
        
 

6552 SAYILI TORBA KANUN’DAN YARARLANMA FORMU 
              

Adı Soyadı : ……………………………………………………………………………………………………………………….……..……….. 
 

Unvanı  : ……………………………………………………………………………………………………………………….……..……….. 
 

Sicil No  : ……………………………………………………………………………………………………………………….……..……….. 
 

T.C. Kimlik No : ……………………………………………………………………………………………………………………….……..……….. 
 

İş Yeri Adresi : ……………………………………………………………………………………………………………………….……..……….. 
 

Ev Adresi : ……………………………………………………………………………………………………………………….……..……….. 
 

İş Tel No : ……………………………… Ev Tel No: ………………………………   Cep Tel No: ……………………………… 
 
 

6552 Sayılı Torba Kanun’un 76. Maddesine göre; 
 

MADDE 76- 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 
Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik payı borçlarının asıllarının 
tamamını; bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ay başından başlamak üzere birer aylık dönemler hâlinde dokuz eşit 
taksitte ödemeleri durumunda bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların, alacak 
asıllarının bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç 
asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların tahsilinden vazgeçilir. 

 

Bu madde hükmünden yararlanmak isteyenlerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ayın sonuna 
kadar alacaklı birime başvurmaları şarttır. Madde kapsamında ödenmesi gereken tutarların maddede öngörülen süre 
ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, 
gecikme zammı gibi ferî alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir. 

 

 Yukarıda açıklanan hükümlere göre, …………………….. TL. anapara borcumu, ……………. taksit olarak ödemek ve 
……………… TL. Gecikme Zammı borcumun silinmesini talep ederim. 
 

           İmza 
                      
 

              ……../……../………   
 
Ödeme Şekli:          Nakit Ödeme          Kredi Kartı Tek Çekim                Kredi Kartı 2–9 Taksitle Ödeme 
                                                                                                                                      

Yapılandırılan Aidat Dökümü: 
 

     Aidat Dönemi ve Türü      Aidat Miktarı        Aidat Dönemi ve Türü      Aidat Miktarı 

1. …………………………………….              …………..     7. …………………………………….           ………….. 

2. …………………………………….              …………..     8. …………………………………….            ………….. 

3. …………………………………….              …………..     9. …………………………………….            ………….. 

4. …………………………………….              …………..             10. …………………………………….            ………….. 

5. …………………………………….              …………..             11. …………………………………….            ………….. 

6. …………………………………….              …………..             12. …………………………………….            ………….. 
 

ÖNEMLİ: Başvuruların meslek mensupları tarafından bizzat yapılması gerekmektedir. Dilekçelerin asıl imzalı kaşeli olması 
zorunlu olup, faks veya mail yolu ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

Evrak Kayıt  Kayıt Alan  Kontrol Eden 
 
 
 
 

Adı ve Soyadı: 
                                                                                                   
 
İmza:                                Tarih:......./......./……..                              
 

Adı ve Soyadı: 
          
                                                                                  
İmza:                             Tarih:......./......./............. 
  

KOCAELİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 
(Chamber Of Certified Public Accountants Of Kocaeli) 


