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BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE 

BAZI KANUNLARDA VE BİR KANUN HÜKMÜNDE 

KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

YAYIMLANDI  
 

ÖZET : Kesinleşmiş olup  son vade tarihi 31 Mart 2017 olan ve  27 Mayıs 2017  

itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz 

geçmemiş bulunan bazı borçların   yapılandırılarak ödenmesi olanağı 

getirilmiştir. 

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 

hükümlerine göre  27 Mayıs 2017  tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam 

eden alacaklar ile 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden alacaklar yeni 

düzenleme hükümlerinden yararlanamayacaklardır.   

Düzenlemede kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar, 

inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler, matrah ve vergi artırımı, 

işletme kayıtlarının düzeltilmesi ile ilgili düzenlemeler yer almamaktadır. 

 

 

7020 sayılı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA VE BİR 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN  27 Mayıs 2017 

tarih ve 30078  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  

 

Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir: 

 

- Kesinleşmiş olup  27 Mayıs 2017  itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme 

süresi henüz geçmemiş bulunan bazı borçların   yapılandırılarak ödenmesi olanağı getirilmiştir. 

- Yasa kapsamında  3568 sayılı Kanun kapsamında meslek mensuplarının aidat borçları ile 

Odaların TÜRMOB’a  olan borçları gibi diğer bazı  borçlar yeniden yapılandırılarak ödenmesi 

olanağı getirilmiştir.  

- Bazı bölgelerde  daha önce ilan edilmiş olan mücbir sebep hâli sonlandırılmıştır. 

- 6183 sayılı AATUHK’nun  48 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “doğal afetler 

nedeniyle” ibaresi “Maliye Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir. 
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- 6183 sayılı Kanuna “Vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili” başlıklı 48/A maddesi 

eklenmiştir. 

- 213 sayılı Vergi Usul Kanunun mükerrer 355 inci maddesine “Gelir Vergisi Kanununun 98/A 

maddesi uyarınca verilmesi gereken beyanname ile ilgili olarak bu maddeye veya 352 nci 

maddeye göre ceza kesilmesini gerektiren fiillerin, aynı zamanda 5510 sayılı Kanun uyarınca 

idari para cezası kesilmesini gerektirmesi durumunda aynı fiillerden dolayı bu madde ve 352 

nci madde uyarınca ayrıca ceza kesilmez.” fıkrası eklenmiştir. 

- 3213 sayılı Maden Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılmıştır. 

- Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi”, “Türkiye Emlak Bankası Anonim 

Şirketi” adı altında, Genel Kurul tarafından belirlenecek esas sözleşme kapsamında ilgili 

mevzuatın gerektirdiği izinlerin alınmasını takiben bankacılık faaliyetlerinde bulunmak üzere bu 

maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla tasfiye hâlinden çıkmıştır. 

- İdari yaptırım kararları, Maliye Bakanlığı ile idari yaptırım kararı verenler arasında yapılacak 

protokoller çerçevesinde, kararı verenler adına 213 sayılı Kanunun 107/A maddesi 

hükümlerine göre kurulan teknik altyapı kullanılmak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından 

elektronik ortamda tebliğ edilebilecektir. Elektronik ortamda yapılan tebligat, muhatabın 

elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacaktır. Bu 

şekilde yapılan tebligatlar, 5326 sayılı Kanunun 26’ncı maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki 

tebliğ yerine geçecektir. 

- Bakanlar Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın  6183 sayılı Kanuna göre takip edilen 

alacakları için anılan Kanunun 48/A maddesini; en az üç yıl süreyle prim yükümlüsü olup son 

üç yıl içerisinde verilmesi gereken bildirgeleri kanuni sürelerinde vermiş olanlardan başvuru 

tarihi itibarıyla vadesi bir yılı geçmemiş borcunu borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına 

rağmen ödeyememiş olanlar hakkında uygulatmaya ve uyumlu prim borçlularını belirlemeye 

yetkili kılınmıştır. 

- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı görev alanı kapsamındaki tebliğler, 5510 sayılı Kanunun 

99 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, tebliğe elverişli elektronik bir adres 

vasıtasıyla elektronik ortamda yapılabilecektir. Kurum tarafından yapılacak tebliğler, Maliye 

Bakanlığı ile yapılacak protokol çerçevesinde 213 sayılı Kanunun 107/A maddesi hükümlerine 

göre kurulan teknik altyapı kullanılarak da elektronik ortamda yapılabilecektir.  

- 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılmıştır. 

- 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 40 ıncı maddesinden sonra gelmek üzere “Elektronik ortamda tebliğ” başlıklı 

40/A maddesi eklenmiştir. Buna göre; Bakanlık görev alanı kapsamındaki tebliğler, ilgili 

kanunlarda belirtilen usullerle bağlı kalınmaksızın, Maliye Bakanlığı ile yapılacak protokol 
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çerçevesinde 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi 

hükümlerine göre kurulan teknik altyapı kullanılarak elektronik ortamda yapılabilecektir. 

 

Bu kapsamda,  yeniden yapılandırılan  borçlara ilişkin düzenlemelerin ana hatları aşağıdaki 

gibidir.  

 

I-GENEL BİLGİ 

 

A- Genel başvuru ve ödeme süreleri  

 

Yasa ile ilgili başvuru ve ödeme sürelerinin genel tarihleri aşağıdaki gibidir.  

 

Başvuru/ödeme türü Süre 

Yeniden yapılandırmaya konu olacak 

alacakların vadesinin son tarihi  
31 Mart 2017  

Borçların yeniden yapılandırılması için 

başvuru süresi  
30 Haziran 2017  

Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığına, il özel idarelerine ve 

belediyelere bağlı tahsil dairelerine 

ödenecek borçların ilk taksitini ödeme 

süresi  

31 Temmuz 2017 

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil 

dairelerine ödenecek tutarların  ilk 

taksitinin ödeme süresi 

31 Ağustos 2017 

SMMM ve YMM’lerin üyesi oldukları 

odalara olan olan birlik payı borçlarının 

asıllarının ödenmemiş kısmı için başvuru 

süresi  

31  Temmuz 2017 

SMMM ve YMM’lerin üyesi oldukları 

odalara olan aidat borçları ile odaların 

TÜRMOB’a olan birlik payı borçlarının 

asıllarının ödenmemiş kısmının birinci 

taksitinin ödeme süresi 

 

31 Ağustos 2017 
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Mücbir sebep hâli ilan edilmiş ve mücbir 

sebep süresi iki yılı aşmış yerlerde, mücbir 

sebep hâli devam eden mükelleflerin 

mücbir sebep hâlinin sona erme tarihi  

 

 

31 Mayıs 2017 

 

B- Yapılandırmaya konu alacakların ait olduğu idareler 

 

- Maliye Bakanlığı,  

- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,  

- Belediyeler,  

- Sosyal Güvenlik Kurumu 

- İl Özel İdareleri 

- Belediyeler 

- 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri 

Hakkında Kanun kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idareleri 

 

C- Yapılandırmaya konu alacaklar 

 

1) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; 

 

(a) 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe 

kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme 

faizleri ile gecikme zamları (gelir ve kurumlar vergisine mahsuben 2017 yılında ödenmesi 

gereken geçici vergi ile 2017 yılında ödenmesi gereken gelir vergisi ikinci taksitleri hariç), 

(b)  2017 yılına ilişkin olarak 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve 

bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamları (2017 yılı için tahakkuk eden 

motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç), 

(c) 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı 

olmayan vergi cezaları, 
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2) Aşağıda belirtilen kanunlar gereğince verilen idari para cezaları, 

 

a) 1111 sayılı Askerlik Kanunu,  

b) Mülga 11/2/1950 tarihli ve 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri 

Hakkında Kanun,  

c) 10/6/1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu,  

d) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,  

e) 18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri 

Seçimi Hakkında Kanun,  

f) 23/5/1987 tarihli ve 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında 

Kanun,  

g) 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu,  

h) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu,  

i) mülga 13/4/1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında 

Kanun,  

j) 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri 

Hakkında Kanun, 

k) 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun, 

 

3) Yukarıdaki yer alanlar dışında kalan ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı 

Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları ile 28/3/2002 tarihli ve 4749 

sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında olup 

tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan amme alacakları;  
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Aşağıda yer alan ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen alacaklar 

Kanun kapsamında değildir. 

 

a) Adli ve idari para cezaları  

b) mülga 7/3/1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanununa istinaden alınan Devlet hissesi 

ve Devlet hakkı,  

c) 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanununa istinaden alınan Devlet hissesi,  

d) mülga 22/6/1956 tarihli ve 6747 sayılı Şeker Kanununa istinaden alınan şeker fiyat 

farkı,  

e) mülga 10/9/1960 tarihli ve 79 sayılı 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,  

f) 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununa istinaden alınan Devlet hakkı ve özel 

idare payı ile madencilik fonu,  

g) mülga 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ve 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnameye istinaden alınan kılavuzluk ve römorkörcülük hizmet payları  

 

 

 

4) 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu 

ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen 

gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri ile gecikme zammı alacakları, 

5) Sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik 

sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, 

6) İl özel idarelerinin, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31/3/2017 

tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş 

bulunan asli ve fer’i amme alacakları (idari para cezaları ve 3213 sayılı Kanuna istinaden 

alınan özel idare payı hariç), 

7) Belediye alacakları, 
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a) İdari para cezaları ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 

97 nci maddesinin (b) fıkrası gereğince belediyelere ödenmesi gereken paylar hariç olmak 

üzere  

– 213 sayılı Kanun kapsamına giren ve 31/3/2017 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,  

– 2017 yılına ilişkin olarak 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi 

(2017 yılına ilişkin tahakkuk eden emlak vergisi ile iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara 

ait çevre temizlik vergisi hariç) ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme 

zamları,  

– bunların dışında kalan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31/3/2017 

tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş 

bulunan asli ve fer’i amme alacakları, 

b) 2464 sayılı Kanunun 97 nci maddesine göre tahsili gereken ve vadesi 31/3/2017 tarihinden 

(bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ücret 

alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacaklar, 

c)  3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin su 

abonelerinden olan ve vadesi 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu 

Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ile 

bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacaklar, 

d) Büyükşehir belediyelerinin, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci 

maddesine göre vadesi 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun 

yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i 

(sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları, 

8) 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 

Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon 

idarelerinin, vadesi 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun 

yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı 

faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve 

zamlar dâhil) alacakları, 

9) Ayrıca aşağıdaki idarelere ait alacaklar  

a) Orman Genel Müdürlüğünce kullandırılan kredilerden ödeme süresi geldiği hâlde bu Kanunun 

yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan kredi alacakları 
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b) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, tarımsal amaçlı kooperatiflere veya bu kooperatiflerin 

ortaklarına 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce kullandırılan ve bu Kanunun yayımı 

tarihi itibarıyla muaccel hâle gelen krediler ile müteakiben yeniden yapılandırılan kredi 

alacaklarının bakiye asılları, 

c) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden organize sanayi bölgelerine ve küçük sanayi 

sitesi yapı kooperatiflerine kullandırılan kredilerden, 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) 

önce ödeme süresi geldiği hâlde ödenmeyen kredi borçları ile kanuni takipte olan kredi 

borçları, 

d) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Türkiye Radyo-

Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu kapsamına giren bandrol ücretleri, elektrik enerjisi payları, 

gecikme faizleri ve idari para cezaları 

e) 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümlerine göre esnaf ve 

sanatkarların üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları 

federasyonlara, birlik ve federasyonların Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna olan 

katılma payı, esnaf ve sanatkarların meslek eğitimini geliştirme ve destekleme fonu borç 

asılları, 

f) 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerine göre avukatların ve stajyer avukatların baro 

kesenekleri ile staj kredisi borçlarının asılları, 

g) 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre 

üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil 

ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asılları ile 

5684 sayılı Sigortacılık Kanunun uyarınca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ödenmesi 

gereken sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri levha aidat borç asılları, 

h) 31/3/2017 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımı 

tarihine 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 asılları, 
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II- KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI 

 

1) Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil daireleri tarafından takip 

edilen alacaklardan  27 Mayıs 2017 tarihi  itibarıyla (bu tarih dâhil); 

 

 

 Alacağın Kapsamı Ödenmesi Gereken Vazgeçilen Alacaklar 

a) -Vadesi geldiği hâlde 

ödenmemiş ya da ödeme 

süresi henüz geçmemiş 

bulunan vergilerin 

ödenmemiş kısmının 

tamamı 

-bunlara bağlı gecikme 

faizi ve gecikme zammı 

gibi fer’i amme alacakları 

-vergilerin ödenmemiş 

kısmının tamamı 

-Yİ-ÜFE aylık değişim 

oranları esas alınarak 

hesaplanacak tutar 

-vergilere bağlı gecikme faizi 

ve gecikme zammı gibi fer’i 

amme alacakları ile  

-aslı bu Kanunun yayımı 

tarihinden önce ödenmiş 

olanlar dâhil olmak üzere 

asla bağlı olarak kesilen vergi 

cezaları ve bu cezalara bağlı 

gecikme zamlarının tamamı 

 

 -ödenmemiş alacağın 

sadece fer’i alacaktan 

ibaret olması 

-Yİ-ÜFE aylık değişim 

oranlan esas alınarak 

hesaplanacak faiz tutarı 

-vergilere bağlı gecikme faizi 

ve gecikme zammı gibi fer’i 

amme alacakları 

b)  Vadesi geldiği halde 

ödenmemiş ya da ödeme 

süresi henüz geçmemiş 

bulunan ve bir vergi aslına 

bağlı olmaksızın kesilmiş 

vergi cezaları ile iştirak 

nedeniyle kesilmiş vergi 

cezaları 

 cezalara bağlı gecikme 

zamları 

 

 Vergi cezalarının %50’si 

 Yİ-ÜFE aylık değişim 

oranlan esas alınarak 

hesaplanacak faiz tutarı 

 Vergi cezalarının %50’si 

 cezalara bağlı gecikme 

zamlarının tamamı 
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  ödenmemiş alacağın 

sadece gecikme 

zammından ibaret olması 

hâlinde 

 Yİ-ÜFE aylık değişim 

oranları esas alınarak 

hesaplanacak faiz tutarı 

 cezalara bağlı gecikme 

zamlarının tamamı 

 

c)  Vadesi geldiği hâlde 

ödenmemiş ya da ödeme 

süresi henüz geçmemiş 

bulunan ve bu Kanunun 1 

inci maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendinin (2) 

numaralı alt bendi 

kapsamında olan ve çeşitli 

Kanunlar gereğince verilen 

idari para cezaları, 

 Cezalara bağlı faiz, 

gecikme faizi, gecikme 

zammı gibi fer’i amme 

alacakları 

 idari para cezalarının 

tamamı  

 Yİ-ÜFE aylık değişim 

oranlan esas alınarak 

hesaplanacak faiz tutarı 

 cezaya bağlı faiz, gecikme 

faizi, gecikme zammı gibi fer’i 

amme alacaklarının tamamı 

 ödenmemiş alacağın 

sadece fer’i alacaktan 

ibaret olması hâlinde  

Yİ-ÜFE aylık değişim 

oranlan esas alınarak 

hesaplanacak faiz tutarı 

cezaya bağlı fer’ilerin 

tamamı, 

ç)  Vadesi geldiği hâlde 

ödenmemiş ya da ödeme 

süresi henüz geçmemiş 

bulunan ve yukarıdaki 

bentlerin dışında kalan asli 

amme alacakları 

 bu alacaklara bağlı faiz, 

cezai faiz, gecikme faizi, 

gecikme zammı gibi fer’i 

amme alacakları 

 asli amme alacaklarının 

ödenmemiş kısmının 

tamamı 

 Yİ-ÜFE aylık değişim 

oranlan esas alınarak 

hesaplanacak faiz tutarı 

-bu alacaklara uygulanan 

faiz, cezai faiz, gecikme faizi, 

gecikme zammı gibi fer’i 

amme alacaklarının tamamı 
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  ödenmemiş alacağın 

sadece fer’i alacaktan 

ibaret olması hâlinde  

 Yİ-ÜFE aylık değişim 

oranlan esas alınarak 

hesaplanacak faiz tutarı 

-uygulanan faiz, cezai faiz, 

gecikme faizi, gecikme 

zammı gibi fer’i amme 

alacaklarının tamamı 

d) 20/2/2008 tarihli ve 

5736 sayılı Bazı Kamu 

Alacaklarının Uzlaşma 

Usulü ile Tahsili Hakkında 

Kanunun 1 inci1 ve 2 nci 

maddeleri gereğince 

ödenmesi gerektiği halde 

27 Mayıs 2017 tarihine 

kadar ödenmemiş olan 

tutarlar 

ödenmemiş olan 

tutarların bu madde 

kapsamında ödenmesi 

5736 sayılı Kanun gereğince 

hesaplanan binde iki 

oranındaki faiz alacaklarının 

tamamı 

 

 

 

2) Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklardan bu 27 

Mayıs  2017  tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil); 

 

 Alacağın Kapsamı Ödenmesi Gereken Vazgeçilen Alacaklar 

a)  Vadesi geldiği hâlde 

ödenmemiş ya da ödeme 

süresi henüz geçmemiş 

bulunan gümrük vergileri, 

 Gümrük vergilerine bağlı 

 Vergilerin ödenmemiş 

kısmının tamamı  

 

 Yİ-ÜFE aylık değişim 

oranlan esas alınarak 

 Gümrük vergilerine bağlı faiz, 

gecikme faizi, gecikme 

zammı gibi fer’i amme 

alacakları, 

 

                                                           
1 MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere (beyana dayanan vergilerde bu tarihten 

önce verilmesi gereken beyannamelere) ilişkin olup bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla; 4/1/1961 tarihli ve 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ikmalen, re’sen ve idarece tarh edilen vergi, resim, harçlar, fon payı ve 

bunlara bağlı vergi ziyaı cezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarından, vergi mahkemeleri, bölge idare 

mahkemeleri ve Danıştay nezdinde dava açma, ilgisine göre itiraz ve temyiz süreleri geçmemiş veya ihtilaflı olup kanun 

yolu tüketilmemiş bulunanlar için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar aynı Kanunun 

uzlaşmaya ilişkin hükümlerine göre uzlaşma talep edilmesi ve uzlaşma sonucu tahakkuk eden vergi, resim, harçlar, fon 

payları ile bunlara bağlı vergi ziyaı cezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının ve bu madde kapsamında 

yapılan uzlaşma tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizlerinin, ilk taksidi uzlaşma tutanağının düzenlendiği ayı takip 

eden aydan başlamak ve 18 ayda 18 eşit taksitte, taksit tutarları ilk taksit ödeme süresinin başlangıç tarihinden itibaren 

her ay ve kesri için ayrı ayrı binde iki oranında hesaplanacak faiziyle birlikte tamamen ödenmek şartıyla uzlaşmaya 

konu tutardan kalan alacakların tahsilinden vazgeçilir. 
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faiz, gecikme faizi, 

gecikme zammı gibi fer’i 

amme alacakları ve aslı 27 

Mayıs 2017    tarihinden  

önce ödenmiş olanlar dâhil 

olmak üzere asla bağlı 

olarak kesilen idari para 

cezaları, 

hesaplanacak faiz tutarı 

 

 

 Aslı 27 Mayıs 2017   

tarihinden  önce ödenmiş 

olanlar dâhil olmak üzere 

asla bağlı olarak kesilen idari 

para cezalarının tamamı, 

 

 ödenmemiş alacağın 

sadece fer’i alacaktan 

ibaret olması hâlinde 

Yİ-ÜFE aylık değişim 

oranlan esas alınarak 

hesaplanacak faiz tutarı 

 

gümrük vergilerine bağlı faiz, 

gecikme faizi, gecikme 

zammı gibi fer’i amme 

alacakları, 

 

b) Vadesi geldiği hâlde 

ödenmemiş ya da ödeme 

süresi henüz geçmemiş 

bulunan, ve 4458 sayılı 

Kanun ve ilgili diğer 

kanunlar kapsamında 

gümrük yükümlülüğü 

nedeniyle gümrük vergileri 

asıllarına bağlı olmaksızın 

kesilmiş idari para cezaları 

ile 30/3/2005 tarihli ve 

5326 sayılı Kabahatler 

Kanununun iştirak 

hükümleri nedeniyle 

kesilmiş idari para cezaları 

cezaların %50’si cezaların %50’si 

c) Eşyanın gümrüklenmiş 

değerine bağlı olarak 

kesilmiş idari para cezaları  

cezaların %30’u cezaların %70’i 
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  gümrük vergileri aslının 

tamamı  

 alacak asıllarına bağlı faiz, 

gecikme faizi, gecikme 

zammı gibi fer’i amme 

alacaklarının tamamının, 

 gümrük vergileri aslının 

tamamı 

 

 Yİ-ÜFE aylık değişim 

oranlan esas alınarak 

hesaplanacak faiz tutarı 

 

 alacak asıllarına bağlı faiz, 

gecikme faizi, gecikme 

zammı gibi fer’i amme 

alacaklarının tamamı 

 

 

(3) İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler 

 

 Alacağın Kapsamı Ödenmesi Gereken Vazgeçilen Alacaklar 

a)  İhtirazi kayıtla verilen 

beyannameler üzerine 

tahakkuk etmiş olan 

vergiler 

 vergilere bağlı gecikme 

faizi ve gecikme zammı 

gibi fer’i amme alacakları 

 aslı 27 Mayıs 2017     

tarihinden önce ödenmiş 

olanlar dâhil olmak üzere 

asla bağlı olarak kesilen 

vergi cezaları ve bu 

cezalara bağlı gecikme 

zamları 

 vergilerin ödenmemiş 

kısmının tamamı 

  

 Yİ-ÜFE aylık değişim 

oranlan esas alınarak 

hesaplanacak faiz tutarı 

 

 vergilere bağlı gecikme faizi 

ve gecikme zammı gibi fer’i 

amme alacakları,  

 aslı 27 Mayıs 2017     

tarihinden önce ödenmiş 

olanlar dâhil olmak üzere 

asla bağlı olarak kesilen vergi 

cezaları ve bu cezalara bağlı 

gecikme zamlarının tamamı, 

 

 

 

Bu Kanun kapsamında ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi ve bu vergiye bağlı gecikme faizi 

ve gecikme zammı yerine 27 Mayıs 2017  tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas 

alınarak hesaplanacak tutarın ait olduğu taşıt için, bu Kanun hükümlerinin ihlal edilmemiş 

olması koşuluyla, bu Kanunda belirtilen ödeme süresi sonuna kadar 18/2/1963 tarihli ve 197 

sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (d) bendi hükmü uygulanmaz. 
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Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olup 27 Mayıs  2017 tarihi itibarıyla yargı kararı ile 

kesinleştiği hâlde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar için mükelleflerce 

bu Kanunda öngörülen süre ve şekilde başvuruda bulunulması koşuluyla bu alacaklar da bu 

madde kapsamında yapılandırılır. Bu hüküm kapsamına giren alacaklar için ayrıca tebligat 

yapılmaz ve alacakların vade tarihi olarak bu Kanunun yayım tarihi kabul edilir. Bu kapsamda 

yapılandırılan tutarların bu Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi hâlinde de vade 

tarihinde değişiklik yapılmaz. 

 

Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların bu Kanunda belirtilen şartların yanı 

sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri, kanun yollarına başvurmamaları ve 

başvuru süresi içerisinde yazılı olarak bu iradelerini belirtmeleri şarttır. 

 

 

III-ORTAK HÜKÜMLER 

 

1) Kanunun ilgili maddelerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler saklı kalmak 

kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların; 

a) 30/6/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunmaları, 

b) Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı 

tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31/7/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil), 

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31/8/2017 

tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler 

hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri, 

gerekmektedir.  

2) Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmî tatile rastlaması 

hâlinde süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter. 

3) Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler hâlinde ödenebilir. 

a) Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi 

hâlinde, bu tutarlara bu Kanunun yayımı tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için 

herhangi bir faiz uygulanmaz ve fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak 

hesaplanacak tutarlar üzerinden ayrıca %50 indirim yapılır. 

b) Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, borçluların başvuru sırasında altı, 

dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. 

Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz. 

c) Taksitle yapılacak ödemelerde 2 nci ve 4 üncü maddelere göre belirlenen tutar; 
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1) Altı eşit taksit için (1,045), 

2) Dokuz eşit taksit için (1,083), 

3) On iki eşit taksit için (1,105), 

4) 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. Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere 

başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak 

tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya 

göre düzeltilir. 

4) Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine bu Kanun kapsamında 

ödenecek olan alacakların 6183 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre kredi kartı kullanılmak 

suretiyle ödenmesi uygun görüldüğü takdirde, ödemeye aracılık yapan bankalarca, 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 alınacak ve borçluya tahsilatın yapıldığını gösteren 

makbuz verilecektir. 

5) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine ödenmesi gereken amme alacaklarına uygulanmak 

üzere, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunan ve ödenecek tutarları 

ilgili vergi mevzuatı gereği iade alacağından kendi borçlarına mahsuben ödemek isteyen 

mükelleflerin, bu taleplerinin yerine getirilebilmesi için başvuru ve/veya taksit süresi içinde ilgili 

mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etmeleri şarttır. 

6) Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi 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 (peşin 

ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk 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.  

7) 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 bu Kanun hükümlerinden yararlanma 

hakkı kaybedilir. Bu hüküm alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı 

uygulanır. 



 
 

  

          

     

                                    
 

      27.05.2017/68-16 

8) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen yıllık gelir veya kurumlar 

vergileri, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim 

vergisi için bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükellefler, taksit 

ödeme süresince bu vergi türleri ile ilgili verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden bu 

vergileri, çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla 

vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri hâlinde bu Kanun hükümlerine göre 

yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler. 

9) 7020 sayılı  Kanun hükümleri; 

a) 5393 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir 

Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü maddesi kapsamında uzlaşılan alacaklar ile 10/9/2014 

tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci 

maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılandırılan alacaklar, 

 

b) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 6552 sayılı Kanun, 3/8/2016 tarihli ve 

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre bu 

Kanunun yayımı tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile 6736 sayılı Kanuna 

göre tahakkuk eden alacaklar, 

 

hakkında uygulanmayacaktır. 

 

Saygılarımızla… 

 

 

“7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde 

Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun “tam metni için tıklayınız…>>> 
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