
7256SAYILIKANUN-MADDE2 EK:2/A 
(DLLEKcE KODU:532) 

KOAK BELEDIVESI BA$KANLIGPNA 

Dairenizee takip edilen ye kesinlemi bulunan tOni borçlarlmLn I aada belirttiim borçlarimin 

7256 saytti Kanunun 2 aci inaddesi kapsamirida yaplandtnlrnastnt tamp ediyor ye yaptlandtrtlan  borçlariurn 
aaLda belirttiiui ekilde Odemek istiyorum 

E'ein (Yaziyla  

6 eit taksitte ('{azty1a  

9 e.it taksitte (s{aziyla:	
)  

12 eit taksitte (Yaziyta. ) 
18 eit taksitte (Yaztyla - - - 

Ba Kanana gore Odenmesi gereken taksitterin ilk ikisini süresiade ödemeni kouluyla, bir takvim 
ythnda ikiden Fazta taksiti süresinde Odernemem ya da eksik Odemem haliade madde hOkilinlerine gOre 
yapttandirtlan borçlaruna i[ikin kalan taksitterin Odeme hakktat kaybedeceiuni bitiyor, i[etiim bilgilerirnin 
bilgitendirme amactyta kuUantlrnasina izin veriyorum Ayrica yaptttm bavuru içerisinde kesinleini aEacaia 
bulunmaditnin anlat1mast halinde bu alacakiar için Kanundan yararlanamayacatmi, yapdandnlaa borçtartmla 
ilgili oEarak dava açniayacaum, kanun yotlartna bavurmayacamt ye açnii olduum - tiiin davalardan 
vazgeçtiiLni bildirir, gereinin yapilmastnt an ederim 

Evet Has'tr 
7143 sayili Kanun Icapsarutada Odeuieleri devam eden ye EK: [[STE [['de belirttiim tecH dosya 
numaratanina konu borçlarunta 7256 sayth Kanuatat 2 nci niaddesi kapsamrnda 
yapdandtnitmastnt talep ediyorunt.1  
Bu Kanunun yaytrnt tarihi itibartyla yargt karart ile kesinEetii halde taratitna tebligatt yaptlmayan veya-
bu Kanunun yayimt tarihinden bavuru sCiresinia son gOnune kadar tarafuna tebligati yaptian Vergi 
MahkemesilBolge Idare MahkemesiIDaiutay Kararrna GOre Vergi/Ceza Ehbamaxnesiae konu 
borclartnun vade tarihinin bu Kanunun yaytrn tarihi olacaint kabul ediyonun. 

.J.J2-O - 

Adt ye Soyad / Unvant 

ImzaIKae 

BORLtJNUN KIMLII( BILGILERI' 
VERGI KIMLEK iflJMARASi7  
ADE VE SOYADI! UNVAII 

LLETiSIM BILGtLERJ 

Adres 

Telefon 
Cep 0 ( ) 
i 0( ) 
Ev 0( ) 

E-posta 
ARA PLAKA NO8  1 2 3 

YAPILANDIRJLMASI ISTENILEN BoRçLAR9  yE KANTJNDAN YARARLANMAK iciN 
VAZGE LEN DAVALAR 

Türü Döneini Ttttari'°  Yargi vfercii Davauni Esas NumarasL 
1 
2 
3 

4 - 
Adet [ISTE E,..._ Adet [[STE El 

'Bitdcu fazia vrgi daiesinc olan boaçlar 1cm hc bir vccgi daixcaine ayn ayn Iki cnek dilckçc uilccck& 
'Ypimci,nlan a1azk tutarmol tauiamrnm ilk taksit Odcanc sf içndc O mekialcomesi baluidc bu scçcock tcctili edilecek t ci yazlsi lic pca' ibazcsi yazilacaktir. 
3 saplaosk alacak tutannm Tcr aylik dOncxnler *1indc taksitk Odcumck tstcnmesi halindc bavuxu s1raslnth bu scçcocklcrdca bitt tctcih cdilccctz vo lcizitt cdücu tak51t saytat 
d yazxsx 1k yazilacaktir. Tecdb cdilcu tzksit srcsiaden daha uzou bir siired deme yapdamaycaktir. 
Cevap cvet isc EK LSTE II kullanilacakttr. 

5 TiZC1 kii1ik adma yaptiacak baivunilar kantmi tcnisilcitce tarafindan yaptlacaktzr. 
'Nfirasçr, kcfi1 iirkct 0c34i. kanuru tcmsilc vc yeminli mali ma'ñr gibi socurnluluk nedcniyle amme borçlusu sayilan kiiilcria bavunxsu ba1indc aiulan kii1ena de kimlik 

bilgilcrine nail borçlu lie birlikte-bu bOlüiiidc yet vcrikcektii- 
' TC-vatandaiThlaicgerçekiayilenlc TCizimuik nwuarasiyabancrknithk uiramcnss bIygsk kiiilcnlc  yabanci lamlik nmnarasyazilacakttr - -- 
'Vapilandirmayn konu borcun iliikili olduu acac sayizitua 3ten fz1a olmast haliude ElC LISTE I kullanitacaktrc - 
1Tüm borçlan için baivuranlar. varaa sadece davaya iliikiii siitunlan dolduracakt,t Yapitandrnuaya konu botclann 4teu fazla olmast halinde EK LISTE I kullantlacaiklu. 

Mükdlefçe boicun lutan bilinmiyocsa bu sUum boi buakitacainir. - 
'Kcsinkmii borçlarla ugh1 (öderoe eniri. ha& gibi ikmlet) açilan days bulunmasi halinde doldarulacaknr. Days saytsitun 43cn itzla olmasi halinde K tASTE I 

kullam lacsktir - 
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