
 

 

 

Sayın Üyemiz; 

30/12/2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3343 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararına göre; 

 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri, 

anılan maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır. 

Buna göre; Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret 

Bakanlığına, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine 31/12/2020 

tarihinde sona eren başvuru süresi 31/1/2021 tarihine (bu tarih dahil), ilk taksit ödeme süresi ise 

31/1/2021 tarihinden 28/2/2021 tarihine (bu tarih resmi tatil olduğu için 1/3/2021 tarihi sonuna 

kadar) , Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksiti 

28/2/2021 yerine 31/3/2021 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır.  

 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde (onüçüncü fıkrasında yer alan Tarım ve Orman 

Bakanlığınca kullandırılan krediler ile ondördüncü fıkrasında yer alan Orman köylerinde oturan  

köylülere kullandırılan kredi ödemeleri hariç)  yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri, anılan 

maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır. 

Buna göre; Kanunun 4 üncü maddesinin 6 ncı fıkrasında yer alan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

ile Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından 

alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine 

olan aidat borçları, Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümlerine göre esnaf ve 

sanatkarların üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları 

federasyonlara olan katılma payı ve sanatkarların meslek eğitimini geliştirme ve destekleme fonu 

borç asılları, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu 

hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların 

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik 

payı borçları, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerine göre avukatların ve stajyer avukatların baro 

kesenekleri ile staj kredisi borçlarının  ve yine; 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı 

Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine göre ihracatçıların üyesi oldukları 

ihracatçı birliklerine olan üyelik aidat borçlarının asıllarına ilişkin  31/1/2021 tarihine kadar olan 

başvuru süresi 28 Şubat 2021 tarihine (bu tarih resmi tatile geldiği için 1/3/2021 tarihine) ilk 

taksit ödeme süresi de 28/2/2021 yerine 31/3/2021 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır. 

Saygılarımızla. 

           

 



 

 

       

 


