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BASIN BILDIRISI

Kamuoyunda Torba kanun olarak anllan 6552 saylll“ i§ 臨 Ilunu ile BazI Lnun ve]Kttnun

Hukmunde  Kararnamelerde  Deこ isiklik  Yapllmasl  ile  Bazl  Alacaklarln  Yeniden

Yapllandlrllmaslna   Dair   Kanun   ll.09。 2014   tarih,29116   saylll   ResΠ Li   Gazetede

yaylnlanⅡll,tl.Anllall kanun ile Turk Ticaret Kanununda yapllan deこ isildilder ve gecici 18。Madde
kapsanllllda deこerlendildlen oda aidat bor91arlnin yeniden yapllandlrlimaslnl iceren dettisildilder

a,aこndadlr.

TURK TICARET KANIMNDA;
1-Minfesih olmaslna veya sayllmaslna raЁ men taSiye edilmemi,anonim ve limited sirketler ile

kooperatillerin tasflyelerine ve ticaret sicili kayltlarlndan silinmesine iliskin sire 01。 07.2015

tarihine kadar uzatlllnl,1lr。

2-Sermayelerini asgari tutarlara yikseltmeycn ,irketlere ll.12.2014 tarihine kadar sure
verilnlistir.

3¨Anonim ve Limited sirketlerde,slnlrll yetklye sahip ticari vekil ve diこ er tacir yardlmcllarlnin

hazlrlanacak (esaS Sё Zle,mede h油 kiim bulunmasl kaydiyle)is yё nergenin tescil ve ilanina

muteaHP atanabileceこi diZenlenmistir。

ODA AiDAT BORcLARININ YAPILANDIRILPIASI;
1_Oyelerimizin Gesici 18.Ⅳ laddede dizenlenen taksitlendirme ve indirim imkanlanndan
yararlanabilmesi 19in 01 Arallk 2014 tarihine kadar odanllza bir dilekceyle ba,vurlnasl,attr.

2-Alacaklarin yapllandlrllmasl kapsan11 1 1.09。 2014 tarihillden ёnceki borclarl kapsaroEkiln 2014

Ay1 2.Taksiti kapsam dl,lndadlr.             lrusu iizerine asll alacak miktarina lIFE oranlarl

3-tye,nizin 01 Arallk 2014 tarihine kadar ba,vl

ilave edilerek bulunan lniktar ucer ayllk dё nelnler itibariyle sekiz esit taksite b61intir.

4-lUyenlizin borc alacaこ lnln aSIIna hesaplanan ⅡliktarIIl pe,in ёdemmesi halinde %10 indirim

yaplllr.

5-Toplam meblaこ eヾ taksit tutarlarl vade tarihine kadar kredi kartlyla tek cekim yapmak

suretiyle tahsil edilebilir。

6-11.09.2014 tarihinden 6nce uye bor,aslllarlllln ёdellmi,oll■ asl halinde 6denIIlヽ bor,aslllarina

isabet eden gecikme cezalarl yё netim kurulu kararlyla silinecektiroKIsmen ёdeme yaplldlysa bu

ёdemeye isabet eden gecikme cezalarl silinecek 6denmemi,as11lar ve cezalarl devaln edecektir.

7-Vergi dairesi terk veya resen terk olan tiyenin oda kaydn devam etnli, olnlasl halinde vergi

mukellerlyetinin sona erditti tarihten sonra tahakkuk edeEl aidat bo“ Plarl ve cezalan yё netiln

kurulu kararlyla silinecektir.Bu uyelerin vergi kaydlllln silindiこ i tarihtell ёnceki bo叫 aslllari ve

gecikme cezalarl tahsil edilecektir.Bor91annl kanull kapsamlllda siiresi dahilinde ёdemek isteyen

iyelerilniz,yapllandlrma hahndan yararlanabilecektir.
8-lKanun kapsanllnda, yasal siiresinde (01 Arallk 2014 tarihine kada→ aidat borclarlnl

yapllandlrlp ёdemeyell uyeleril■ izin borclarl, yine kanunun ёngёrduこu ,ekilde icral  i,lem

yapllarak tahsil edilecektir.

tyelerimize ve kamuoyuna 6nemle duyurulur.
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