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Sirküler No: 1352
Sayın Üyemiz,
7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun 17.11.2020 tarihli Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Kanun'un 4 üncü maddesinin 6'ıncı fıkrasının (a) bendi uyarınca 5174 sayılı Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre, Odamız
üyelerinin 31.08.2020 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımı
tarihine kadar ödenmemiş olan, yıllık ve munzam aidatları ile navlun hasılatından alınacak oda payı
borç asıllarının tamamı Kanun kapsamında yapılandırmaya tabi tutulabilecektir. Bu çerçevede 2020
yılı aidatının birinci taksiti Kanun kapsamında bulunmaktadır.
Üyelerimiz, Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden ikinci ayın sonuna (31.01.2021) tarihine
kadar başvuruda bulunabilecek olup, yapılandırma başvuru dilekçesi ekte bilgilerinize
sunulmaktadır.
Yapılandırma kapsamındaki borç asıllarına ait; faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i
alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bununla birlikte yapılandırma kapsamında olan ve Kanunun
yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olan borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme
faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların da tahsilinden vazgeçilir.
Kanun kapsamındaki borçlar için yapılandırmaya başvuranların, borç taksitlerinin birincisini
Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (28.02.2021), kalanını ise aylık
dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte (son taksit tarihi 31.07.2021) ödemesi
gerekmektedir. Azami altı taksite kadar olan yapılandırma hakkının ne şekilde kullanılacağını üye
başvurusunda belli edecektir. Üye tarafından belirlenecek olan taksit adedi, ödenecek toplam borç
tutarını değiştirmeyecektir. Üyeler, toplam anapara borç tutarını yukarıda belirtilen taksit sürelerini
geçmemek üzere kredi kartı ile de taksitlendirebileceklerdir.
Bu fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen
veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi,
gecikme zammı gibi fer'i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir. Bu ana kadar yapılan
tahsilatlar borçtan düşülür ve kalan kısma 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edilir.
Yapılandırmadan faydalanacak kişilerin, yapılandırmaya konu borçlarına dava açmamaları,
açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu Kanunun yayımı
tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar
dâhil olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden
yararlanmak üzere başvuruda bulunması hâlinde davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılır. Bu
kapsamda, tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri
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karşılıklı olarak talep edilmez.
Vergi mükellefiyeti sona erdiği hâlde oda/borsa kayıtları devam eden üyelerin, vergi
mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için de yukarıda belirtilen çerçevede
yapılandırma başvurusunda bulunulması mümkündür.
Üyelerimiz yapılandırma başvuruları için Odamıza şahsen dilekçe ile başvuru yapılabileceği
gibi,
başvuru
dilekçesini
doldurarak
kurumsal
e-posta
adresiniz
üzerinden,
Odamızın yapilandirma@denizticaretodasi.org.tr adresine e-posta yoluyla da başvuruda
bulunabilecektir. Ayrıca sadece yıllık ve munzam aidatları borçlarına ilişkin başvurular
"https://ebelge.tobb.org.tr" adresinden veya E-devlet kapısı (https://www.turkiye.gov.tr)
üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-TOBB Oda/Borsa Üye
Bilgi Sistemi linki kullanılarak yapılabilecektir.
Bilgilerinize arz/rica ederim.
Saygılarımla,
İsmet SALİHOĞLU
Genel Sekreter

Ek:
Yapılandırma Başvuru Dilekçesi (1 sayfa)
Dağıtım:
- Tüm Üyeler (WEB Sayfası)
- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanuna göre Güvenli Elektronik İmza ile İmzalanmıştır.
AKREDİTE
ODA

Odamızda
ISO 9001:2015
KALİTE YÖNETİM
SİSTEMİ
Uygulanmaktadır

Evrakı Doğrulamak İçin : https://ebys.denizticaretodasi.org.tr/enVision/Dogrula/L95JRN
Bilgi için: Ömer YAĞCI Telefon: 02122520130/308 E-Posta: omer.yagci@denizticaretodasi.org.tr
Meclis-i Mebusan Caddesi No:22 34427 Fındıklı-Beyoğlu-İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel : +90 (212) 252 01 30 (Pbx) Faks: +90 (212) 293 79 35
Web: www.denizticaretodasi.org.tr E-mail: iletisim@denizticaretodasi.org.tr KEP: imeakdto@hs01.kep.tr

2/2

.…. /…… / 20….

İMEAK DENİZ TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI’NA
17.11.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 7256 sayılı Bazı
Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanunun 4 üncü maddesinin 6’ıncı fıkrasının (a) bendi uyarınca, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre;
İMEAK Deniz Ticaret Odasına 31.08.2020 tarihine kadar olan tüm aidatlar ve navlun
hasılatından alınacak oda payı borç asıllarının ödenmemiş kısmının yapılandırılmasını talep
ediyor ve yapılandırılan borçlarımı aşağıda belirttiğim şekilde ödemek istiyoruz.
Yine anılan madde gereği, taksitlendirme yapılması halinde taksitlerimden herhangi
birini öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde yapılandırmanın
bozularak, tahsil edilen tutarların borçtan düşülerek, kalan tutara 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsili Usulü Hakkında Kanun uyarınca yürürlükte bulunan oranda günlük gecikme zammı
işletilmeye devam edeceğini biliyor ve yapılandırılan borçlarımızla ilgili dava açmayacağımızı,
kanun yollarına başvurmayacağımızı ve açmış olduğumuz tüm davalardan vazgeçtiğimizi
bildirir,
Gereğinin yapılmasını arz ederiz.

 Peşin Ödeme (Nakit veya Kredi Kartı)
 ….. Taksitli Ödeme (Azami 6 Taksit)
Firma Kaşe / Yetkili İmza
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SİCİL NO :
UNVANI :
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Telefon Numaraları:
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