BORÇ YAPILANDIRMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esaslar, üyelerin Dişhekimleri Odalarına ve Odaların Türk
Dişhekimleri Birliğine olan aidat borçlarının yapılandırılmasına ilişkin kuralların belirlenmesi
amacıyla hazırlanmıştır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 09/06/2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Usul ve Esaslar’da yer alan;
a) TDB : Türk Dişhekimleri Birliği’ni,
b) Oda : Dişhekimleri Odasını,
c) MYK :Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu’nu,
ç)Yapılandırma: 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu maddesinde belirlenmiş olan
borç yapılandırmasını,
ifade eder.
Kapsam
MADDE 4 – (1) Bu Usul ve Esaslar üyelerin Odaya olan aidat borçları ile odaların
TDB’ye olan birlik payı borçlarını kapsar. Aidat ve birlik payı dışındaki disiplin cezası, genel
borç gibi diğer bütün borçlar yapılandırma kapsamı dışındadır.
Genel kurallar
MADDE 5- (1) Dişhekimlerinin Odalara olan aidat borçları ile Odaların TDB’ye olan
birlik payı borçlarının asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksiti 30/09/2021 tarihine
kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu
alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden
vazgeçilir.
(2) Birinci fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için 31/08/2021 tarihi mesai bitimine
kadar dişhekimlerinin borçlu oldukları Odalara, Odaların da Birliğe başvurarak yapılandırma
talebinde bulunması ve/veya 30/09/2021 tarihine kadar borçlarının ilk taksitini ödemeleri
gereklidir.
(3) Birinci fıkra hükmünden yararlanmak isteyen borçluların fıkrada belirtilen şartları
yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun
yollarına başvurmamaları şarttır.
(4) 09/06/2021 tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme
bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dâhil olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için,
borçlunun birinci fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması hâlinde
davalar ve/veya icra takipleri durdurulur. Bu takdirde, borçluların mahkeme ve icra masrafları
ile vekâlet ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır. Ödemelerin
tamamlanmasından sonraki bir ay içinde ödeme bilgisi bildirilerek dava ve icra takipleri
sonlandırılır.
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(5) Dördüncü fıkra hükümlerine göre işlem yapılıp yapılmayacağının anlaşılabilmesi
için, bu Usul ve Esasların kapsamındaki alacaklara ilişkin odaların davacı ve alacaklı olduğu
dava ve icra takipleri 30/09/2021 tarihine kadar durdurulur. Bu süre içinde, davaların
düşmemesi için gerekli işlemler ile kesin süreli işlemler yerine getirilir.
(6) Ödenmesi gereken tutarların birinci fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya
tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme
faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.
(7) Başvuru ve taksit ödeme sürelerinin son gününün resmî tatile rastlaması hâlinde
süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.
Ödenecek tutar
MADDE 6- (1) Borcun tamamının en geç, ilk taksit ödeme tarihi olan, 30/09/2021
tarihinde ödenmesi halinde sadece asıl alacak tutarı tahsil edilir.
(2) Borcun altı taksitte ödenmesinin tercih edilmesi halinde alacak toplamı 1,09 ile
çarpılarak bulunan tutar altıya bölünerek taksit tutarları belirlenir.
Bildirim
MADDE 7- (1) Odalar ve Birlik bu Usul ve Esaslar kapsamına giren borçlarla ilgili
başvuru ve ödeme işlemlerine ilişkin genel duyurular yapar.
(2)Yapılandırmadan yararlanılmasını teşvik etmek için ilgili borçluya toplam borç
miktarını ve ödeme tarihlerine göre taksit tutarları ile bu şekilde ödeme yapıldığında
tahsilinden vazgeçilen alacak miktarlarını gösteren bildirimler yapılabilir.
Başvuru yöntemi
MADDE 8- (1) Dişhekimlerinin Odalara gönderecekleri ıslak imzalı başvurular ile
güvenli elektronik imza kullanılan sistemlerden yapılan başvurular kabul edilerek ilgilisine
başvurunun alındığına ilişkin kısa mesaj, elektronik posta ve benzeri yollarla bildirimde
bulunulur.
(2) Odalar, birlik payı borçları için yapılandırmadan yararlanma isteklerini TDB’ye
bildirir. Bu başvuru üzerine, başvurunun alındığına ve borç yapılandırma taksitlerine ilişkin
elektronik posta ve benzeri yollarla ilgili odaya bildirimde bulunulur.
Feri alacaklar
MADDE 9- 09/06/2021 tarihi itibarıyla üyelerin Odalara, Odaların da TDB’ye kısmen
veya tamamen ödemiş olduğu aidat asıllarına isabet eden ve ödenmemiş olan faiz, gecikme
faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilmiştir.
Duraksamaların giderilmesi
MADDE 10- (1) Bu Usul ve Esasların uygulanmasıyla ilgili duraksamalar MYK
tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.
Yürürlük
MADDE 11– (1) Bu Usul ve Esaslar 09/06/2021 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Usul ve Esaslar hükümlerini MYK ve Oda Yönetim Kurulları
yürütür.
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……….DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞINA

09/06/2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10
uncu maddesinden yararlanarak, aidat borçlarımı, peşin olarak / ilk taksiti en geç 30.09.2021
tarihinde başlamak üzere altı eşit taksitte ödemek istiyorum.
Gerekli işlemin yapılmasını talep ederim. Saygılarımla…/06/2021

Dişhekimi
……………………..
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