
 

 

 

7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BORÇ YAPILANDIRMA 

BAŞVURU FORMU 

 

Adı Soyadı :  TCK No :  

Oda Sicil No :  Unvanı :  

Cep Telefonu :  e-Posta :  

Adresi :  

 

09.06.2021 tarih ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 10. maddesinin 5. fıkrası kapsamında Adana Mali Müşavirler Odasına olan aidat 

borçlarımın tamamının yeniden yapılandırılmasını talep ederim. 

30.09.2021 günü akşamına kadar borçlarımın tamamını ve ilk taksidini ödeyeceğimi, taksitli ödeme yapacağım takdirde 

kalan taksitlerimi en fazla 6 eşit taksitte olmak üzere her ayın son iş günü akşamına kadar, borcumun tamamını ise en geç 

28.02.2022 tarihine kadar ödeyeceğimi kabul ve taahhüt ederim. 

Yapılandırılan borçlarımı 7326 sayılı Kanun’un 10. maddesinin 5. fıkrasında öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen 

ödememem halinde; ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların cari 

hesabıma borç olarak kaydedileceğini, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ve 

yönetmeliklerde belirtilen hükümler uygulanarak icra ve disiplin işlemleri başlatılacağını kabul ve taahhüt ederim. 

Adı Soyadı / Tarih / Kaşe / İmza 

 

 

 

 

 

Açıklamalar: 

7326 sayılı Kanun hükümlerine göre; 

 Yapılandırılan borcun ilk taksidi Eylül 2021 ayı sonuna kadar (30.09.2021), kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte 

ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımı 

tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i 

alacakların tahsilinden vazgeçilir. 

 Bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için bu kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı birime başvurulması 

gerekmektedir. 

 Kanundan yararlanmak isteyen borçluların fıkrada belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra 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. 

PEŞİN (Son tarih 30.09.2021) 

TAKSİT SAYISI (En fazla 6 Taksit) 


