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MD.1/1-a VUK Kapsamındaki Alacaklar

1. 31/03/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere,
beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi 
gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi 
cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2018 yılı 
Temmuz ayında ödenmesi gereken gelir vergisi ikinci 
taksiti hariç),

2. 2018 yılına ilişkin olarak 31/03/2018 tarihinden (bu tarih 
dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi 
cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2018 yılı için 
tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti 
hariç),

3. 31/03/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan 
tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi 
cezaları,

5

YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ KAMU ALACAKLARI - 1

A. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına girenler;(Md.1/1-a)
1. Vergi Resim Harçlar
2. Vergi Aslına Bağlı olmayan Vergi Cezaları

B. Başka idareler tarafından verilip, tahsilini maliyenin yaptığı İdari Para 
Cezaları; (Md.1/1-b)

1. Askerlik Kanunu,
2. Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 

Karayolu Taşıma Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, 
3. Milletvekili Seçimi Kanunu, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları 

ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, Anayasa 
Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, 

4. Nüfus Hizmetleri Kanunu,
5. Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, 

gereğince verilenler kapsamdadır.
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YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ KAMU ALACAKLARI - 2

C. Diğer idareler tarafından takibi Maliye tahsil dairelerine 
bırakılanlar; (Md.1/1-c)

1. Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 21/7/1953 
tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun kapsamında takip edilen 28/3/2002 
tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç 
Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ( Yerel 
idarelerin merkezi idareye olan borçları) kapsamında 
olup tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan amme 
alacakları dâhil olmak üzere asli ve fer'i amme alacakları

D. Gümrük Bakanlığına Bağlı Tahsil Dairelerince takip 
edilenler; (Md.1/1-d)

1. Gümrük Vergileri
2. İPC’ler
3. Faiz, Gecikme Faizi, Gecikme Zammı
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YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ KAMU ALACAKLARI - 3
E.SGK tahsil dairelrti tarafından 6183 SK kapsamında 
takip edilen alacaklar. (Md.1/1-e)
F. İl özel iaderelerinin 31.03.2018 (Bu tarih dahil)’dan 
önceki alacakları (Md.1/1-f)
G.Belediyeler tarafından  takip edilenler;(Md.1/1-g)

1. Emlak Vergileri
2. Çevre Temizlik Vergileri ve TKTVK Payı tutarları
3. İlan Reklam Vergisi
4. Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin su 

abonelerinden olan su kullanımından kaynaklanan 
alacakları

5. Büyükşehir belediyelerinin katı atık alacakları.
H.YİKOB’ların vadesi 31.03.2018 elediyeler tarafından  
takip edilenler;(Md.1/1-g)
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YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ KAMU ALACAKLARI - 4

H.Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının 
(YİKOB) vadesi 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) 
önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla 
ödenmemiş bulunan taşınmaz kültür varlıklarının 
korunmasına katkı payı ile buna bağlı fer’i alacakları,

9

YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLMAYAN KAMU ALACAKLARI 

1. Adli ve İdari Para Cezaları (Md.1/1-c)
2. Aşağıda sayılan bentlere ilişkin İPC’ları; (Md.1/1-c)

a) Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanununa istinaden alınan Devlet 
hissesi ve Devlet hakkı,

b) Şeker Kanununa istinaden alınan şeker fiyat farkı,
c) Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat, Sermaye 

ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair 
Kanuna istinaden alınan akaryakıt fiyat istikrar payı ve akaryakıt 
fiyat farkı, 

d) Maden Kanununa istinaden alınan Devlet hakkı ve özel idare 
payı ile madencilik fonu, 

e) Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnameye ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnameye istinaden alınan kılavuzluk ve römorkörcülük
hizmet payları hariç olmak üzere, 
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BAZI ÖZELLİK ARZEDEN VERGİLERDE 7143SAYILI YASADAN 
DÖNEMLERE GÖRE YARARLANMA TABLOSU - 1

BEYANNAME TÜRLERİ BEYANNAME DÖNEMLERİ

İNDİRİM
GECİKME
FAİZİ /
ZAMMI

TAKSİTLENDİRMEYE 
GİREN

TAKSİTLENDİRMEYE 
GİRMEYEN

AYLIK KDV & MUHTASAR 02/2018 VE ÖNCESİ 03/2018 VE SONRASI YOK Yİ -ÜFE YE 
DÖNÜŞÜM

3 AYLIK KDV & 
MUHTASAR

10/2017- 12/2017VE ÖNCESİ 01/2018- 03/2018 VE 
SONRASI

YOK Yİ -ÜFE YE 
DÖNÜŞÜM

KURUM & GELİR 
GEÇİCİ VERGİ

01/2017 - 12/2017 VE ÖNCEKİ 
DÖNEMLERE  AİT VERGİ ASLINA 
DÖNÜŞEN GEÇİCİ VERGİLERİN 

GECİKME ZAMLARI

01/2018 - 03/2018 VE 
SONRASI

YOK Yİ -ÜFE YE 
DÖNÜŞÜM

KURUMLAR VERGİSİ 01/2016-12/2016 VE ÖNCESİ 01/2017-12/2017 VE 
SONRASI

YOK Yİ -ÜFE YE 
DÖNÜŞÜM

GELİR VERGİSİ 01/2017-12/2017  1.TAKSİTİ VE 
ÖNCESİ

01/2017-12/2017 2.TAKSİTİ 
VE SONRASI

YOK Yİ -ÜFE YE 
DÖNÜŞÜM

ÖZEL HESAP DÖNEMİ & 
KIST DÖNEM

BEYANNAME VERME SON 
GÜNÜ 31.03.2018 OLANLAR VE 

ÖNCESİNDEKİLER

BEYANNAME VERME 
SON GÜNÜ 31.03.2018 

DEN SONRA OLANLAR

YOK Yİ -ÜFE YE 
DÖNÜŞÜM

BA & BS FORMLARI 01/2018 VE ÖNCESİ 02/2018 VE SONRASI VAR Yİ -ÜFE YE 
DÖNÜŞÜM

11

BAZI ÖZELLİK ARZEDEN VERGİLERDE 7143 SAYILI YASADAN 
DÖNEMLERE GÖRE YARARLANMA TABLOSU - 2

BEYANNAME 
TÜRLERİ

BEYANNAME DÖNEMLERİ

İNDİRİM
GECİKME
FAİZİ /
ZAMMI

TAKSİTLENDİRMEYE 
GİREN

TAKSİTLENDİRMEYE 
GİRMEYEN

ÖZEL USÜLSÜZLÜK 
&USÜLSÜZLÜK 
CEZALARI (ASLA BAĞLI 
OLMAYANLAR)

31.03.2018 TARİHİNDEN ÖNCE 
TESPİT EDİLMİŞ OLMALI

31.03.2018 TARİHİNDEN 
SONRA TESPİT 

EDİLENLER

%50 
VEYA 
%75 

İNDİRİM

Yİ -ÜFE YE 
DÖNÜŞÜM

VERGİ ZİYAI (ASLA 
BAĞLI OLANLAR)

31.03.2018 TARİHİNDEN ÖNCE 
TESPİT EDİLMİŞ OLMALI

31.03.2018 TARİHİNDEN 
SONRA TESPİT 

EDİLENLER
%100

Yİ -ÜFE YE 
DÖNÜŞÜM

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ 
BEYANNAMELERİ

01-15 MART 2018 VE 
ÖNCESİNDEKİLER

16-30 MART 2018 VE 
SONRASINDAKİLER

İNDİRİM 
YOK

Yİ -ÜFE YE 
DÖNÜŞÜM

VERASET VE İNTİKAL 
VERGİLERİ

BEYANNAME VERME SON 
GÜNÜ 31.03.2018 OLANLAR VE 

ÖNCESİNDEKİLER

BEYANNAME VERME 
SON GÜNÜ 31.03.2018 

DEN SONRA OLANLAR

İNDİRİM 
YOK

Yİ -ÜFE YE 
DÖNÜŞÜM

HARÇLAR 31.03.2018 TARİHİNDEN 
ÖNCEKİ İŞLEMLERE AİT 

OLANLAR

31.03.2018 TARİHİNDEN 
SONRA TESPİT 

EDİLENLER

İNDİRİM 
YOK

Yİ -ÜFE YE 
DÖNÜŞÜM
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BAZI ÖZELLİK ARZEDEN VERGİLERDE 7143 SAYILI YASADAN 
DÖNEMLERE GÖRE YARARLANMA TABLOSU - 3

BEYANNAME 
TÜRLERİ

BEYANNAME DÖNEMLERİ

İNDİRİM
GECİKME
FAİZİ /
ZAMMITAKSİTLENDİRMEYE 

GİREN
TAKSİTLENDİRMEYE 

GİRMEYEN

MOTORLU TAŞITLAR 
VERGİLERİ

2018 1.TAKSİTİ VE 
ÖNCESİNDEKİLER

2018 2. TAKSİTİ VE 
SONRASINDAKİLER

İNDİRİM 
YOK

Yİ -ÜFE YE 
DÖNÜŞÜM

KANUNDA BELİRTİLEN 
İDARİ PARA CEZALARI

31.03.2018 VE ÖNCESİNDE 
İDARİ YAPTIRIM KARARI 

VERİLMİŞ OLANLAR

31.03.2018 SONRASINDA 
İDARİ YAPTIRIM KARARI 

VERİLMİŞ OLANLAR

İNDİRİM 
YOK

Yİ -ÜFE YE 
DÖNÜŞÜM

EMLAK & ÇEVRE 
TEMİZLİK VERGİSİ VE 
TKVK PAYI & İRV

2017/2.DÖNEM  VE ÖNCEKİ 
YILLAR

2018/1.DÖNEM VE 
SONRAKİ YILLAR

İNDİRİM 
YOK

Yİ -ÜFE YE 
DÖNÜŞÜM
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MADDE 2

KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR
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KESİNLEŞMİŞ ALACAK
Bir alacağın kesinleşmesi, alacağın varlığının hukuk 

düzeninde ihtilaflı olmaması veya ihtilaflı hale gelme 
olasılığının kalmamasıdır.
Daha da açıkçası Hukuk düzeninde alacağın 

kesinleşmesi; alacağın borçluya tebliğ edilmiş olması 
ve bu tebliğ üzerine de dava açma ve diğer yasal 
hakların ve hukuksal diğer yolların(Uzlaşma, 376 
Talebi gibi) tüketilmiş olmasını ifade eder.
Alacakların kesinleşmesi, düzenlendikleri veya ilişkili 

oldukları kanunlardaki hükümler nedeniyle farklı 
şekilde gerçekleşebilmektedir. 

15

BAZI VERGİ ALACAKLARININ KESİNLEŞME AŞAMALARI TABLOSU - 1
Hukuksal Sonuç 

Doğuran İşlem Türü
Kesinleşme Zamanı

Beyana Dayalı 
Vergilerde Beyanname 

ile beyan edilen vergiler 

Beyan Edildiği Tarihte Kesinleşir. Beyana dayalı
vergilerde tahakkuk ve tebliğ aşamaları aynı anda
gerçekleşir. VUK 378’e göre mükellefler beyan
ettikleri matrahlara ve bu matrahlar üzerine tarh eden
vergilere itiraz edemezler.

İhtirazi Kayıtla Verilen 
Beyannameler

İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine;
tahakkuk eden vergilerin kesinleşmesi için ya dava
açma süresinin (1 ay) geçmiş olması yada yargılama
sürecinin bitmiş olması gerekir. Aksi halde bu
vergiler kesinleşmemiş alacak sayılır.

İkmalen, re'sen veya 
idarece tarh edilen 
vergiler ile kesilen vergi 
cezaları

Beyana dayalı olanlar dışındaki tarhiyatlar, kural olarak
ihbar usullerine tabidir. Örneğin mükellefe tebliğ edilmemiş
olan bir ceza, hukuk düzeninde bir hüküm ifade
etmeyecektir. Dolayısıyla bu alacaklar düzenlenen
vergi/ceza ihbarnamesinin tebliği üzerine Süresi içerisinde
dava açılmamış olması veya dava açılmış olmakla birlikte
yargılama aşamalarının son bulması ile kesinleşir.

16
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BAZI VERGİ ALACAKLARININ KESİNLEŞME AŞAMALARI TABLOSU - 2
Hukuksal Sonuç 
Doğuran İşlem 

Türü

Kesinleşme Zamanı

Dava aşamasında 
olan vergi ve 

cezalar

İlk Derece Mahkemesi ve sonraki Bölge İdare Mahkemesi ve
Danıştay olmak üzere tüm hukuk yollarının tüketilmiş
olması üzerine kesinleşir. Ancak 18.06.2014 Tarih ve 6545
sayılı kanunla birlikte İYUK’nun 45 ve 46.maddeleri
değiştirilmiştir. Buna göre idari yargıda İstinaf mahkemeleri
oluşturulmuştur. Vergi mahkemelerinde görülen ve tutarı
5.000,00_TL’yi geçmeyen vergi davaları ve idari işlemlerde
ilk derece mahkemelerinin kararlarının kesin olduğu hususu
da göz önünde bulundurulmalıdır.

Uzlaşma Uzlaşma hükümlerinden yararlananlarla uzlaşmanın
gerçekleşmesi ve Uzlaşma Tutanağının karşılıklı olarak
imzalanması ile kesinleşir. Ancak uzlaşma olmaması halinde
dava konusu etme veya ödeme ile ilgili kesinleşme
hükümlerine geri dönülmelidir.

17

BAZI VERGİ ALACAKLARININ KESİNLEŞME AŞAMALARI TABLOSU - 3
Hukuksal Sonuç 
Doğuran İşlem 

Türü

Kesinleşme Zamanı

VUK 376 İndirim 
Hükümleri

VUK 376.maddesinin uygulanabilmesi için öncelikle talep
olması ve ardından süresi içinde (1 Ay) ödeme yapılması
gerekmektedir. Vergi aslına bağlı olan (Vergi Ziyaı) ve bağlı
olmayan (ÖUC ve UC) vergi cezaları için indirim talebinde
bulunulması üzerine tahakkukun verilmesi ve ödemenin
yapılması ile kesinleşmiş olur.

VUK 371 
Pişmanlık 
Hükümleri

VUK 371.maddesinin uygulanabilmesi için öncelikle
pişmanlık başvurusu olması ve ardından süresi içinde (15
gün) ödeme yapılması gerekmektedir. Kanunun 371.maddesi
hükümlerine göre Pişmanlıkla beyanda bulunulması üzerine
tahakkukun alınması ve ödemenin yapılması ile kesinleşir.

İdari Para 
Cezaları

İdari yaptırım kararlarına karşı süresi içerisinde dava
açılmaması veya dava açılmış olmakla birlikte yargılama
aşamalarının son bulmuş olması ile.
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19

UYUŞMAZLIK

VERGİ MAHKEMESİ

BİM(İSTİNAF) & DANIŞTAY

KARAR DÜZELTME (KALDIRILDI)

ALACAĞIN KESİNLEŞMESİ

2.1 MALİYE BAKANLIĞI, İL ÖZEL İDARELERİ, BELEDİYELERE BAĞLI TAHSİL 
DAİRELERİNCE TAKİP EDİLEN KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (MD.2/1) - 1

a) Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle (18.05.2018) kesinleşmiş olan 
alacaklardan, ödeme vadesi 31.03.2018’den önceki dönemlere tekabül 
eden vergi asıllarının tamamının ödenmesi şartıyla, bu vergi asıllarına 
uygulanan gecikme faizi ve gecikme zammı silinecektir. Bunların yerine Yİ-
ÜFE tutarı uygulanacaktır. (Md.2/1-a)

a) Vergi asılları ve uygulanan Yİ-ÜFE tutarının ödenmesi ile birlikte asla bağlı 
olan (Vergi Ziyaı) cezaların tamamı (%100 ü) silinecektir. Vergi aslına bağlı 
olmayan (Usülsüzlük ve Özel Usulsüzlük ) cezaları ile iştirak nedeniyle 
kesilmiş vergi cezalarının %50’si silinecektir.(Md.2/1-b)

20
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ÖRNEK : Gelir Vergisi Mükellefi Bay A, 2014 yıllık Gelir vergisi beyannamesini kanuni süresinde elektronik ortamda 
vermemiştir. Yapılan inceleme sonucunda, 2014 dönemi için 63.000,00 TL gelir vergisi tarh edilmesi ve bir kat vergi ziyaı
cezası ile 1.300,00 TL özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Vergi/ceza ihbarnamesi 25/05/2016 tarihinde 
mükellefe tebliğ edilmiştir. İnceleme sonucu yapılan bu tarhiyat 24/06/2016 tarihinde tahakkuk etmiş ve Kanunun yayımlandığı 
tarihe kadar herhangi bir ödemede bulunulmamıştır. Bu tarhiyata göre tahakkuk eden vergi, vergi ziyaı cezası, özel usulsüzlük 
cezası, gecikme faizi ve gecikme zamları şu şekildedir. 
Gelir Vergisi : 63.000,00 TL 
Vergi Ziyaı Cezası : 63.000,00 TL 
Özel Usulsüzlük Cezası :   1.300,00 TL 
Gecikme Faizi : 10.584,00 TL 
Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı : 19.198,68 TL 
Vergi Ziyaı Cezasına Uygulanan Gecikme Zammı : 19.198,68 TL
TOPLAM :176.281,36 TL

Ödenecek Tutar
Gelir Vergisi : 63.000,00 TL 
Özel Usulsüzlük Cezası (1.300,00 x %50=) :      650,00 TL 
Yİ-ÜFE Tutarı (Gecikme Faizi Yerine) :    2.160,90TL 
Yİ-ÜFE Tutarı (Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı Yerine) :   4.812,63 TL
TOPLAM : 70.623,53 TL

Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar
Vergi Ziyaı Cezası : 63.000,00 TL 
Özel Usulsüzlük Cezası (1.300,00x %50=) :       650,00 TL 
Gecikme Faizi :  10.584,00 TL 
Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı : 19.198,68TL  
Vergi Ziyaı Cezasına Uygulanan Gecikme Zammı :   19.198,68TL
TOPLAM : 112.631,36 TL

2.1 MALİYE BAKANLIĞI, İL ÖZEL İDARELERİ, BELEDİYELERE BAĞLI TAHSİL 
DAİRELERİNCE TAKİP EDİLEN KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (MD.2/1) - 2

21

2.1 MALİYE BAKANLIĞI, İL ÖZEL İDARELERİ, BELEDİYELERE BAĞLI TAHSİL 
DAİRELERİNCE TAKİP EDİLEN KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (MD.2/1) - 3

c. Başka idareler tarafından verilip, tahsilini maliyenin yaptığı İdari Para 
Cezalarında; (Md.2/1-c)

1. Alacağın tamamı ile gecikme zammı / faizi yerine Yİ-ÜFE tutarının 
ödenmesi halinde, 

2. Alacağın aslı yerine, fer’i alacak kalmış ise bu fer’i alacak yerine, sadece 
Yİ-ÜFE’ye göre hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde,

Gecikme zammı / faizi gibi fer’i alacakların tamamından vazgeçilecektir.

ÖRNEK : 
Trafik para cezası, Askerlik, Nüfus, Seçim kanunlarına göre kesilen İPC’ler

22
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2.1 MALİYE BAKANLIĞI, İL ÖZEL İDARELERİ, BELEDİYELERE BAĞLI TAHSİL 
DAİRELERİNCE TAKİP EDİLEN KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (MD.2/1) - 4

d. 20.02.2008 Tarih ve 5736 Sayılı kanuna göre bazı alacakların uzlaşma 
yoluyla teminine ilişkin çıkarılan kanun (bir nevi borç yapılandırması) 
kapsamındaki alacaklardan, 7143 SK’nun yayım (18.05.2018) tarihine 
kadar ödenmemiş tutarları ile bunun Yİ-ÜFE tutarlarının ödenmesi halinde 
5736 SK’na göre hesaplanan binde 2 faiz alacağının tamamının 
tahsilinden vazgeçilecektir.  ; (Md.2/1-d)

23

2.2 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA BAĞLI TAHSİL DAİRELERİNCE 
TAKİP EDİLEN KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (MD.2/2) 
a) Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle (18.05.2018) kesinleşmiş olan 

alacaklardan, ödeme vadesi 31.03.2018’den önceki dönemlere tekabül eden 
vergi asıllarının tamamının ödenmesi şartıyla, bu vergi asıllarına uygulanan 
gecikme faizi ve gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen İPC’larının
tamamı silinecektir. Bunların yerine Yİ-ÜFE tutarı eklenecektir. (Md.2/2-a)

b) 4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü 
nedeniyle gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş İPC’ler ile 5326 
sayılı Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para 
cezalarının %50'sinin, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen 
ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50'sinin,(Md.2/1-b)

c) Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş İPC’lerin %30'u ve 
varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile bunlara bağlı fer'ileri yerine, Yİ-
ÜFE’ye göre hesaplanacak tutarın ödenmesi şartıyla; cezaların kalan %70'i ile 
alacak asıllarına bağlı gecikme faizi / zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden 
vazgeçilir. (Md.2/1-c)

24
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2.3 İhtirazi Kayıtla Verilen Beyannameler Üzerine Tahakkuk Etmiş Vergilerde, 
Vergi Asılları İle Bunlar Üzerinden Hesaplanmış Yİ-ÜFE Tutarları Ödenmesi 
Halinde, Gecikme Zammı / Faizi Gibi Fer’i Alacakların Tahsilinden 
Vazgeçilir.(Md.2/3) 

2.4 2017/4.Dönem Geçici Vergiler İle Bunların Üzerinden Hesaplanan Yİ-ÜFE 
Tutarları, Kanunda Belirtilen Şekilde Ödenmesi Halinde, 2017 Yılına İlişkin Yıllık 
Gelir/Kurumlar Vergisinin Tahakkukunu Müteakip Ödenecek Taksitlerde, Vergi 
Aslının Ödenmesi Şartı Aranmaz. (Md.2/3)

25

2.5 Mtv’nde; Vergi Aslı İle Bunun İçin Hesaplanacak Yi-üfe’nin Ödenmesi 
Halinde, Fer’i Alacaklardan Vazgeçilecektir. (Md.2/5)

 2018 Yılı 1.dönem MTV tutarı taksitlendirme kapsamına girmemektedir.
 Taksitlerin ödenmesi halinde trafik muayeneleri yapılacaktır.

2.6  7143 Sk’nun Yayımlandığı Tarih İtibarıyla Yargı Kararı İle Kesinleştiği Hâlde 
Mükellefe Ödemeye Yönelik Tebligatın Yapılmadığı Alacaklar İçin; (Md.2/6)

 Bu tip alacaklar kesinleşmiş alacak kapsamında değerlendirilmekte olup, 
kanunun 2.maddesi kapsamında yapılandırmaya başvurulabilir.

 Bu alacaklar için ayrıca tebligat yapılmaz, vade tarihi olarak Kanunun 
yayımlandığı tarih kabul edilir. 

26
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2.7 Belediyelerin Ücret, Su ve Atık Su Alacakları, Büyükşehir Belediyelerinin
Katı Atık Ücreti Alacakları İle Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon
İdarelerinin Su ve Atık Su Alacakları; (Md.2/7-8)

 Belediyelerin tahsili gereken ücretleri
 Su, atık su ve katı atık ücreti alacaklardan ve 
 Bunlara bağlı fer'iler (sözleşmelerde düzenlenen her türlü zamlar dâhil)

18.05.2018 tarihine kadar ödenmemiş ise, bunların asılları ile asılları üzerinden 
hesaplanacak Yİ-ÜFE ödenmesi halinde fer’i alacakların tahsilinden 
vazgeçilecektir.

2.9 ) YİKOB’ların, vadesi 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu 
hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan taşınmaz kültür 
varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı fer’i alacakları hakkında bu 
maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi hükümlerine göre yapılacak hesaplamalar 
sonucu belirlenen tutarların aynı fıkra hükümleri çerçevesinde ödenmesi hâlinde 
bu alacaklara bağlı fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. (Md.2/9)

27

ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR-1

 Uzlaşma Hükümlerine Göre Kesinleşen Alacaklar

7143 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce, gerek uzlaşma, gerekse tarhiyat 
öncesi uzlaşma hükümlerinden yararlanılarak uzlaşma sağlanmış ancak henüz 
ödeme süresi geçmemiş ise, 

7143 SK kapsamında hesaplama yapılırken, uzlaşma sonucu tahakkuk eden 
vergi ve ceza tutarları ile hesaplanan gecikme faizleri dikkate alınarak 7143 sayılı 
kanunun uygulanmasına ilişkin örnek;

28
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ÖRNEK : 24/8/2017 tarihinde verilmesi gereken Katma Değer Vergisi 
beyannamesi süresinde verilmemiştir. Mükellefin defter ve belgeleri üzerinde 
yapılan inceleme sonucu, adına vergi aslı tarh edilerek bir kat vergi ziyaı cezası 
ile ÖUC’sı kesilmesi gerektiği tespit edilmiştir. 
Buna ilişkin vergi/ceza ihbarnamesi 19/03/2018 tarihinde mükellefe tebliğ 
edilmiştir. Mükellef, 16/04/2018 tarihinde uzlaşma talebinde bulunmuş, 
27/04/2018 tarihi uzlaşma günü olarak verilmiş ve aynı gün varılan uzlaşma 
sonucuna göre, vergi dairesince aşağıda yazılı tutarlar tahakkuk ettirilmiştir.
Tarh Edilen Vergiler
Katma Değer Vergisi    :   50.000,00 TL 
Vergi Ziyaı Cezası :   50.000,00 TL 
ÖUC                             :     1.400,00 TL 
Gecikme Faizi :   14.000,00 TL
TOPLAM : 115.400,00 TL
Uzlaşılan Alacak
Katma Değer Vergisi    :   30.000,00 TL 
Vergi Ziyaı Cezası       :    10.000,00 TL 
ÖUC                            :      1.400,00 TL 
Gecikme Faizi              :      3.360,00 TL
TOPLAM                      :   44.760,00 TL

7143 Kapsamında Ödenecek Tutar
Katma Değer Vergisi     : 30.000,00 TL 
ÖUC (1.400,00 x %50=):      700,00 TL 
Yİ-ÜFE (G.Faizi Yerine) : 840,00 TL
TOPLAM :   31.540,00 TL

Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar
Vergi Ziyaı Cezası : 10.000,00 TL 
ÖUC(1.400,00 x %50=) : 700,00 TL 
Gecikme Faizi :    3.360,00TL
TOPLAM : 14.060,00 TL

29

ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR - 2

 VUK 376 ncı Maddesinden Yararlanılarak Ödenecek Alacaklar

VUK’na göre kesilmiş olan Vergi Cezalarının kanunun 376.maddesine göre 
indirim talebinde bulunulmuş ancak, 7143 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih 
itibarıyla, ödeme süresi geçmemiş ise;

bulunan alacaklar için indirimli ceza tutarları dikkate alınarak Kanun 
hükümlerinden yararlanılabilecektir.

ÖRNEK: 800,00 TL’lik ÖUC’sı kesilmiş olan mükellefe, vergi/ceza ihbarnamesi 
07/04/2018 tarihinde tebliğ edilmiştir. Mükellef söz konusu vergi cezası için 213 
sayılı Kanunun 376 ncı maddesi hükmünden yararlanmak üzere dava açma 
süresinin son günü olan 07/05/2018 tarihinde vergi dairesine müracaat etmiştir. 

ÖUC İlk hali : 800,00 TL
376 İndirimi uygulanmış hali :  400,00 TL
7143 SK Kapsamında(400,00 x %50) :  200,00 TL

NOT: Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezasının (7103 Sayılı Kanunun 14 üncü 
maddesiyle değişen ibare; Yürürlük: 27.03.2018)yarısı İndirilir.

30
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ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR - 3

 VUK 371 Pişmanlık Hükümlerine Göre Beyan Edilen Matrahlar Üzerinden 
Tahakkuk Eden Alacaklar 

7143 SK’nun yayımlandığı tarih itibarıyla pişmanlık hükümlerine göre tahakkuk 
eden ve henüz 15 günlük ödeme süresi geçmemiş olan alacaklar için, pişmanlık 
zammı yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır.   

Kanunun yayımlandığı  tarih itibarıyla 15 günlük ödeme süresinde ödenmemiş 
olan vergiler için pişmanlık hükümleri ihlal edilmiş sayılacaktır. Bu durumda söz 
konusu alacaklar, Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yapılandırılacaktır. 

31

ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR - 4
 VUK 371 Pişmanlık Hükümlerine Göre Beyan Edilen Matrahlar Üzerinden 

Tahakkuk Eden Alacaklar 

ÖRNEK : Temmuz/2017 vergilendirme dönemine ilişkin elektronik ortamda 
verilmesi gereken katma değer vergisi beyannamesi 14/05/2018 tarihinde 
pişmanlıkla verilmiş, bunun üzerine 15.000,00 TL vergi tahakkuk etmiş ve 
alacağın vadesi 29/05/2018 tarihi olarak oluşmuştur. Pişmanlık zammı 1.890,00 
TL Özel Usulsüzlük Cezası 1.400,00 TL dir.
Ödenecek Tutar   
Katma Değer Vergisi  :   15.000,00 TL 
Damga Vergisi :          38,80 TL 
Yİ-ÜFE Tutarı (Pişmanlık Zammı Yerine) :        472,50 TL 
TOPLAM :   15.511,30 TL  

Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar   
Pişmanlık Zammı (Katma Değer Vergisi için)  :   1.890,00 TL 

NOT: Özel Usulsüzlük Cezası, dava açma süresi geçmediğinden 7143 SK’unun
Madde 3/3-b kapsamında değerlendirilecektir.(ÖUC’nın %25 i ödenecektir.)
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ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR - 5

İkmalen, Re’sen ya da İdarece Yapılan Tarhiyata İlişkin Olarak Dava 
Açılmaksızın Kesinleşen Alacaklar 

İkmalen, re’sen ya da idarece tarh edilmiş ve Kanunun yayımlandığı tarih 
itibarıyla dava açma süresi geçmiş ancak ödeme süresi henüz geçmemiş 
bulunan alacaklar için tarhiyata ilişkin vergi/ceza ihbarnamelerinde belirtilen tutar 
ve hesaplanan gecikme faizi dikkate alınarak Kanunun 2 nci maddesi 
hükmünden yararlanılabilecektir. 

33

ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR - 6

Kanunun Yayımlandığı Tarihten Önce Asılları Kısmen ya da Tamamen 
Ödenmiş Olan Vergiler 

a. Asılları kısmen ödenmiş olan vergilerin ödenmemiş kısmına, bu kısma uygulanan 
gecikme zammı / gecikme faizi yerine,  Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır. 

b. Asılları tamamen ödenmiş vergilere ilişkin gecikme faizi ve gecikme zammı 
yerine, yi-üfe uygulanacaktır.

c. Kanunun yayım tarihinde Vergi aslının, vergi aslına uygulanan gecikme zammının 
/faizinin ve vergi cezalarının ödenmiş olması halinde, vergi cezalarına uygulanan 
gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. 

d. Asılları tamamen ödenmiş vergilere ilişkin gecikme faizi/ zamlarından, kanunun 
yayımlandığı tarihten önce kısmen tahsil edilenler  için, yine Yİ-ÜFE hesaplaması 
yapılacak, eksik ödeme varsa kanun kapsamında tahsil edilecektir. Fazal ödeme 
varsa red ve iade yapılmayacaktır.

ÖRNEK : Vergi aslı ödenmiş geçici vergilere ait gecikme zammı / faizleri gibi.
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ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR - 7

İştirak Nedeniyle Kesilen Vergi Ziyaı Cezaları 

İştirak nedeniyle kesilen cezalar, niteliği itibariyle asla bağlı olan vergi ziyaı cezası 
gibi görünse de fiili direkt olarak işleyen kişi yani vergi aslı ile sözkonusu cezanın 
muhatabı olan kişi farklı olduğundan, kanun koyucu bunları asla bağla olmayan 
cezalar kategorisinde değerlendirmiştir.

Bu sebeple, kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla kesinleşmiş ve vadesi geldiği hâlde 
ödenmemiş ya da ödeme süresi geçmemiş, iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı 
cezalarının %50’sinin tahsilinden vazgeçilecektir. 

35

ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR - 8

6183 Sayılı Kanun Ve Diğer Kanunlar Uyarınca Tecil Edilip De Tecil Şartlarına 
Uygun Olarak Ödenmekte Olanlar 

Tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksitler için tecil hükümleri geçerli sayılacaktır. 
Ödenmiş kısım ile ilgili herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Kalan taksit tutarları 
vadesinde kısmen veya tamamen ödenmemiş alacak kabul edilerek 7143 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesine göre başvuru yapılabilecektir.
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ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR – 10
6183 SK’NA GÖRE ÖDEME EMRİNE KARŞI AÇILAN DAVALAR

6183 Sayılı Kanuna göre ödeme emrine karşı açılmış olan davalar, kesinleşmiş 
nitelikte sayılan alacaklardır. Bu alacaklara karşı vergi/ceza ihbarnamesine yani 
alacağın kendisine değil, ödeme emrine, tebligata, tebligatın şekline, zamanaşımına 
gibi sebeplerle dava açılmaktadır.

7143 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükümlerinden yararlanmak için açılmış 
davalardan vazgeçilmesi şart olduğundan, borçlular tarafından Kanundan 
yararlanmak için yapılan başvurular üzerine tahsilat işlemlerinden dolayı açılmış 
davalar sulh yoluyla sonuçlanacaktır. 

7143 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca alacağın takibi için düzenlenerek 
tebliğ edilen ödeme emrine karşı açılmış olan davalara konu alacaklar için Kanun 
hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunulması hâlinde, ödeme emrine karşı 
açılmış davalardan da vazgeçildiğinden, 6183 sayılı Kanunun 58 inci maddesi 
gereğince %10 oranındaki haksız çıkma zammı talep edilmeyecektir. 

37

ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR – 11
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ

Tahsil Zamanaşımı; Amme alacağının, vadesinin rasladığı takvim yılını takip eden 
takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse, isteme hakkının 
kaybedilmesidir. (6183 AATUHK MD.102)

Zamanaşımının kesilmesi; Amme alacağının özel kanunlara göre ödenmek üzere 
müracaatta bulunulması ve/veya ödeme planına bağlanması.Kesilmenin rasladığı 
takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren zamanaşımı yeniden işlemeye 
başlar. (6183 AATUHK MD.103/11)

7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan alacaklara ilişkin zamanaşımı 
süreleri yukarıdaki hükümlere göre yeniden tayin edilecektir. 
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ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ-1

Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil dairelerine borçlu 
olanların Kanunun 2 nci maddesi hükmünden yararlanmak istemeleri hâlinde, 31 
Temmuz 2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar borçlu bulundukları tahsil dairelerine 
başvurmaları gerekmektedir. 

İlk taksit ödeme süresi 30 Eylül 2018 tarihi mesai saati bitiminde sona ermektedir.

Taksitle yapılacak ödemeler, Ağustos 2018 den başlayarak her 2 ayda 1 
yapılacaktır. Taksit sayısına göre aşağıdaki katsayılar uygulanacaktır; (Md.9/3-ç)
1) Altı eşit taksit için (1,045), 
2) Dokuz eşit taksit için (1,083), 
3) Oniki eşit taksit için (1,105), 
4) Onsekiz eşit taksit için (1,15), 

Seçilen taksit süresinden daha kısa sürede ödeme yapılabilir.  Bu durumda, 
hesaplanan katsayının düzeltilmesi öngörülmektedir. 

39

ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ-2

Katsayı düzeltmesinin yapılabilmesi için borçlu tarafından seçilen taksit süresine 
uygulanacak katsayı ile alacağın tamamının ödendiği tarihin denk geldiği taksit süresi 
için belirlenmiş katsayının birbirinden farklı olması gerekmektedir.

ÖRNEK:

7143 Kapsamında Yapılandırılan Alacak tutarı : 4.500,00 TL 
18 Eşit taksit için taksitlendirmeye esas tutar(4.500,00 x 1,15) : 5.175,00 TL 
2 Ayda 1 ödenecek Taksit Tutarı(5.175,00 / 18) :    287,50 TL  
Katsayı tutarı(5.175,00 - 4.500,00) :    675,00 TL  
Ödenen Taksitler(09/2018-11/2018-01/2018-03/2018-05/2018)5 x 287,50 : 1.437,50 TL
6 Taksit Taksitlendirme Tutarı (4.500,00 x 1,045) : 4.702,50 TL 
Tahsil edilecek toplam tutar (4.702,50 - 1.437,50) : 3.265,00 TL 
05/2018’e kadar kalan borcun tamamı ödenirse indirim(675,00 - 202,50):  472,50 TL
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ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ - 3
(30.09.2018’E KADAR PEŞİN ÖDEME AVANTAJI) (MD.9/3-a)

Yapılandırılan alacak tutarının ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen 
ödenmesi hâlinde, 
a. Kanunun yayımlandığı tarihten, ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir 

faiz, gecikme zammı / cezası ya da katsayı uygulanmayacaktır.

b. Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan 
tutar üzerinden ayrıca %90 indirim yapılacaktır. 

c. Taksitle ödemelerde uygulanan Katsayı farkı alınmayacaktır.

ÖRNEK :
Yapılandırılan Normal Borçlar
7143 Yapılandırılan Alacak Aslı : 20.000,00 TL
Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE Tutarı :   6.200,00 TL 
Toplam : 26.200,00 TL
Peşin Ödeme Durumunda
7143 Yapılandırılan Alacak Aslı : 20.000,00 TL
İndirimli Yİ-ÜFE (6.200,00 x %90)   :       620,00 TL 
Toplam : 20.620,00 TL
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ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ - 4
(30.11.2018’E KADAR PEŞİN ÖDEME AVANTAJI) (MD.9/3-b)

Yapılandırılan alacak tutarının ilk iki taksit ödeme süresi içerisinde tamamen 
ödenmesi hâlinde, 
a. Kanunun yayımlandığı tarihten, ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir 

faiz, gecikme zammı / cezası ya da katsayı uygulanmayacaktır.

b. Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan 
tutar üzerinden ayrıca %50 indirim yapılacaktır. 

c. Taksitle ödemelerde uygulanan Katsayı farkı alınmayacaktır.

ÖRNEK :
Yapılandırılan Normal Borçlar
7143 Yapılandırılan Alacak Aslı : 20.000,00 TL
Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE Tutarı :   6.200,00 TL 
Toplam : 26.200,00 TL
30.11.2018’ e Kadar Peşin Ödeme Durumunda
7143 Yapılandırılan Alacak Aslı : 20.000,00 TL
İndirimli Yİ-ÜFE (6.200,00 x %50)   :    3.100,00 TL 
Toplam : 23.100,00 TL
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ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ – 5

VUK’nun 15 inci maddesine göre mücbir sebep hali ilan edilmiş yerlerdeki 
mükelleflerce,  7143 sayılı Kanuna başvuranlar açısından, mücbir sebep hali, 
başvuru süresinin son günü itibarıyla sona erecektir. Bu mükellefler tarafından verilen 
beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin 7143 SK’nun 2.md. kapsamında 
yapılandırılarak taksitler hâlinde ödenmek istenmesi durumunda bu taksitlere herhangi 
bir zam, faiz ve katsayı uygulanmayacaktır.

7143 SK’na göre yapılandırılan borçlarını mahsuben ödemek isteyenler, 
başvuru ve/veya taksit süresi içinde, mahsup ile ilgili mevzuatın öngördüğü bilgi ve 
belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etmeleri şarttır. Teminat, YMM raporu veya VİR 
aranan durumlarda, bunların da aynı süre içinde vergi dairesine intikal etmiş olması 
gerekmektedir. 
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ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ – 6
KREDİ KARTI İLE YAPILAN ÖDEMELER

Tüm taksitlerin veya bir ya da birden fazla taksitin, defaten ödenmesi ya da bir veya 
birden fazla taksitin ilgili taksit aylarına yansıtılmak suretiyle ödenmesi şeklinde 
yapılabilecektir. 

Taksitle ödemede, yapılandırılan alacak tutarı banka tarafından borçlunun 
hesaplarına Kanunun öngördüğü taksit aylarında yansıtılacaktır.

Kredi kartı ile ödeme işleminin yapıldığı tarih itibarıyla borç ödenmiş kabul 
edilecektir. Böylece varsa hacizler kaldırılacaktır. Motorlu taşıtların satış ve devrine 
ait ilişik kesme belgesi verilebilecektir. 

Taksit ödeme süresince beyan üzerine tahakkuk eden vergilerin vadesinde ödenme 
şartı aranılmayacaktır. 

Bu şekilde yapılan ödemelerde de katsayı uygulanacaktır. 
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YAPILANDIRMADAN YARARLANMA ŞARTLARI -1 
Mükelleflerin Beyanı Üzerine Tahakkuk Edecek, Cari Dönem Vergilerinin 

Zamanında Ödenmesi 
Yıllık gelir/kurumlar vergileri, gelir/kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve 
özel tüketim vergileri için, taksit ödeme süresince, tahakkuk eden cari vergileri 
vadesinde ödemeleri şarttır. 

Yukarıdaki vergilerle birlikte tahakkuk eden damga vergileri bu kapsamda 
sayılmayacaktır.

Bir takvim yılında her bir vergi türü için en fazla iki defa ihlal edilebilecektir.

Bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde 
mükellefler üçüncü ihlale konu verginin vadesinin rastladığı ayın sonuna kadar 
ödedikleri taksitler için Kanun hükmünden yararlanacaktır.

Diğer taraftan, mükelleflerin çok zor durumda bulunmaları nedeniyle borçlarını 
vadesinde ödeyememeleri hali Kanunun ihlal nedeni sayılmamıştır. 

Taksit tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 10 Türk Lirasına (bu tutar dâhil) kadar 
yapılmış eksik ödemeler ihlal nedeni sayılmayacaktır.

45

YAPILANDIRMADAN YARARLANMA ŞARTLARI - 2 

7143 Sayılı Kanundan yararlanmak isteyen borçluların, dava açmamaları, açılmış 
davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.

7143 Sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve 
açtıkları davalardan vazgeçen borçluların, bu ihtilaflarıyla ilgili olarak karar tarihine 
bakılmaksızın Kanunun yayımlandığı (18.05.2018) tarihten sonra tebliğ edilen 
yargı kararları uyarınca işlem yapılmayacak ve bu kararlara ilişkin hükmedilmiş 
yargılama giderleri ve avukatlık ücreti ve fer’ilerinin bulunması hâlinde bu tutarlar 
karşılıklı olarak talep edilmeyecektir. 
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DİĞER HUSUSLAR - 1

Tüzel kişiler için, 7143 SK başvuruları, bunların kanuni temsilcileri tarafından 
yapılacaktır. 

Mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler, gibi amme borçlusu 
sayılan kişiler sorumlu oldukları tutar dikkate alınarak kanundan 
yararlanabileceklerdir. 

3568 sayılı SMMM ve YMM Kanunu uyarınca mükellefle birlikte borcun 
ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumluluğu bulunanların da 7143 
SK’dan yararlanmaları mümkündür. 

Adi ve kollektif şirket ortakları, şirketin borçlarının tamamı üzerinden müştereken 
ve müteselsilen sorumlu olduklarından, bu borçlar için kanundan 
yararlanabileceklerdir. 

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre iflasın açılmasına karar verilen 
gerçek ve tüzel kişilerin Kanun hükümlerinden yararlanabilmeleri için iflas 
işlemlerini yürüten iflas idaresinin ilgili vergi dairesine yazılı olarak müracaat etmesi 
zorunludur. 
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DİĞER HUSUSLAR - 2

Haklarında iflas ertelemesi kararı bulunan şirketler ve kooperatifler 7143 sayılı 
Kanuna göre yapacakları başvurularını haklarında verilmiş mahkeme kararına göre 
temsile yetkili kişiler vasıtasıyla yapacaklardır. 

Mahsuben iade talebi bulunan mükellefler, diledikleri takdirde mahsup talep 
ettikleri borçları için Kanun hükümlerinden yararlanabilecektir. Bu takdirde, mahsuben 
iade talebinden vazgeçtiklerini bağlı bulundukları vergi dairesine dilekçeyle 
bildirmeleri gerekmektedir. 

Kanundan yararlanılarak süresinde ödenen alacaklara, Kanunda yer alan hükümler 
saklı kalmak kaydıyla Kanunun yayımlandığı (18.05.2018) tarihten sonraki süreler 
için faiz, gecikme zammı, gecikme cezası gibi fer’i amme alacağı 
hesaplanmayacaktır.

Kanuna göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak tatbik edilen hacizlerin yapılan 
ödemeler nispetinde kaldırılacağı ve buna isabet eden teminatların iade edileceği 
hükme bağlanmıştır. 
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DİĞER HUSUSLAR - 3

7143 SK’na başvuran mükellefler için, borcu olup olmadığına dair yazı istenilmesi 
hâlinde, Kanun hükümleri ihlal edilmediği sürece bu borçları için, vadesi geçmiş 
borcun bulunmadığına dair yazı verilecektir. 

İl özel idareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz 
kuruluşlar ile Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor 
federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan 
spor kulüplerine, Kanun kapsamında yapılandırılan alacak tutarlarını ikişer aylık 
dönemler hâlinde azami 36 eşit taksitte ödenmesi imkânı verilmiştir. 

Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz 
kuruluşların bu Kanun kapsamında yapılandırdıkları borçlarına ilişkin taksit tutarları, 
belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan 
paylarından, kesinti yapılmak suretiyle ödenecektir.
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MADDE 3

KESİNLEŞMEMİŞ  VEYA DAVA 
SAFHASINDAKİ ALACAKLAR
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51

Kesinleşmemiş veya dava safhasındaki 
alacak; hukuki niteliği itibariyle 
ilgilisine, kaldırılması, değiştirilmesi 
yönünde  yasal yollara başvurma 
hakkının bulunduğu, takip bakımından 
alacaklı kamu idaresinin cebren tahsil 
yetkisini durduran / sınırlandıran alacak 
türüdür.
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Kesinleşmemiş alacaklarda, 
durumlarına göre yasal süreleri 
içinde; düzeltme talebi, itiraz, 
uzlaşma, indirim talep etme, 
yargı yoluna gitme imkanları 
bulunmaktadır. 
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KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN AMME
ALACAKLARINDA KAPSAM (MD.3)

Kanunun yayımlandığı 18/05/2018 tarihi itibarıyla;

a) İkmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyatın bulunması ve tarhiyata karşı;

- Vergi mahkemeleri nezdinde dava açma süresi geçmemiş veya dava açılmış
bulunması,

- İlgisine göre itiraz/istinaf veya temyiz süreleri geçmemiş ya da itiraz veya 
temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya 
karar düzeltme yoluna başvurulmuş olması,

b) Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamına giren idari para 
cezalarına ilişkin;

- idari yaptırım kararlarına karşı dava açma süresi geçmemiş veya dava açılmış 
olması ya da ilk derece yargı merciinin verdiği karara karşı kanun yoluna 
başvurma süresi geçmemiş veya başvurulmuş olması,

gerekmektedir.
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KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN AMME
ALACAKLARINDA UYGULAMA -1 (MD.3)

Hukuken dava açma süresi henüz geçmeyen yada dava açılmış alacaklar, henüz 
kesinleşmemiş yani tahakkuk etmemiş sayılırlar.

7143 SK’nuna başvurulduğunda, dava açma yada açılmış davalardan vazgeçme 
gerçekleştiğinden, idarece yapılan ilk tarhiyat tutarına göre ihbarnamenin tebliğ 
edildiği tarih esas alınarak dava açma süresinin son günü itibarıyla bu alacaklar 
tahakkuk ettirilecek, bu tarihten itibaren 1 ay sonrası ise vade tarihi olacaktır. 

Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vergi mahkemesinde dava açma süresi 
henüz geçmemiş olan vergilere, gecikme faizi yerine hesaplanması gereken Yİ-
ÜFE tutarı, Kanunun yayımlandığı (18.05.2018) tarihe kadar hesaplanacaktır.
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KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN AMME
ALACAKLARINDA UYGULAMA - 2 (MD.3)

Vergi mahkemeleri nezdinde devam eden davalar sırasında (Gerek ilk derecede 
devam edenler gerekse ilk derece mahkemesince verilen kararın bozulması 
nedeniyle yeniden karar verilmek üzere mahkemesine iade edilmiş davalara konu 
alacaklar için ) vergilerini tahakkuk etmeden önce ödemiş olmaları hâlinde, 
tahsil edilen bu tutarlar Kanunun 9 uncu maddesinin onaltıncı fıkrasına dayanılarak, 
3 üncü madde hükmüne göre ödenmesi gereken vergi ve Yİ-ÜFE tutarına mahsup 
edilecek, kalan tutar 6183 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi de göz önünde 
bulundurularak red ve iade edilecektir.

Örnek : Kanunun yayın tarihinden önce ihtirazı kayıtla verilen beyan üzerine 
yapılan ödemeler, 18.05.2018 tarihinden önce dava açma süresi geçmedi yada 
açılmış dava devam ediyorsa; vergi aslından ve cezalardan yapılan indirimler daha 
önce ödenmiş olduğu için mükellefe iade edilecektir.

Ödenecek alacak asıllarının tespitinde Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla 
tarhiyatın bulunduğu en son safhadaki tutar esas alınacaktır. Tarhiyatın bulunduğu 
en son safhadaki tutar, Kanunun yayımından önce verilmiş ve taraflardan 
birine tebliğ edilmiş kararlar dikkate alınarak tespit edilecektir.
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GECİKME FAİZİ VE GECİKME ZAMMI AYRIMI

GECİKME FAİZİ
1. VUK 112.Md hükmüne tabidir.

2. İkmalen, Re’sen, İdarece yapılan 
tarhiyatlar söz konusudur.

3. Aylık hesaplanır, ay kesiri dikkate 
alınmaz.

4. Vergi cezalarına hesaplanmaz.

5. Normal vade tarihinden, tarhiyatın 
yapıldığı(tahakkuk ettiği) tarihe 
kadar uygulanır.

GECİKME ZAMMI
1. AATUHK 51.Md hükmüne tabidir.

2. Kesinleşmiş bir kamu alacağı söz 
konusudur.

3. Aylık hesaplanır, ay kesirleri için 
günlük hesaplanır.

4. Vergi Ziyaı Cezası hariç diğer 
cezalar için hesaplanmaz.

5. Vadenin dolduğu günden , 
ödemenin yapıldığı güne kadar 
uygulanır.
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3.1 Kanunun Yayımlandığı 18/05/2018 Tarihi İtibarıyla Vergi Mahkemeleri
Nezdinde Dava Açılmış veya Dava Açma Süresi Geçmemiş Vergiler (Md.3/1)
Bu alacaklara ilişkin hesaplama şu şekilde yapılacaktır;

i. Vergi asıllarının %50’si terkin edilecek,
ii. Asıllara ve Vergi Cezalarına bağlı Gecikme faizi / zammı tamamen silinecek 
iii. Vergi aslına bağlı cezaların (Vergi Ziyaı) tamamının (%100) tahsilinden 

vazgeçilecektir.
iv. Kalan vergi aslına uygulanan gecikme faizi / zammı yerine, Yİ-ÜFE 

uygulanacaktır.

ÖRNEK :Mükellefin defter ve belgelerinin Nisan/2015 vergilendirme dönemi katma 
değer vergisi yönünden incelenmesi sonucunda, mükellef adına 150.000,00 TL 
katma değer vergisi tarh edilmesi ve bir kat vergi ziyaı cezası kesilmesi gerektiği 
tespit edilmiştir.

Bu tarhiyata ilişkin vergi/ceza ihbarnamesi, 21/6/2017 tarihinde mükellefe tebliğ
edilmiş, yapılan tarhiyata süresinde vergi mahkemesi nezdinde dava açılmış ve 
Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla mahkemece bir karar verilmemiştir.
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İlk Yapılan Tarhiyat
Katma Değer Vergisi :   150.000,00 TL
Gecikme Faizi :     52.500,00 TL
Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı       :      25.061,40 TL
Vergi Ziyaı Cezası :   150.000,00 TL
Vergi Ziyaı Cezasına Uygulanan GZ               :     25.061,40 TL
TOPLAM :    402.622,80 TL
7143 Ödenecek Tutar
Katma Değer Vergisi : 75.000,00 TL
Yİ-ÜFE Tutarı (Gecikme Faizi Yerine) : 13.627,50 TL
Yİ-ÜFE Tutarı (Gecikme Zammı Yerine) :   2.937,00 TL
TOPLAM : 91.564,50 TL
Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar
Katma Değer Vergisi :   75.000,00 TL
Gecikme Faizi :   52.500,00 TL
Vergi Ziyaı Cezası : 150.000,00 TL
Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı :   25.061,40 TL
Vergi Ziyaı Cezasına Uygulanan GZ :  25.061,40 TL
TOPLAM : 327.622,80 TL
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İDARİ YARGIDA ALINAN KARAR TÜRLERİ
1. Terkin Kararı; Tahakkuk etmiş bir verginin tahakkuk işleminin iptal edilmesi ya da 

tahakkuk ve tahsil edilen bir verginin yükümlüye geri verilmesi yoluyla, vergi 
alacağının ortadan kaldırılmasıdır.

2. Tasdik Kararı; İdare tarafından yapılan, vergi ve ceza tarh işleminin hukuka 
uygun bulunarak onaylanmasıdır. Vergi mahkemesinin eleştirilen konuların 
tümünü kabul etmesidir.

3. Tadilen Tasdik Kararı; Vergi mahkemesinin, aynı dava dosyasındaki bir olayı 
kabul ederken diğer olayı kabul etmeyerek mükellefi kısmen haklı bulmasıdır.

4. Bozma Kararı; Hukuka aykırı görülen, vergi mahkemesi kararını hukuk 
düzeninden kaldırıp; hiç verilmemiş hale getiren karardır. Vergi mahkemesinin 
tarhiyata ilişkin olarak verdikleri kararları bir bütün olarak bozarak, görülmekte 
olan davanın tahsil işlemleri üzerindeki durdurucu etkisi olur.

5. Onama Kararı; Danıştayın, vergi mahkemesinin aldığı kararın, bütünüyle hukuka 
uygun olduğu kanaatine varmasıdır.

6. Kısmen Onama, Kısmen Bozma Kararı; Üst yargı mercilerince, ilk derece 
mahkemesinin tarhiyata ilişkin verdiği tasdik veya tadilen tasdike ait kararın bir 
kısmının onaylanması bir kısmının ise bozulmasına ilişkin kararlardır.
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3.2 Kanunun Yayımlandığı 16/05/2018 Tarihi İtibarıyla, İlgisine Göre 
İtiraz/İstinaf veya Temyiz Süreleri Geçmemiş ya da Bu Yollara Başvurulmuş 
veya Karar Düzeltme Talep Süresi Geçmemiş veya Karar Düzeltme Yoluna 
Başvurulmuş Vergiler (MD.3/2)

a) Kanunun Yayımlandığı Tarihten Önce Verilmiş En Son Kararın Terkin
Kararı Olması (Md.3/2-a)

Bu alacaklara ilişkin hesaplama şu şekilde yapılacaktır;

i. Vergi asıllarının %80’si terkin edilecek,
ii. Asıllara ve Vergi Cezalarına bağlı Gecikme faizi / zammı tamamen silinecek 
iii. Vergi aslına bağlı cezaların (Vergi Ziyaı) tamamının (%100) tahsilinden 

vazgeçilecektir. 
iv. Kalan vergi aslına uygulanan gecikme faizi / zammı yerine, Yİ-ÜFE 

uygulanacaktır.
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ÖRNEK :Mükellefin defter ve belgelerinin Nisan/2015 vergilendirme dönemi katma değer 
vergisi yönünden incelenmesi sonucunda, mükellef adına 150.000,00 TL katma değer 
vergisi tarh edilmesi ve bir kat vergi ziyaı cezası kesilmesi gerektiği tespit edilmiştir.
Bu tarhiyata ilişkin vergi/ceza ihbarnamesi, 21/6/2017 tarihinde mükellefe tebliğ
edilmiş, yapılan tarhiyata süresinde vergi mahkemesi nezdinde dava açılmıştır. Vergi 
mahkemesince davanın kabul edilerek tarhiyatın terkinine karar verildiği ve 21/3/2018 
tarihinde vergi dairesi kayıtlarına intikal eden karara karşı temyiz yoluna gidildiği ve 
Kanunun yayımlandığı tarihten önce temyiz talebine ilişkin herhangi bir kararın verilmediği 
kabul edildiğinde;

Ödenecek Tutar
Katma Değer Vergisi (150.000x%20)      : 30.000,00 TL
Yİ-ÜFE Tutarı (Gecikme Faizi Yerine) :   5.451,00 TL
Yİ-ÜFE Tutarı (Gecikme Zammı Yerine)  :    1.174,80 TL
TOPLAM : 36.625,80 TL

Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar
Katma Değer Vergisi (150.000x%80) : 120.000,00 TL
Gecikme Faizi :   52.500,00 TL
Vergi Ziyaı Cezası : 150.000,00 TL
Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı :  25.061,40 TL
Vergi Ziyaı Cezasına Uygulanan Gecikme Zammı   :  25.061,40 TL
TOPLAM : 372.622,80 TL
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b) Kanunun Yayımlandığı Tarihten Önce Verilmiş En Son Kararın Tasdik 
veya Tadilen Tasdik Kararı Olması (Md.3/2-b) 

Tadilen tasdike ilişkin kararlarda tasdik edilmiş alacak tutarının tamamı ile 
terkin edilmiş tutarın %20’si esas alınarak madde hükümlerine göre 
yapılandırılacak alacak aslı tutarı belirlenecektir.

Bu alacaklara ilişkin hesaplama şu şekilde yapılacaktır;

i. Vergi asıllarının , Tasdik edilen kısmının tamamı alınacak, terkin edilen 
kısmın %20’si  alınacak,

ii. Asıllara ve Vergi Cezalarına bağlı Gecikme faizi / zammı tamamen silinecek 

iii. Vergi aslına bağlı cezaların (Vergi Ziyaı) tamamının (%100) tahsilinden 
vazgeçilecektir. 

iv. Kalan vergi aslına uygulanan gecikme faizi / zammı yerine, Yİ-ÜFE 
uygulanacaktır.
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c) Kanunun Yayımlandığı Tarihten Önce Verilmiş En Son Kararın; (Md.3/2-b)
Bozma kararı olması hâlinde, ödenecek tutar, 

i. Vergi asıllarının %50’si  alınacak,
ii. Asıllara ve Vergi Cezalarına bağlı Gecikme faizi / zammı tamamen silinecek 
iii. Vergi aslına bağlı cezaların (Vergi Ziyaı) tamamı(%100) silinecek.
iv. Kalan vergi aslına uygulanan gecikme faizi / zammı yerine, Yİ-ÜFE alınacak.

Onama kararı (tarhiyatı tasdik eden karar) olması hâlinde ödenecek tutar,

i. Vergi asıllarının tamamı alınacak,
ii. Asıllara ve Vergi Cezalarına bağlı Gecikme faizi / zammı tamamen silinecek 
iii. Vergi aslına bağlı cezaların (Vergi Ziyaı) tamamı(%100) silinecek.
iv. Kalan vergi aslına uygulanan gecikme faizi / zammı yerine, Yİ-ÜFE alınacak.

Kısmen onama, kısmen bozma kararı olması hâlinde,

Onanan ve bozulan kısımlar için, ayrı ayrı yukarıdaki hükümler uygulanacaktır.
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Kanunun Yayımlandığı Tarih İtibarıyla Sadece Vergi Cezalarına Ve Gümrük 
İle İlgili İPC’lere Karşı Açılan Davalar -1  (Md.3/3)

 Asla Bağlı Cezaların (Vergi Ziyaı) Durumu; (Md.3/3-a)

Asla bağlı cezalarla ilgili olan vergilerin/gümrük vergilerinin, bu 
Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olması veya 2 nci
maddeye ilişkin olarak bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi 
şartıyla, Asla bağlı cezaların (Vergi Ziyaı Cezası) tamamının ve bunlara 
bağlı gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecektir. 
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Kanunun Yayımlandığı Tarih İtibarıyla Sadece Vergi Cezalarına Ve Gümrük 
İle İlgili İPC’lere Karşı Açılan Davalar - 2 (Md.3/3)

 Vergi Aslına Bağlı Olmayan (ÖUC –UC) Cezaların (Md.3/3-b) ve İştirak 
Nedeniyle Kesilen Vergi Ziyaı Cezalarının (Md.3/6) Durumu; 

- Vergi mahkemeleri nezdinde dava açılmış veya dava açma süresi geçmemiş 
olan cezaların %25’inin,
- Verilmiş en son kararın terkin kararı olması hâlinde cezaların %10’unun,
- Verilmiş en son kararın tasdik veya tadilen tasdik kararı olması hâlinde tasdik 
edilen ceza tutarının %50’sinin, terkin edilen ceza tutarının %10’unun

bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla kalan 
cezaların tahsilinden vazgeçilecektir.
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Kanunun Yayımlandığı Tarih İtibarıyla Sadece Vergi Cezalarına Ve Gümrük 
İle İlgili İPC’lere Karşı Açılan Davalar – 3 (Md.3/3)

 Sadece vergi aslına bağlı olmayan cezalara yönelik açılmış davalarda üst 
yargı mercilerince Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla verilmiş bulunan 
en son kararın durumuna göre; (Md.3/3-c)

i. Bozma kararı olması hâlinde cezanın %25’i,

ii. kısmen onama kısmen bozma kararı olması hâlinde, onanan kısmın tasdik 
veya tadilen tasdike ilişkin karar olması hâlinde;

-tasdik edilen cezanın %50’si, 
-terkin edilen kısmın     %10’u, 
-bozulan kısmın %25’i 

esas alınarak Kanun hükmünden yararlanılacaktır.
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ÖUC ALACAĞININ BULUNDUĞU AŞAMA İNDİRİM ORANI

KESİNLEŞMİŞ %50

DAVA SÜRESİ GEÇMEMİŞ VEYA 
VERGİ MAHKEMESİNDE

%75

TERKİN KARARI %90

TASDİK KARARI %50

TADİLEN TASDİK KARARI %50 VE %90

BOZMA KARARI %75

KISMEN ONAMA KISMEN BOZMA KARARI %50 %75 %90
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Eşyanın Gümrüklenmiş Değerine Bağlı Olarak Kesilmiş Olan İdari Para 
Cezaları (Md.3/3-d)

3.Maddenin birinci fıkrasında belirtilen safhada olanlarda cezanın %15'inin
ikinci fıkrasının; (a) bendinde belirtilen safhada olanlarda cezanın %5'inin, 
(b) bendinde belirtilen safhada bulunanlarda tasdik edilen ceza tutarının 
%30'unun, 
terkin edilen cezanın %5'inin, 
verilen en son kararın bozma kararı olması hâlinde cezanın %15'inin, 
kısmen onama kısmen bozma kararı olması hâlinde; onanan kısmın tasdik 
veya tadilen tasdike ilişkin karar olması hâlinde;

-tasdik edilen cezanın %30'unun, terkin edilen cezanın %5'inin, 
-bozulan kısmın %15'inin, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen 

ödenmesi şartıyla kalan cezaların tahsilinden vazgeçilir.
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Kanunun Yayımlandığı Tarih İtibarıyla Dava Açma Süresi Geçmemiş Veya
İhtilaf Konusu Olan İdari Para Cezaları (Başka idareler tarafından verilip  
tahsilini Maliye tahsil dairelerince yapıldığı) (Md.3/4)
Kanunun 1. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamına giren idari para 
cezalarına ilişkin olarak;

- Dava açma süresi geçmemiş veya ilk derece yargı merciinde dava açılmış 
olması hâlinde cezanın %50’si,
- İlk derece yargı merciinin cezayı kaldırdığı ancak itiraz veya temyiz merciinde
yargılamanın devam ettiği safhada olanlarında cezanın %20’si,
- İlk derece yargı merciinin kısmen veya tamamen onayladığı cezalarda 
onaylanan kısmın tamamı, terkin edilen cezanın %20’si,
- Verilen en son kararın bozma kararı olması hâlinde cezanın %50’si,
- Verilen en son kararın kısmen onama kısmen bozma kararı olması hâlinde; 
onanan kısmın tasdik veya tadilen tasdike ilişkin karar olması hâlinde tasdik 
edilen cezanın tamamı, terkin edilen cezanın %20’si, bozulan kısmın %50’si

esas alınarak düzenleme yapılmış olup ihtilafın bulunduğu safhaya göre 
ödenecek idari para cezası tutarı belirlenmiştir. 
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Pişmanlık Talepli veya Kendiliğinden Beyan İle Verilen Beyannamelerde 
Kesilen Cezalar (Md.3/5)

Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak Kanunun yayımlandığı 
tarihten önce pişmanlık talebi ile verilip, ödeme yönünden şartların ihlal 

edildiği beyannameler ile kendiliğinden verilen beyannameler için kesilen 
ve Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla dava açma süresi geçmemiş 
olan vergi cezaları için de mükelleflerin Kanunun 3 üncü maddesinin 
üçüncü fıkrasından yararlanabilecekleri düzenlenmiştir. Bu durumda, 
kesilen cezanın türüne göre bu bölümün (a) veya (b) alt bölümlerinde 

yapılan açıklamalara göre işlem yapılacaktır.
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VUK’A GÖRE UZLAŞMA NEDİR ?

Uzlaşma; Vergi idaresi ile mükellefler ya da adlarına ceza kesilenler arasında, 
vergi kanunlarının uygulanması nedeniyle doğan uyuşmazlıkların, tarafların 
karşılıklı görüşme yolu ile daha başlangıçta, ödenecek olan vergi ve ceza miktarı 
üzerinde mutabakat sağlanarak ortadan kaldırılması, yargısal yol ve usullerin 
uygulanmasına gerek bırakılmaksızın çözüme kavuşturulmasıdır.

Tarhiyat Sonrası Uzlaşma; Sadece uzlaşma kavramı kullanıldığında yasa 
koyucunun ifade ettiği kavramdır. TS uzlaşmada bitmiş olan bir vergi 
incelemesinin neticesi olarak yada idarece yapılan re’sen, ikmalen tarhiyatlardan 
sonra tebliğ edilen vergi/cezalar üzerine başvurulan uzlaşmadır.

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma; Devam eden bir vergi incelemesi yada tarhiyat henüz 
kesinleşmeden yani vergi / ceza tebliğ edilmeden önce başvurulan uzlaşma 
şeklidir.
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Kanunun Yayımlandığı Tarih İtibarıyla Uzlaşma (TS) Talepli Alacaklar
(Md.3/8)

Uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuş, uzlaşma 
günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış 
ancak, dava açma süresi geçmemiş alacaklar için;

i. Vergi asıllarının %50’si  alınacak,

ii. Asıllara ve Vergi Cezalarına bağlı Gecikme faizi / zammı tamamen silinecek

iii. Vergi aslına bağlı cezaların (Vergi Ziyaı) tamamı(%100) silinecek.

iv. Kalan vergi aslına uygulanan gecikme faizi / zammı yerine, Yİ-ÜFE alınacak.

Ancak bu takdirde, madde hükmünden yararlanmak isteyen mükelleflerin 
uzlaşma talebinden vazgeçmeleri ve dava açmamaları şarttır.
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6736 SK’NUN 3.MADDESİ HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMAK İÇİN DİĞER 
ŞARTLAR (MD.3/9-10-11)

1. Cari döneme ilişkin Yıllık gelir / kurumlar vergileri, gelir / kurumlar (stopaj) 
vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergilerinin, çok zor durum 
olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde 
ödenmemesi ya da eksik ödenmesi hâlinde yapılandırılan borçlara ilişkin 
kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedilecektir.

2. Vadesinde ödenmesi öngörülen alacakların veya taksit tutarının %10’unu 
aşmamak şartıyla 10 Türk lirasına (bu tutar dâhil) kadar yapılmış eksik 
ödemeler için bu Kanun hükümlerinin ihlal edilmiş sayılmayacaktır.

3. 213 sayılı Kanun kapsamındaki alacaklar için anılan Kanunun uzlaşma 
ve vergi cezalarında indirim hükümlerinden yararlanamayacaklardır.
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DİĞER HUSUSLAR

1. Dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına 
başvurulmaması şarttır.

2. Kanunun yayımlandığı tarihten sonra tebliğ edilen yargı kararları uyarınca işlem 
yapılmayacak ve bu kararlara ilişkin hükmedilmiş yargılama gideri, avukatlık 
ücreti ve bu alacakların fer’ilerinin bulunması hâlinde bu tutarlar karşılıklı olarak 
talep edilmeyecektir.

3. Yapılandırılan alacak tutarının tespitinde esas alınacak olan en son karar, 
tarhiyata ilişkin verilen ve Kanunun yayımlandığı tarihten önce (bu tarih dâhil) 
taraflardan birine tebliğ edilmiş karar olacaktır.

4. 213 sayılı Kanun kapsamındaki alacaklardan ilk tarhiyat tutarı esas alınarak 
takip edilecek olanlar, vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ edildiği tarih esas 
alınarak dava açma süresinin son günü itibarıyla tahakkuk ettirilecek, bu 
tarihten itibaren 1 ay sonrası ise alacakların vade tarihi olacaktır. 

5. Ödeme emrine karşı açılan davalar ile ilgili olarak, davalara konu alacaklar 
Kanunun 2 nci maddesi kapsamında değerlendirilecektir.
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MADDE 4

İNCELEME VE TARHİYAT 
SAFHASINDAKİ ALACAKLAR

75

76

İnceleme ve tarhiyat aşamasındaki 
işlemler; Kamu alacaklısı idarenin, 
elde etmek istediği sonuca götüren 
idari işlemin tamamlanmadığı, 
hukuki sonuç doğurucu işlemin 
devam ettiği / bitmediği süreci 
ifade eder.
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77

Örneğin; kesinleşmemiş 
alacaklarda tarhiyat sonrası 
uzlaşma söz konusu olabilirken, 
inceleme ve tarhiyat safhasında 
tarhiyat öncesi uzlaşma 
geçerlidir.

4.1KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİHTEN (18.05.2018) ÖNCE BAŞLANILDIĞI HÂLDE 
BU TARİHE KADAR TAMAMLANAMAMIŞ OLAN VERGİ 

İNCELEMELERİ İLE TAKDİR, TARH VE TAHAKKUK İŞLEMLERİ (MD.4/1)
Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlayan ancak tamamlanmamış bulunan 
vergi incelemeleri için, mükellefler tarafından matrah arttırımına 
başvurulmadıysa, takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine devam edilecektir. 

Takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerinin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergi 
ve kesilen cezalara ilişkin ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün 
içerisinde yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. 

Mükellefler bu madde hükmünden, sadece talep edecekleri tür ve dönemler için 
de yararlanabileceklerdir. 

İlk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere peşin veya ikişer 
aylık dönemler hâlinde 6 eşit taksitte tamamen ödenmesi şartıyla 

Ancak ihbarnamenin tebliğ tarihi, 31.07.2018 tarihinden önce ise ilk ödeme 
taksiti Eylül 2018 den itibaren başlayacaktır.
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4.1 VERGİ İNCELEMELERİ İLE TAKDİR, TARH VE TAHAKKUK 
İŞLEMLERİ ÜZERİNE HESAPLAMA NASIL YAPILACAKTIR? (MD.4/1)

Bu alacaklara ilişkin hesaplama şu şekilde yapılacaktır;

i. Vergi asıllarının %50’si  silinecektir. 

ii. Asıllara ve Vergi Cezalarına bağlı; Gecikme faizi / zammı tamamen silinecek 

iii. Vergi aslına bağlı (Vergi Ziyaı) cezaların tamamının (%100) tahsilinden 
vazgeçilecektir. 

iv. Vergi aslına bağlı olmayan ( ÖUC – UC ) cezaların %75’i silinecektir.

v. Kalan vergi aslına uygulanan gecikme faizi / zammı yerine, Yİ-ÜFE 
uygulanacaktır.
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ÖRNEK : Mükellefin defter ve belgeleri Mart/2014 vergilendirme dönemine ilişkin 
katma değer vergisi yönünden incelemeye başlanılmış ve 7143 sayılı Kanunun 
yayımlandığı tarih itibarıyla inceleme sonuçlanmamıştır. 

Ayrıca mükellef tarafından bu Kanun uyarınca söz konusu vergi türünden matrah 
artırımında da bulunulmamıştır.

İnceleme sonucu düzenlenen vergi inceleme raporunun 20/05/2018 tarihinde 
vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği, rapor üzerine mükellef adına;

2.500.000,00 TL katma değer vergisi tarh edildiği, 
2.500.000,00 TL vergi ziyaı cezası kesildiği 

ve tarhiyata ilişkin vergi/ceza ihbarnamesinin 18/06/2018 tarihinde mükellefe 
tebliğ edilmiştir. 
Mükellef, ihbarnamenin tebliğ tarihi olan 18.06.2018 tarihinden itibaren son 
başvuru süresi olan 31.07.2018 tarihi arası 30 günden fazla olduğu için son 
başvuru süresi 31.07.2018 olacaktır. Eğer tebliğ tarihi 03.07.2018 olsa idi 
başvuru süresi 30 günden az kaldığı için, son başvuru tarihi 02.08.2018 olacaktı. 
İlk ödemesi ise 30.09.2018 olacaktır.
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Ödenecek Tutar 

Vergi Aslının %50’si :                                 
1.250.000,00 TL 

Yİ-ÜFE Tutarı :                                  
            119.875,00 TL 

Gecikme Faizi :                                    
175.000,00 TL 

TOPLAM :                                        
1.544.875,00 TL 

  

Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar 

Vergi Aslının %50’si :                                   
1.250.000,00 TL 

Gecikme Faizi :                                   
1.330.000,00 TL 

Vergi Ziyaı Cezası :                                   
2.500.000,00 TL 

TOPLAM :                                          
5.080.000,00 TL 
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4.2 İŞTİRAK NEDENİYLE KESİLECEK VERGİ ZİYAI CEZALARININ 
YAPILANDIRILMASI (MD.4/2)

İştirak nedeniyle kesilecek vergi ziyaı cezasının bulunması hâlinde, bu cezaların 
%25’inin; ödenmesi şartıyla ,cezanın kalan %75’inin tahsilinden vazgeçilecektir. 

Bu maddeye ilişkin ödeme şartlarına göre azami 6 taksitte ödenebilecektir.
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4.3 PİŞMANLIK TALEBİ İLE VERİLİP, ÖDEME YÖNÜNDEN ŞARTLARIN 
İHLAL EDİLDİĞİ BEYANNAMELER İLE KENDİLİĞİNDEN VERİLEN VE 

TEBLİĞ EDİLMEMİŞ OLAN BEYANNAMELER  (MD.4.3) 
Pişmanlıkla veya kendiliğinden beyanda, matrahı mükellef kendisi belirlediği 
için; vergi aslında indirim yoktur. Ödeme yönünden şartlar 2.madde hükümlerine 
tabi (18 taksit) olacaktır. 4.maddenin istisnasını teşkil eder.

Asla bağlı (vergi ziyaı) cezasının terkin edilmesinin ve borçların 
yapılandırılması şartları şunlardır;

1. Vergi aslının Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olması veya

2. Vergi aslının Kanunun 2 nci maddesine göre ödenmesi, 

3. Cezaların kanunun yayımlandığı tarih itibariyle tebliğ edilmemiş olması 
gerekmektedir.
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4.4 KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİHTEN ÖNCE TAMAMLANIP TEBLİĞ 
EDİLMEYEN VİR VE TAKDİR KOMİSYONU KARARLARI -1  (MD.4.4)

Bu durumda, öncelikle mükellefe, takdir komisyonu kararları veya VİR üzerine 
tarhiyat yapılır. Ardından mükellefe tebligatı yapılır.

Tebligat üzerine mükellef tarafından 30 gün içerisinde kanundan yararlanmak 
için başvuruda bulunulması gerekir.
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4.4 KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİHTEN ÖNCE TAMAMLANIP TEBLİĞ 
EDİLMEYEN VİR VE TAKDİR KOMİSYONU KARARLARI - 2 (MD.4.4)

Tarh edilip tebligatı yapılan vergi ve cezalara ilişkin ödenecek tutar kanuna 
göre şu şekilde belirlenecektir;

i. Vergi asıllarının %50’si  silinecektir. 

ii. Asıllara ve Vergi Cezalarına bağlı; Gecikme faizi / zammı tamamen silinecek

iii. Vergi aslına bağlı (Vergi Ziyaı) cezaların tamamının (%100) tahsilinden 
vazgeçilecektir. 

iv. Vergi aslına bağlı olmayan ( ÖUC – UC ) cezaların %75’i silinecektir.

v. Kalan vergi aslına uygulanan gecikme faizi / zammı yerine, Yİ-ÜFE 
uygulanacaktır.
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4.5 KANUNUN YAYIM TARİHİ İTİBARİYLE TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA 
AŞAMASINDA OLAN ALACAKLAR (MD.4/5)

Uzlaşmaya başvurulmuş olmakla beraberi uzlaşma günü henüz gelmemiş veya 
uzlaşma sağlanamamış olması hallerinde,

Ödenecek tutar kanuna göre şu şekilde belirlenecektir;

i. Vergi asıllarının %50’si  silinecektir. 

ii. Asıllara ve Vergi Cezalarına bağlı; Gecikme faizi / zammı tamamen silinecek

iii. Vergi aslına bağlı (Vergi Ziyaı) cezaların tamamının (%100) tahsilinden 
vazgeçilecektir. 

iv. Vergi aslına bağlı olmayan ( ÖUC – UC ) cezaların %75’i silinecektir.

v. Kalan vergi aslına uygulanan gecikme faizi / zammı yerine, Yİ-ÜFE 
uygulanacaktır.
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4.6 7143 SK’NUN 3 VE 4.MADDELERİNDEN YARARLANANLAR, TARHİYAT 
ÖNCESİ UZLAŞMA VE VERGİ CEZALARINDA İNDİRİME 

BAŞVURULABİLİR Mİ? (MD.4/6)

Her iki kanun (VUK ve 7143) hükümlerinden yararlanma, mükerrerliğe yol 
açmamalıdır. Bu sebeple mükellefler 2 seçenekten birisini tercih etmelidir.
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4.10/a-1 KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİHTEN SONRA PİŞMANLIKLA 
BEYANNAME VERİLMESİ (MD.4/10-a/1)

Ödenecek tutar kanuna göre şu şekilde belirlenecektir;

i. Vergi asıllarının  tamamı ödenecektir.

ii. Asıllara bağlı; Gecikme faizi / zammı, pişmanlık zammı tamamen silinecek

iii. Vergi cezaların tamamının (%100) tahsilinden vazgeçilecektir. 

iv. Vergi aslına uygulanan pişmanlık zammı yerine, Yİ-ÜFE uygulanacaktır.

 VUK Mükerrer 355 e göre kesilen cezalar kaldırılacaktır.(Md.4/10-a-2)

 Ödeme yönünden kanunun genel hükümlerine tabi olacağından, istenirse 18 
taksit yapılabilecektir. (Md.4/10-a-1)
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ÖRNEK : (A) Ltd. Şti. tarafından 23 Ekim 2015 tarihine kadar verilmesi gereken 
Eylül 2015 dönemine ait gelir (stopaj) vergisi beyannamesi kanuni süresi içerisinde 
verilmemiştir.
7143 SK hükümlerinden yararlanmak suretiyle 2 Haziran 2018 tarihinde 
pişmanlıkla vergi dairesine verilmiştir. 
Pişmanlıkla verilen beyannameye istinaden ödenmesi gereken gelir (stopaj) vergisi 
1.800,00 TL damga vergisi ise 31,50 TL’dir. Mükerrer 355.Maddeye göre kesilmesi 
gereken ÖUC 1.370,00 TL’dir.

Ödenecek Tutar
Gelir (stopaj) Vergisi :1.800,00 TL
Yİ-ÜFE Tutarı (Pişmanlık Zammı Yerine) :     25,56 TL
Damga Vergisi :     31,50 TL
TOPLAM :1.857,06 TL

Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar 
Pişmanlık Zammı : 252,00 TL 
Özel Usulsüzlük Cezası : 1.370,00 TL 
TOPLAM : 1.622,00 TL 
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4.10/a-2 KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİHTEN SONRA KENDİLİĞİNDEN 
BEYANNAME VERİLMESİ (MD.4/10-a/2)

Ödenecek tutar kanuna göre şu şekilde belirlenecektir;

i. Vergi asıllarının  tamamı ödenecektir.

ii. Asıllara ve Vergi Cezalarına bağlı; Gecikme faizi / zammı tamamen silinecek

iii. Vergi cezaların tamamının (%100) tahsilinden vazgeçilecektir. 

iv. Vergi aslına uygulanan gecikme faizi / zammı yerine, Yİ-ÜFE uygulanacaktır.

VUK Mükerrer 355 e göre kesilen cezalar kaldırılacaktır.

Ödeme yönünden kanunun genel hükümlerine tabi olacağından, istenirse 18 
taksit yapılabilecektir.
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4.10/b EMLAK VERGİSİ BİLDİRİMİNDE BULUNMAMASI VEYA EKSİK 
BİLDİRİLMİŞ OLMASI HALİ (MD.4/10-b)

Dönem olarak 31.03.2018 ve öncesi tarihlerde verilmesi gereken beyanlar 
kapsamdadır.

Ödenecek tutar kanuna göre şu şekilde belirlenecektir;

i. Emlak Vergisi ve TKVK asıllarının  tamamı ödenecektir.

ii. Asıllara ve Vergi Cezalarına bağlı; Gecikme faizi / zammı tamamen silinecek

iii. Vergi cezaların tamamının (%100) tahsilinden vazgeçilecektir. 

iv. Vergi aslına uygulanan gecikme faizi / zammı yerine, Yİ-ÜFE uygulanacaktır.
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4.11 DİĞER ÜCRETLİ KARNESİ İLE BİLDİRİMLER (MD.4/10)

31.07.2018 Tarihine kadar başvurup, Ücretli karnesi alınması cari dönemdeki 
vergilerin tarh ettirerek karneye işletilmesi halinde, geçmiş yıllara dönük olarak 
başkaca bir vergi aslı veya cezası aranmayacaktır.
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KANUNUN YAYIM TARİHİNDEN SONRA, HİÇ VERİLMEYEN  BA – BS 
FORMLARININ VERİLMESİ VEYA VERİLMİŞ OLANLARA DÜZELTME VERİLMESİ 

OCAK/2018 ve önceki dönemlere ait olmak şartıyla;

a. Hiç verilmemiş olan BA-BS Bildirimleri; Bunlara ilişkin verilmediğinin tespitleri, 
idare tarafından sistem üzerinden kanunun yayımlandığı tarihten önce 
yapılabileceğinden, uygulanacak olan cezalar 7143 SK kapsamında 
değerlendirilecektir. 

b. Düzeltme verilmesi halinde; Bunlara ilişkin eksikliğin, idare tarafından sistem 
üzerinden kanunun yayımlandığı tarihten önce yapılabileceğinden, uygulanacak 
olan cezalar 7143 SK kapsamında değerlendirilecektir. Çünkü fiil, süresi 
içerisinde bildirimin yapılmaması ile gerçekleşmektedir. Düzeltme verilip 
verilmemesine bağlı değildir.

ANCAK; BA-BS Formu bildirimi zorunluğu olmayan mükellefler yada kişilerden 
yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin bir düzeltme veriliyorsa, bu durumun 
tespiti idare tarafından yapılamayacağından, 7143 SK hükümlerinden 
yararlanılamayacaktır. (7143 SK 1 N GTB I-A-1-a-2-iii)
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KANUNUN YAYIM TARİHİNDEN SONRA, HİÇ VERİLMEYEN VEYA DÜZELTME 
OLARAK VERİLECEK  BA – BS FORMLARINA İLİŞKİN YAPILANDIRMA 

 Cezaların tebligatı, BA-BS form bildirimleri verilirken yapıldığından, 
kanunun (Md.4/1) hükümlerine göre, cezaların %25’i ödenecek, %75’i 
terkin edilecektir. Matrah ve vergi artırımlarının yapıldığı dönemler için; 
ceza kesilmeyecektir.

 Ödeme yönünden kanunun 4.maddesi hükümleri geçerli olacağından, 
istenirse 6 taksit yapılabilecektir.
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31.07.2018 TARİHİNDEN ÖNCE VADESİ GELEN PİŞMANLIKLA VERİLEN 
BEYANNAMELERE İLİŞKİN VERGİLERİN ÖDEME SÜRESİ NE OLACAKTIR ?

VUK 371.Maddesine göre pişmanlıkla verilen beyannameler için, verildiği 
tarihten başlayarak 15 gün vade oluşturulur.

Ancak 7143 SK’nun (Md.4/10-a-1)  hükmü kapsamında pişmanlıkla beyan 
verilmesi durumunda ise, pişmanlık zammı yerine Yİ-ÜFE hesaplanacağından, 
pişmanlık yönünden 15 günlük süre değil, 7143 SK’nun belirttiği süre dikkate 
alınacaktır.

Ödeme yönünden kanunun genel hükümlerine tabi olacağından, istenirse 18 
taksit yapılabilecektir.
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MADDE 9

ORTAK
HÜKÜMLER
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9.1 KANUN KAPSAMINDAN YARARLANMANIN GENEL ŞARTLARI (MD.9/1)

a. Başvuru; Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen 2.ayın sonuna kadar 
( 31 TEMMUZ 2018 ) tarihine kadar başvuruda bulunulması.(Md.9/1-a)

b. İlk Taksitin Ödeme Süresi Ve Vade; Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen 
4.aydan başlamak üzere ( 30 EYLÜL 2018) üzere ikişer aylık dönemler 
hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi şarttır.(Md.9/1-b)

c. Bu Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmî 
tatile rastlaması hâlinde süre tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda 
biter. (Md.9/2)
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9.3 PEŞİN ÖDEMEYE İLİŞKİN ÖZEL DÜZENLEME (MD.9/3-a ve  b)

a. Hesaplanan tutarların, ilk taksit ödeme süresi (30.09.2018) içerisinde 
ödenmesi halinde; 

i. Katsayı tutarı alınmayacak ve gecikme faizi yerine hesaplanmış olan Yİ-
ÜFE tutarının %90’ı alınmayacaktır. 

i. Yapılandırılan İPC’larında, ödenecek olan tutarın %25’i indirime konu 
olacaktır.

ii. Yapılandırılan borç, fer’i alacaktan ibaret ise Yİ-ÜFE’nin %50’si 
alınmayacaktır.

a. Hesaplanan tutarların, ilk iki taksit ödeme süresi (30.11.2018) içerisinde 
ödenmesi halinde; 

i. Katsayı tutarı alınmayacak ve gecikme faizi yerine hesaplanmış olan Yİ-
ÜFE tutarının %50’si alınmayacaktır. 

ii. Yapılandırılan İPC’larında, ödenecek olan tutarın %12,50’si indirime konu 
olacaktır.

iii. Yapılandırılan borç, fer’i alacaktan ibaret ise Yİ-ÜFE’nin %25’i 
alınmayacaktır.
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9.3 ÖDEMELER VE KATSAYILAR - 2 (MD.9/3-ç)
 Taksitle yapılacak ödemelerde katsayı uygulaması;

Altı eşit taksit için                (1,045)
Dokuz eşit taksit için (1,083)
On iki eşit taksit için (1,105)
On sekiz eşit taksit için (1,15)
Katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle 
ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır.(Md.9/3-ç)

 İl özel idareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz 
kuruluşlar ile Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk 
spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye'de sportif alanda 
faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler hâlinde azami 
otuz altı eşit taksitte ödenebilir. (Md.9/3-d)

 Bu Kanun kapsamında belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve 
kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca ödenmesi gereken tutarlar aylık 
dönemler halinde azami yüz kırk dört eşit taksitte tahsil edilir .(Md.9/3-e)
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9.4 KREDİ KARTI KULLANIMI (MD.9/4)

7143 sayılı Kanun kapsamında ödenecek tutarlar, vergi dairelerine, anlaşmalı 
bankalara ödenebileceği gibi, anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı 
kullanılmak suretiyle de ödenebilecektir.

Kredi kartı kullanılmak suretiyle yapılacak ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığının 
internet sitesi (www.gib.gov.tr) üzerinden yapılabilecektir. Ancak, bankaların 
uygulama geliştirmeleri hâlinde, internet siteleri veya şubeleri üzerinden de kredi 
kartıyla tahsilat işlemleri yapılması mümkündür. 

Kart kullanıcılarına kredi kartı işlemine konu borç tutarının, taksitler hâlinde 
yansıtılması ve taksit ödeme aylarında hesaplarına borç kaydedilmesi koşuluyla, 
bu ödemeler için ödeme tarihi olarak kredi kartının kullanıldığı gün esas alınır ve 
borçluya tahsilatın yapıldığını gösteren makbuz verilir. 

Taksitlerin kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi bu madde hükmüne göre 
katsayı uygulanmasına engel teşkil etmez.
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9.5 MAHSUBEN ÖDEME ŞARTLARI (MD.9/5)

Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine ödenmesi gereken amme alacaklarına 
uygulanmak üzere, Kanun hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunan ve 
ödenecek tutarları ilgili vergi mevzuatı gereği iade alacağından kendi borçlarına 
mahsuben ödemek isteyen borçluların, bu taleplerinin yerine getirilebilmesi için 
başvuru ve/veya taksit süresi içinde ilgili mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgeleri 
tam ve eksiksiz olarak ibraz etmeleri şarttır.

Belgelere ek olarak mahsuben iadenin gerçekleştirilebilmesi için teminat, 
yeminli mali müşavir raporu veya vergi inceleme raporu da aranan 
durumlarda, bunların da aynı süre içinde vergi dairesine intikal etmiş olması 
gerekmektedir.
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9.6 TAKSİTLERİN ZAMANINDA ÖDENMESİ – 1  (MD.9/6)

Ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisi süresinde ödenmek koşuluyla, kalan 
taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde 
ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit 
tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 
6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında 
hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun 
hükümlerinden yararlanılır.

İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik 
ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında 
ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde matrah 
ve vergi artırımına ilişkin hükümler de dahil olmak üzere bu Kanun 
hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir.
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9.7/8 TAKSİTLERİN ZAMANINDA ÖDENMESİ – 2  (MD.9/7-8)

Vadesinde ödenmesi öngörülen alacakların veya taksit tutarının %10'unu 
aşmamak şartıyla 10 Türk lirasına (bu tutar dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler 
için bu Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz. (MD.9/7)

Bu Kanun kapsamına giren alacakların altıncı fıkrada belirtilen şekilde tamamen 
ödenmemiş olması hâlinde borçlular, ödedikleri tutarlar kadar bu Kanunun 
yapılandırmaya ilişkin hükümlerinden yararlanırlar. (MD.9/8)
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9.9 GEÇMİŞTEKİ YAPILANDIRMALARLA İLİŞKİ   (MD.9/9)

7143 Sayılı Kanunun kapsamına giren alacakların, bu Kanunun yayımlandığı 
tarihten önce 6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilip de tecil 
şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları için borçlular, 
talep etmeleri hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilirler.
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9.10 6552 – 6736 – 7020 YAPILANDIRMALARI DEVAM EDENLER (MD.9/10-B)

 7143 SK hükümleri, 6522, 6736 ve 7020’ye göre daha önce yapılmış ve 
ödemeleri devam eden alacak yapılandırmaları hakkında,

 6736 SK’na göre yapılan matrah ve vergi artırımları hakkında,

uygulanmaz.
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9.11/12 YAPILANDIRMANIN FER’İ ALACAKLARI VE HACİZ  (MD.9/11-12)

(11) Bu Kanundan yararlanılarak süresinde ödenen alacaklara, bu Kanunda yer 
alan hükümler saklı kalmak kaydıyla Kanunun yayımı tarihinden sonraki süreler 
için faiz, gecikme zammı, gecikme cezası gibi fer’i amme alacağı hesaplanmaz. 
(MD.9/11)

(12) Tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet 
eden teminatlar iade edilir. Bu Kanuna göre ödenecek alacaklar nedeniyle tatbik 
edilen hacizlere konu mallar, borçlunun talebi hâlinde 6183 sayılı Kanun 
hükümlerine göre alacaklı tahsil dairesince satılabilir. Bu talep, Kanun kapsamında 
ödenmesi gereken tutarların Kanun hükümlerine göre ödenmesine engel teşkil 
etmez. (MD.9/12)
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9.13 DAVA AÇILMAMASI,AÇILMIŞ DAVADAN VAZGEÇİLMESİ - 1  (MD.9/13)

a)  Başvuruda bulunan ve ilgili maddeler uyarınca dava açmamaları veya 
açılan davalardan vazgeçmeleri gereken borçluların, bu Kanun hükümlerinden 
yararlanabilmeleri için ilgili maddelerde belirlenen başvuru sürelerinde, yazılı olarak 
bu iradelerini belirtmeleri şarttır. Borçlularca, Kanun hükümlerinden yararlanılmak 
üzere davadan vazgeçilmesi hâlinde idarece de ihtilaflar sürdürülmez.(Md.9/13-a)

b)  Davadan vazgeçme dilekçeleri ilgili tahsil dairesine verilir ve bu 
dilekçelerin tahsil dairelerine verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih 
sayılarak dilekçeler ilgili yargı merciine gönderilir. Kamu idaresi aleyhine açılmış 
davalardan vazgeçme dilekçelerinin verileceği idari mercii belirlemeye Maliye 
Bakanlığı yetkilidir.(Md.9/13-b)
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9.13 DAVA AÇILMAMASI,AÇILMIŞ DAVADAN VAZGEÇİLMESİ - 2  (MD.9/13)

c)  Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve 
açtıkları davalardan vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak karar tarihine 
bakılmaksızın bu Kanunun yayımlandığı tarihten sonra tebliğ edilen kararlar 
uyarınca işlem yapılmaz. (Md.9/13-c)

ç) Bu Kanun hükümlerinden yararlanılmak üzere vazgeçilen davalarda 
verilen kararlar ile hükmedilen yargılama gideri, avukatlık ücreti ve fer'ileri talep 
edilmez ve bu alacaklar için icra takibi yapılamaz. Vazgeçme tarihinden önce 
ödenmiş olan yargılama giderleri ve avukatlık ücretleri geri alınmaz. (Md.9/13-ç)
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9.15   ZAMANAŞIMI (MD.9/15)

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı 
alt bendi kapsamında beyan edilen vergilere(pişmanlık), ödeme yönünden şartların 
ihlali hâlinde, kesilmesi gereken vergi cezaları için 213 sayılı Kanunun 374 üncü 
maddesinde yer alan zamanaşımı süreleri taksit ödeme süresince işlemez.
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9.16 KANUN YAYIN TARİHİNDEN ÖNCE YAPILAN ÖDEMELER (MD.9/16)

Bu Kanun kapsamına giren alacaklara karşılık bu Kanunun yayımlandığı 
tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarlar, bu Kanun kapsamında tahsil edilen 
tutarlar ile bu maddenin dokuzuncu fıkrası kapsamında yapılan tecile ilişkin 
olarak 6183 sayılı Kanun veya diğer kanunlar uyarınca ödenen faizlerin bu 
Kanun hükümlerine dayanılarak red ve iadesi yapılmaz. 

Ancak, bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında olup dava 
konusu edilen tarhiyatlara karşılık bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce 
ödeme yapılmış olması hâlinde, ödenen bu tutarlar, vergi mahkemesinde esasa 
ilişkin olarak hiç karar verilmemiş veya verilen kararın bozulması nedeniyle 
yeniden karar verilmek üzere mahkemesine iade edilmiş davalara konu alacaklar 
için bu maddeden yararlanılmak üzere yapılan başvurular ile vergi mahkemesince 
verilmiş terkin kararları üzerine red ve iade edilebilir.
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9.17 YÜRÜTMENİN BAŞVURU VE ÖDEME SÜRELERİ ÜZERİNDE ETKİSİ 
(MD.9/17)

Bakanlar Kurulu, bu Kanunda öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme 
sürelerini bir aya kadar, yabancı ülkelerde de faaliyette bulunan vergi 
mükelleflerinden, Ekonomi Bakanlığı tarafından olağanüstü politik riskin 
gerçekleştiği tespit edilen ülkede faaliyette bulunan ve bu ülkedeki faaliyetleri 
nedeniyle durumları 213 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre mücbir sebep 
hâli kabul edilenlerin, bu Kanun kapsamında alacakları yapılandırılan alacaklı 
idarelere mücbir sebep hâllerinin devam ettiği süre içinde ödemeleri gereken 
taksitlerin ödeme süreleri ile 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre mücbir 
sebep hâli ilan edilen yerlerdeki dairelere (alacaklı idarelere) mücbir sebep hâlinin 
vukuu tarihinden itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, mücbir 
sebep hâlinin bitim tarihini takip eden aydan başlamak üzere topluca veya ayrı ayrı 
bir yıla kadar uzatmaya yetkilidir.
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9.18 MÜCBİR SEBEP VE SÜRELER – 1 (MD.9/18)

Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre 
mücbir sebep hâli ilan edilmiş ve devam eden yerlerdeki vergi dairelerinde 
mükellefiyet kaydı bulunan mükellefler ile Sosyal Güvenlik Kurumunca mücbir 
sebep hâli nedeniyle belge verme süresi ve prim ödemelerinin ertelendiği 
yerlerdeki kayıtlı işveren, sigortalı ve diğer prim ödeme yükümlülerinin, bu 
Kanunda öngörülen süre ve şekilde beyan ve bildirim yükümlülüklerini yerine 
getirmeleri şartıyla Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden, mücbir 
sebep hâli süresi içerisinde ödenmesi gereken taksitleri, mücbir sebep 
hâlinin bitim tarihini takip eden aydan başlamak üzere 6 ay içinde ödenir.
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9.19 MÜCBİR SEBEP VE SÜRELER – 2 (MD.9/19-20)

Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre 
mücbir sebep hâli ilan edilmiş ve mücbir sebep süresi iki yılı aşmış yerlerdeki 
mükelleflerden, bu Kanunun yayımını izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvuruda 
bulunanlar açısından mücbir sebep hâli başvuru süresinin son günü itibarıyla 
sona erer ve mücbir sebep ilanı nedeniyle verilmeyen beyanname ve bildirimler 
aynı süre içerisinde verilir. Bu Kanunda öngörülen başvuru süresinin son günü bu 
alacaklar için vade tarihi kabul edilir. Bunun üzerine tahakkuk eden vergiler bu 
Kanunda öngörülen süre ve şekilde 2 nci madde kapsamında yapılandırılarak 
azami yirmi dört eşit taksitte ödenir. Bu şekilde ödenen vergilere herhangi bir 
zam, faiz, katsayı uygulanmaz. Şu kadar ki, öngörülen sürede ödenmeyen taksitler 
hakkında bu madde hükümleri uygulanır. (MD.9/19)

Bu maddenin on yedinci fıkrası hükümlerine göre mücbir sebep nedeniyle ödeme 
süresi uzatılan taksitler ile on sekizinci fıkra hükümlerine göre ödeme süresi 
uzatılan taksitler için altıncı fıkrada yer alan taksitlerden ilk ikisinin süresinde 
ödenmesi şartı aranmaz. (MD.9/20)

113

MADDE 10

DİĞER
HÜKÜMLER
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10.1 6552, 6736, 7020 YAPILANDIRMALARI İÇERİSİNDEKİ ÖDENMEYEN 
TAKSİTLERİN DURUMU (MD.10/1-b)

6552, 6736 ve 7020 Sayılı kanunlara göre yapılandırılan ve 7143 sayılı Kanunun
yayımı tarihi itibarıyla (18.05.2018) ödenmeyen veya eksik ödenen taksit
tutarlarının, son taksiti izleyen aydan ve ödeme süresi önce gelen taksitten
başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde, gecikilen her ay ve kesri için 6183’e
göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile
birlikte ödenmesi şartıyla, anılan Kanunların hükümlerinden yararlanılır.

Bu hüküm kapsamında ödeme süresi uzatılan taksitlerden birinin ödenmemesi
veya eksik ödenmesi halinde anılan Kanunların hükümlerinden yararlanma hakkı
kaybedilir.

Örneğin, 6736 sayılı Kanun kapsamında 18 eşit taksit seçeneğine göre
yapılandırılan bir alacağa karşılık 7143 sayılı Kanunun yayımı tarihi itibarıyla
Temmuz/2017, Eylül/2017 aylarında ödenmesi gereken 3 ve 4 üncü taksitlerin
süresinde ödenmemiş olması halinde, Kanunun 10 uncu maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi uyarınca, süresinde ödenmeyen 3 üncü taksit 18 inci taksitin
ödenmesi gereken Ocak/2020 ayını izleyen ilk ay olan Şubat/2020 ayında, 4 üncü
taksit ise Nisan/2020 ayında geç ödeme zammıyla birlikte ödenebilecektir.
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10.1 6552, 6736, 7020 YAPILANDIRMALARININ 2018 YILI İÇERİSİNDE 
ÖDENMESİ GEREKEN TAKSİTLER VE CARİ DÖNEM VERGİLERİNİN DURUMU 

(MD.10/1-c)

6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunların ilgili hükümlerine göre yapılandırılan ve bu
Kanunun yayımı tarihi itibarıyla anılan Kanunlar kapsamında ödemeleri devam
eden alacaklar için söz konusu Kanunlardan yararlanma şartı olarak getirilen taksit
ödeme süresince her bir takvim yılı itibarıyla cari yılda süresinde ödenmesi
öngörülen tutarlara yönelik şartlar, 2018 yılı için bu Kanunun yayımı tarihinden
takvim yılı sonuna kadar geçecek süre için yeniden başlatılır.

01.01.2018 – 17.05.2018 1.DÖNEM 2 İHLAL HAKKI

18.05.2018 – 31.12.2018 2.DÖNEM 2 İHLAL HAKKI
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10.2 TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN ALACAKLAR - 1 (MD.10/2)

Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan ve vadesi 
31/12/2013 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun 
yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamına 
giren her bir alacağın türü, dönemi, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle tutarı 
100 Türk lirasını aşmayan asli alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara 
bağlı fer'i alacakların, aslı ödenmiş fer'i alacaklardan tutarı 200 Türk lirasını 
aşmayanların tahsilinden vazgeçilir.
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10.11 3568 KAPSAMINDA MALİ MÜŞAVİRLERİN ODALARA OLAN 
AİDAT BORÇLARI (MD.10/11)

31/03/2018 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla, ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun 
yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan, 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 ödenmemiş kısmının birinci taksiti 31.07.2018’e 
kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam ALTI eşit taksitte ödenmesi 
hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i
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 fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilir.
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SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN 
TEŞEKKÜRLER.

MEHMET UFUK BAYRAKCİ
SMMM
LL.M.

info@bumusavirlik.com
0 (532) 799 45 78
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