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Konu : Finansal Yeniden Yapılandırma
Çerçeve Anlaşması
ODALARIMIZA ( 2020 / 238 ) SAYILI GENELGE

Üst kuruluşumuz Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanlığı’nın
20.11.2020 tarih ve 54826179-215.03-E.420/185-2020-185 sayılı genelgesinde:
Konfederasyonumuz ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) arasında yapılan görüşmeler sonunda,
TBB ile 23 banka ve 30 finansal kuruluş arasında Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve
Anlaşması (FYYP) imzalanmış, yapılan bu anlaşma ile esnaf ve sanatkarlarımızın bu 23 banka ve
30 finans kuruluşuna olan borçlarının yeniden yapılandırılması imkanı sağlanmıştır.
Banka ve finans kuruluşlarına olan borçların yeniden yapılandırılma koşulları aşağıdaki
gibidir:
Yapılandırma dönemine ilişkin en uzun vade 24 ay olabilecek, vade sayısı, esnaf ve
sanatkârımızın talebine ve ödeme imkanına göre ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından
belirlenecektir.
En fazla 12 aya kadar anapara ve faiz ödemesiz dönem verilebilecek, ödemesiz döneme
ilgili banka veya finans kuruluşu karar verecektir.
-

Faiz oranı, esnaf ve sanatkârımızın talebine göre sabit veya değişken olabilecektir.

Banka veya finansman kuruluşu, yapılandırılan tutarın yüzde 1’ine kadar komisyon
alabilecektir.
Tüm yeniden yapılandırma işlemleri Türk Lirası olarak gerçekleştirilecek, döviz bazında
yapılandırma yapılamayacaktır.
Yapılandırılan tutarın en az yüzde 10’unun ödenmesi ve taksitlerin ödeme süresinin
geciktirilmemesi koşuluyla kalan tutar için bir kez daha ödeme planı revize edilebilecektir.
Revize işlemi en fazla iki kez yapılabilecek, revize edilmiş vade, toplamda 72 ayı
geçemeyecektir.
Bankalara ve/veya finansman kuruluşlarına borcu olan esnaf ve sanatkârlarımız, yeniden
yapılandırma için en fazla borcun olduğu banka veya finansman kuruluşuna başvuru yapacaktır.
Evrakın elektronik imzalı suretine https://ankesob.senekaapps.com/BelgeDogrulama/ adresinden 9a0b20f1-d166-4300-8db2-0d6fb9dc72e2 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Anafartalar Caddesi Konya Sokak No. 18 Kat 3 06250 Ulus- ANKARA Tel: (0312) 310 22 44 (Pbx) - Fax: (0312) 310 91 61
www.ankesob.org.tr - email: ankesob@ankesob.org.tr

Banka ve finans kuruluşlarına olan borçların yeniden yapılandırılması ile ilgili detaylı bilgiler,
borçlu olunan banka veya finans kuruluşundan alınabilecektir. En fazla borç bulunan banka veya
finans kuruluşunun başvuruyu kabul etmemesi halinde borç tutarı açısından ikinci sıradaki banka
veya finans kuruluşuna başvuru yapılabilecek, 3 banka veya finans kuruluşundan 2’sinin
başvuruyu kabul etmemesi halinde yapılandırma yapılamayacaktır.
Esnaf ve sanatkârımızın, yapılandırma başvurusundan önce herhangi bir banka ve/veya finans
kuruluşu tarafından başlatılmış yasal takipler sonucu;
-

Satış günü alınmış olması,

-

İhalenin feshi davasının devam ediyor olması,

-

Borcun icra taahhüdüne bağlanmış olması,

-

Tasarrufun iptali davasının devam ediyor olması,

şeklinde kararlar alınmış olması, yeniden yapılandırma başvurusu yapmaya engel değildir.
Başvuru yapılan banka veya finans kuruluşu, söz konusu işlemlerden feragat edebilir veya
başvuruyu kabul etmeyebilir.
Türkiye Bankalar Birliği ile esnafımızın borçlarının yeniden yapılandırılmasını içeren “Finansal
Yeniden Yapılandırma” Çerçeve Anlaşmasını imzalayan banka ve finans kuruluşlarının listesi
ektedir. Denilmektedir.
Bilgilerinizi ve bağlı esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda;
Gereğini rica ederiz.
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