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7256 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun" kapsamında yer alan alacaklarla ilgili süre uzatımları yanında aynı Kanun çerçevesinde 
güncelleştirme işlemlerinin ne şekilde yürütüleceğine dair açıklamalar aşağıda yer almaktadır:
 
1. Yapılandırma Başvuru ve Vadelerin Uzaması
Malum olunduğu üzere; 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. Gelinen noktada 7256 sayılı Kanundan faydalanacak olan oda ve borsa üyeleri için 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.
 
2. Güncelleştirme İşlemleri
2021 yılı Ocak ayı içerisinde yapılacak güncelleştirme işlemleri, üyelerin yapılandırma başvurusu dikkate 
alınmaksızın, mevzuatın öngördüğü şekilde yapılmalıdır. Askıda olup yapılandırmaya başvuran üyeler, 
yapılandırmaya konu ettikleri borcun ilk taksidini ödemeleri halinde askıdan indirilecektir. Bu kapsamda 
askıdan indirilen üyelerin, herhangi bir taksidini vadesinde ödememesi halinde yapılandırması bozulacak ve 
dolayısıyla da ayrıca bir yönetim kurulu kararı alınmaksızın yapılandırmanın bozulma tarihi itibarıyla 
yeniden askıya alınacaktır.
 
Ocak ayı içerisindeki güncelleştirmelerde askıya alınması gereken üyelerin, güncelleştirme anından önce 
yapılandırmaya başvurarak vadesini beklemeksizin ilk taksiti ödemesi halinde askıya alınmaması 
gerekmektedir. Bilhassa oda ve borsa organ üyeliklerinin, askıya alınma işlemi ile birlikte düşeceği 
gözetilerek; organ üyelerinin askı işleminden önce yapılandırmaya başvurması ve ilk taksiti ödemesi önem 
arz etmektedir.
  
Bilgilerinizi rica ederim.
Saygılarımla.
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