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VERGİ, SGK VE ODA ALACAKLARININ YENİDEN 

YAPILANDIRILMASI,   

Sayı  
2021-06/004 

 

ÖZET  

 

Diş Hekimleri Odası aidat borçları, Kesinleşmiş tüm 
kamu alacakları, Matrah Artırımı, Kayıt ve stok 
düzeltmelerine ilişkin alacakların yeniden 
yapılandırılması 
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09/06/2021 Tarih ve 31506 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7326 Sayılı “BAZI 
ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN ile;  

➢ Meslek Odaları, birliklerin üyelerden alacakları aidatlar yeniden 

yapılandırılmaktadır. 

➢ Kesinleşmiş tüm kamu alacakları (VERGİ, SGK, Gümrük, Belediye, ve 

Diğer Kamu Kurumlarının Alcakları) yeniden yapılandırılmaktadır.  

➢ İhtilaflı acaklar (Vergi yargısında bulunan dosyalar) tasfiye edilmektedir. 

➢ İnceleme ve tarhiyat aşamasındaki işlemler için kolaylıklar sağlanmaktadır. 

➢ Kayıt ve stok düzeltmeleri (Kasa affı- Stok affı- İktisadi kıymet affı) 

yapılarak gerçek durumla kayıtların eşitlenmesi sağlanmaktadır. 

➢ Mükelleflerin aktiflerde kayıtlı bulunan taşınmazları ve amortismana tabi 

diğer iktisadi kıymetlerinin Yeniden değerleme imkânı sağlanmaktadır.  
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YENİDEN YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN ALACAKLAR VE KANUN 
KAPSAMI (7326 SK Md.12) 

30 / 4 / 2021 tarihinden önce (Bu tarih dahil) ödenmemiş olan 7/6/1985 

tarihli ve 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu hükümlerine göre 

meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçların 

asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksiti bu Kanunun yayınlandığı 

tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (30 Eylül 2021) kalanı aylık 

dönemler halinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi halinde, bu 

alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i 

alacakların tahsilinden vazgeçilir. 

Bu fıkra hükmünden yararlanabilmek için bu Kanunun yayınlandığı tarihi 

izleyen ikinci ayın sonuna kadar (31 AĞUSTOS 2021) İstanbul Diş 

Hekimleri Odasına başvurulması ve bu fıkrada belirtilen ödeme zamanında 

ilk taksitin ödenmesi şarttır. 

Ödenemesi gereken tutarların öngörülen süre ve şekilde kısmen veya 

tamamen ödenmemesi halinde, ödenememiş alacak asılları ile bunlara 

ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat 

hükümlerine göre tahsil edilir.  

Yapılandırma yapmak isteyen hekimler bu belirtilen şartların yerine 

getirilmesinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri 

ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.  

Bu kanunun yayınlandığı tarihten önce dava konusu edilmiş ve/veya 

mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar olmak üzere icra 

takibi başlatılmış alcaklar için, hekimlerin yapılandırma başvurusunda 

bulunması halinde davalar ve icra takipleri sonlandırılır.  

Bu taktirde hekimlerin mahkeme ve icra masrafları ile vekalet ücretini ilk 
taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır. 
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Bu kanunun yayımı tarihi itibariyle hekimlerin odalara, odalarında Türk Diş 

Hekimleri Birliği kısmen veya tamamen ödemiş olduğu aidat asıllarına 

isabet eden ve ödenmemiş olan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi 

fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin 
usul ve esasları belirlemeye Türk Diş Hekimleri Birliği yetkilidir.  

Borç Yapılandırma başvuruları:  31 Ağustos 2021 tarihine kadar İstanbul Diş hekimleri 
Odasına, ilgili Vergi Dairesine, Sosyal Güvenlik Kurumları’na Belediyelere ve Alacaklı 

ilgili kurumlara yapılabilecektir.  

Ödeme İçin: 

Oda Borçları için 30 / EYLÜL / 2021 tarihine kadar, 

Vergi Borçları için 30 / EYLÜL / 2021 tarihine kadar, 

SGK Borçları içinde 31 / EKİM / 2021 tarihine kadar İlk taksit ödemeleri yapılacaktır.  

Bu kanuna gore ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün Resmi tatile 
raslaması halinde sure, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter. 

 

Yapılandırma başvuruları için Türk Diş Hekimleri Birliği tarafından usul ve esaslar 
belirlendikten sonra duyuru yapılacaktır.   

Saygılarımızla... 

                        SMM 

                  DENETİM  

      MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

 Halaskargazi Cad.Dr.Şevketbey Sk. 
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            www.smmdenetim.com 


