
Aidat Gecikme Ceza AFFI 
Bilgi Notu 

  
“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde 
Değişiklik yapılmasına Dair Kanun” Hakkında Bilgi Notu 
 
Değerli Üyemiz, 
 
Bilindiği üzere, 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir 
Kanun Hükmünde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun” 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun 4.maddesinin 6.fıkrası ile oda 
ve borsalara olan aidat borçları (2020 yılı aidatı 2. taksit ödemeleri hariç)  da yapılandırma 
kapsamına alınmıştır. 
 
 
Kanun içeriğindeki açıklamalar aşağıdaki gibidir : 
 
Kapsamı: 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dahil) önceki aidat borç asıllarıdır. 
 

7256 sayılı kanun kapsamındaki oda ve borsa alacakları için yapılandırma başvuru tarihinin son 
günü 31.1.2021 iken ilk taksit ödeme tarihinin son günü 28.2.2021 olarak tespit edilmiştir. Öte 
yandan 30.12.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 3343 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 
gereği bu süreler birer ay uzatılmıştır.  
 
Gecikme zamları:  Yapılandırma kapsamındaki borç asıllarına ait; faiz, gecikme faizi, gecikme 
zammı gibi fer’i, alacakların tahsilinden vazgeçilir. 17.11.2020 tarihinden önce borç asıllarının 
kısmen veya tamamen ödenmesi halinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme 
faizi, gecikme zammı gibi feri alacaklar, üyelerimizin herhangi bir başvuru yapmasına gerek 
kalmaksızın Odamız Yönetim Kurulu kararına istinaden alacak kayıtlarından silinecektir. 
 
Ödeme şekli:  Başvuruda belirtilmek şartıyla, borçlar tek seferde veya azami altı eşit taksitte 
ödenebilir. Üye tarafından belirlenecek olan taksit adedi, ödenecek toplam borç tutarını 
değiştirmeyecektir. Üyeler toplam ana para borç tutarını yukarıda belirtilen taksit sürelerini 
geçmemek üzere kredi kartı ile de taksitlendirebileceklerdir. 
 
Başvuru şartı:  Başvuruların 28.02.2021 tarihine kadar Odamıza dilekçe ile yapılması şarttır. 
 
Ödeme tarihleri:  Son başvuru tarihi 28.2.2021; ilk taksit ödeme vadesinin son günü ise 
31.3.2021 olarak esas alınmalıdır. Bahsi geçen Cumhurbaşkanı kararı ve 7256 sayılı Kanunun 4 
üncü maddesinin 6 ncı fıkrasının 2 nci bendi de gözetilerek, ilk taksit ödeme vadesinin 
31.3.2021, son taksit vadesinin ise 31.8.2021 olarak esas alınması gerekmektedir. 
 
Dava durumu:  Yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin dava açmamış olması veya 
açılmış davalarından vazgeçmiş olmaları şarttır. 
 



İcra takibi:  Mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dahil, icra takibi başlatılmış 
üyelerimizin yapılandırmaya başvurmaları halinde dava ve icra takipleri sonlandırılacaktır. Bu 
kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekalet 
ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez. Taksitlerden herhangi birinin süresinde ödenmemesi 
halinde o tarihe kadar tahsil edilen tutarlar düşüldükten sonra kalan kısım için icra takibine 
devam edilecektir. 
 
 
Yapılandırmanın İptali: Taksitlerden herhangi birinin son ödeme tarihine kadar kısmen veya 
tamamen ödenmemesi halinde yapılandırma iptal edilerek, borç eski haline döndürülecektir. 
Ödenmeyen kısma 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre 
gecikme zammı tahakkuk edecektir. Oda aidatları için herhangi bir taksitin ödenmemesi, eksik 
ödenmesi veya geç ödenmesi durumunda yapılandırma bozulacaktır. 
 
Vergi mükellefiyeti sona ermiş üyeler:  Vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra 
tahakkuk etmiş borç asılları ile faizlerin tahsilinden vazgeçilmesi için, üyemizin vergi dairesi 
terk yazısının aslı ile başvurması gereklidir. 
 
Sorularınız için Mali İşler Müdürlüğümüzden detaylı bilgi alabilirsiniz. 
 
Saygılarımızla. 
 
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ 
 
Tel   : 0312 417 12 00/1010-1218 
Faks   : 0312 417 52 05 
E-posta  : muhasebe@aso.org.tr 
 

 
TEMSİLCİLİKLER 
 
 Merkez(Kavaklıdere)    : 417 12 00 / 1010-1218 
 Ostim Temsilciliği    : 354 99 45 
 I.OSB Sincan Temsilciliği   : 267 00 00 / 147 
 ASO Kayıt ofisi (ATO binası)   : 287 54 56 
 Ank.Lojistik Üssü(Kazan)Temsilciliği  : 812 12 88 
 Ank.Sanayi Havzası(2.ve3.OSB)Temsilciliği  : 641 31 41 

 
 
AİDAT VE DİĞER ÖDEMELERİNİZİN YATIRILACAĞI BANKA ŞUBELERİ : 

İşbankası Başkent Şb. IBAN NO: TR68 0006 4000 0014 2990 0037 53 

Vakıfbank Merkez Şb. IBAN NO: TR56 0001 5001 5800 7300 0421 03 

Halkbankası Org.San.Böl (410)Şb. IBAN No: TR35 0001 2009 4100 0016 0000 02 



Garanti Bankası Yeni Sanayi Şb. IBAN NO: TR77 0006 2000 4200 0006 2943 78 

Akbank Kavaklıdere Şb. IBAN NO: TR89 0004 6001 1688 8000 0945 88 

Ziraat Bankası Kamu Girişimci Şb. IBAN NO: TR15 0001 0025 3236 2699 2850 26 

 


