milyon TL ve üzerinde kredi 

borcu bulunan şirketler ise büyük ölçekli şirket 

olarak kabul edilmektedir. 14 Eylül 2019 

tarihinde Türkiye Bankalar Birliği (“TBB”) 

debtor companies. The scope of restructuring is 

included in Article 4 of the Regulation on 

Restructuring of Debts to the Financial Sector. 

Accordingly, the maturities of loan debts will be 

extended, loans will be renewed and additional 

new loans will be provided. The debtor company 

will be able to benefit from tax advantages. It will 

be possible to deduct or waive the principal, 

interest, default interest and dividends, as well as 

any other receivables arising from the loan 

relationship. The principal, interest or profit share 

receivables may be partially or fully converted 

into participations and may be transferred or 

assigned in kind, in cash or for a consideration 

conditional on collection. In return for in-kind 

values belonging to debtors or third parties, aids 

such as partial or complete liquidation, sale, 

removal from the balance sheet may be provided. 

 

 

 

4. Legal Basis and Application of Financial 

Restructuring 

 

Financial restructuring is one of the important 

issues for the future of enterprises and the basis 

of the legislation was formed with the temporary 

article 32 of the Banking Law No.5411. This 

article allows debtors to be fully or partially 

restructured to help them meet their repayment 

obligations and continue employment. The 

relevant article entered into force on 19 July 2019 

for two years. In order for financial restructurings 

to be implemented, they must be made within the 

scope of framework agreements. Regarding the 

subject, the “Regulation on Restructuring of 

Debts to the Financial Sector” was published in 

the Official Gazette No. 30510 on August 15, 

2018, in accordance with the law. 

 

 

 

 

 

5. Companies That Can Benefit From 

Financial Restructuring 

 

Financial restructuring can be implemented by 

large and small-scale companies. In this context, 

companies with loan debts under 25 million TL 

are small-scale companies; Companies with a 

loan debt of 25 million TL or more are considered 

large-scale companies. On 14 September 2019, 

the Banks Association of Turkey (“TBB”) stated 

that a framework agreement was drawn up for 
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yaptığı duyuru ile büyük ölçekli şirketlerin 

finansal yapılandırma uygulamasından 

faydalanabilmesi için çerçeve anlaşma 

düzenlendiğini belirtmiştir. Uygulamanın küçük 

ölçekli şirketler için yürürlüğe girişi ise TBB’nin 

8 Kasım 2019 tarihli duyurusu sayesinde 

gerçekleşmiştir. Borçlarını ödeme kabiliyetinden 

yoksun olduğu tespit edilen borçluların finansal 

yeniden yapılandırmadan faydalanmasına imkan 

tanınmamaktadır. Buna göre çerçeve 

anlaşmalarla belirlenen borçluların, Türkiye’de 

faaliyette bulunan bankalar, finansal kiralama 

şirketleri, faktöring şirketleri, finansman şirketler 

ile Bankacılık Kanunu’nun geçici 32.maddesinde 

tanımlanan diğer finansal kuruluşlarla kredi 

ilişkisinde bulunması gerekmektedir. 

 

 

6. Çerçeve Anlaşma 

 

Çerçeve anlaşmalar, yeniden yapılandırmaya 

ilişkin usul ve esaslara yer verilen, makul süre 

içerisinde ve şartlar dahilinde oluşturulan 

anlaşmadır. Büyük ve küçük ölçekli şirketler için 

ayrı olarak hazırlanmıştır. Anlaşmalar, Türkiye 

Bankalar Birliği tarafından yayımlanmaktadır.1 

Alacaklı kuruluşlara olan nakit ve nakit olmayan 

borç toplamının 25 milyon TL’yi geçmesi ve 

geçmemesi haline göre anlaşma metinleri 

şekillenmektedir. 

 

7. Sonuç 

 

Ekonominin ve istihdamın büyük çoğunluğunu 

oluşturan şirketlerin borçlu olmaları halinde 

onlara bazı olanaklar sunulmaktadır. Bu 

olanaklar, Bankacılık Kanunu’nun geçici 

32.maddesinde sıralanmış olup finansal yeniden 

yapılandırma araçları olarak 

nitelendirilebilmektedir. Finansal yeniden 

yapılandırma araçları ile borçlulara sağlanacak 

teşvik ve desteklerin süresi başlangıçta iki yıl 

olarak belirlenmiş olup gerekli görüldüğü 

takdirde uzatılabileceği öngörülmüştür. Bu 

çerçevede 15 Temmuz 2021 tarihinde geçerlilik 

süresinin iki yıl daha uzatılmasıyla borçlu 

şirketlerin iflas etmeden yükümlülüklerini yerine 

getirmesi olanağı sağlanmıştır. 

 

large-scale companies to benefit from the 

financial restructuring application. The 

implementation of the application for small-scale 

companies was realized thanks to the 

announcement of the TBB dated 8 November 

2019. Borrowers who are found to be incapable 

of paying their debts are not allowed to benefit 

from financial restructuring. Accordingly, the 

debtors determined by the framework agreements 

are required to have a credit relationship with 

banks operating in Turkey, financial leasing 

companies, factoring companies, financing 

companies and other financial institutions 

defined in the provisional article 32 of the 

Banking Law. 

 

 

 

6. Framework Agreement 

 

Framework agreements are agreements that 

include the procedures and principles regarding 

restructuring and are created within a reasonable 

time and under conditions. It has been prepared 

separately for large and small-scale companies. 

The agreements are published by the Banks 

Association of Turkey. Agreement texts are 

formed according to whether the sum of cash and 

non-cash debts to creditor organizations exceeds 

25 million TL or not. 

 

7. Conclusion 

 

Companies that make up the majority of the 

economy and employment are offered some 

opportunities if they are in debt. These 

opportunities are listed in the temporary article 32 

of the Banking Law and can be qualified as 

financial restructuring tools. The duration of 

financial restructuring instruments and incentives 

and supports to be provided to debtors was 

initially determined as two years, and it was 

foreseen that it could be extended if deemed 

necessary. In this context, with the extension of 

the validity period for two more years on 15 July 

2021, the debtor companies were provided with 

the opportunity to fulfill their obligations without 

going bankrupt. 

 

 
1https://www.tbb.org.tr/fyy/FYY%C3%87A%20K%C3%BC%C3%A7%C3%BCk%20%C3%96l%C3%A7ekli%2

0Uygulama.pdf 

https://www.tbb.org.tr/fyy/FYY%C3%87A%20B%C3%BCy%C3%BCk%20%C3%96l%C3%A7ekli%20Uygulam

a-072021.pdf 

 

https://www.tbb.org.tr/fyy/FYY%C3%87A%20K%C3%BC%C3%A7%C3%BCk%20%C3%96l%C3%A7ekli%20Uygulama.pdf
https://www.tbb.org.tr/fyy/FYY%C3%87A%20K%C3%BC%C3%A7%C3%BCk%20%C3%96l%C3%A7ekli%20Uygulama.pdf
https://www.tbb.org.tr/fyy/FYY%C3%87A%20B%C3%BCy%C3%BCk%20%C3%96l%C3%A7ekli%20Uygulama-072021.pdf
https://www.tbb.org.tr/fyy/FYY%C3%87A%20B%C3%BCy%C3%BCk%20%C3%96l%C3%A7ekli%20Uygulama-072021.pdf
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