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 16 Temmuz 2021 
 

 

5411 SAYILI BANKACILIK KANUNUNUN GEÇİCİ 32’NCİ MADDESİ’NİN UYGULAMA 
SÜRESİ İKİ YIL UZATILDI. 

15 Temmuz 2021 tarihli ve 31542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4299 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı (“Cumhurbaşkanı Kararı”) ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 
(“Bankacılık Kanunu”) geçici 32’nci maddesinin uygulanma süresi iki yıl uzatıldı.  

I. YÖNETİCİ ÖZETİ 
1. 17.07.2019 tarih ve 7186 sayılı Kanun ile Bankacılık Kanunu’na eklenen ve yürürlük 

süresi 19.07.2019 tarihinde sona erecek olan Geçici 32’nci maddesi’nin 
uygulanması, Cumhurbaşkanı Kararı ile 19.07.2023 tarihine kadar uzatılmıştır. 

2. Borçlu şirketler, finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmaları kapsamında 
yeniden yapılandırma kapsamına alınmak için bu tarihe kadar ilgili alacaklı kuruluşa 
başvurabilecektir.  

II. SÜRE UZATIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
Bilindiği üzere, 19 Temmuz 2019 tarih ve 30836 Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 
17.07.2019 tarih ve 7186 sayılı Kanun ile Bankacılık Kanunu’na Geçici 32’nci madde 
eklenmiştir. Bahse konu Geçici Madde uyarınca borçluların, kullandıkları kredilere ilişkin olarak 
alınacak tedbirlerle geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda 
bulunmaya devam etmelerine imkân verilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda 
gerçekleştirilecek finansal yeniden yapılandırmalara ilişkin usul ve esaslar Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılmış yönetmelik ve bu yönetmelik 
hükümleri çerçevesinde hazırlanmış ve ilgili alacaklı kuruluşlar tarafından imzalanmış finansal 
yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmalar ile belirlenmiştir.  

Geçici 32’nci madde uyarınca finansal yeniden yapılandırma işlemlerinin Geçici 32’nci 
maddenin yayımı tarihinden itibaren iki yıl süreyle uygulanacağı, bu süreyi iki yıl daha 
uzatmaya Cumhurbaşkanı’nın yetkili olduğu belirtilmiştir. Cumhurbaşkanı Kararı ile Geçici 
32’nci maddenin uygulaması 19.07.2023 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Netice olarak; Geçici 32’nci maddedeki şartları sağlayan şirketler, uzatılmış tarihin sona 
ermesine kadar finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınmak için ilgili alacaklı kuruluşa 
başvurabileceklerdir. 
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Ayrıntılı bilgi için bizimle temasa geçebilirsiniz. 

 

 

İşbu bilgilendirme notu, 14 Temmuz 2021 tarihli ve 4299 sayılı Cumhurbaşkanı Kararını hukuki 
açıdan değerlendirmek maksadı ile 16 Temmuz 2021 tarihi itibariyle hazırlanmıştır.   

İşbu bilgilendirme notu içerisinde yer alan değerlendirmeler hukuki tavsiye ya da hukuki görüş 
niteliği teşkil etmemekte olup, bu değerlendirmelerden ötürü herhangi bir şekilde Aksu 
Çalışkan Beygo Avukatlık Ortaklığı’na sorumluluk tahmili mümkün değildir. Bu bilgi notunun 
kapsamındaki soru ve sorunlarınız bakımından hukuki danışman görüşü alınması tavsiye 
edilir. 
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