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Değerli üyemiz,                                29 /05/2017 

 

27/ 05/ 2017 Tarih ve 30078  Sayılı  Resmi Gazetede yayımlanan  7020 sayılı  Kanun ile;  Devletin 

tüm Vergi alacaklarının , Gümrük Vergisi alacaklarının   Sosyal Güvenlik kurumu alacaklarının  ve  

devlet kurum ,kuruluş alacakları ile belediye   alacakları  yeniden yapılandırılmasında yararlanma,  

düzenlemesi  yapılmıştır.  

 

Yürürlüğe giren kanuna göre, daha önceki yapılandırma kapsamında (6736 Sayılı Kanun) 

başvuru yapamamış borçlulara da yeni bir imkan tanınıyor.  

 

Ancak, 6736 sayılı Kanundaki yapılandırmadan yararlanan ve taksit ödemeleri devam 

edenlerin yapılandırılan borçları  kapsam dışında tutuluyor 
 

TBMM Genel Kurulu’nda Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanun ile; Tüm Vergi 

alacakları , Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon 

İdareleri'nin alacakları kanunda belirtilen kurum ve kuruluş alacakları ile  SMMM  odaları ,YMM 

odaları ,TÜRMOB , TESK , TOBB  ve BARO alacakları  yeniden yapılandırılamaktadır.  

 

31 Mart 2017 tarihine kadar belirlenen vergiler, gümrük vergileri, vergi cezaları, bazı idari para 

cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik 

sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme 

zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi feri alacaklar yapılandırma kapsamına 

alınmıştır. 

 

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak, meslek mensuplarımıza yürürlüğe giren 

Kanunları, Tebliğleri ve Sirkülerleri anlaşılır dil ve örnekli açıklamaları ile sizlere ulaştırmaktayız. 

Sorunları en aza indirmek ve uygulama pratiği için hazırlanan, aşağıdaki rehber niteliğindeki bilgiler 

sizlere sunulmuştur. 

 

Kanunun uygulanması ile ilgili olarak başta Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı olmak üzere diğer kurumların yayımlayacağı Genel Tebliğler, Genelgeler ve Sirkülerler 

takip edilerek sizlere ayrıca duyurulacaktır.  

 

Kanunun açıklanması ile ilgili olarak düzenlenen bu rehber için Vergi Hukuku uygulamaları ile 

diğer Kanunlardaki değişiklikleri hazırlayan Mali Müşavir Sayın,  Metin BAŞER’e, Sosyal 

Güvenlik Hukuku uygulamalarını hazırlayan Mali Müşavir Sayın, Dr. Gülsüm Öksüzömer 

YILMAZ’a sizler adına teşekkür ederim. 

 

Çalışmalarınızda başarılar ve kolaylıklar dilerim. 

  

Saygılarımla, 

Yücel Akdemir 

Başkan 
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1)- GENEL BİLGİ: 
 

19.08.2016 tarihinde yürürlüğe giren ve 30 Haziran 2016 tarihine kadar olan kamu borçlarını 

kapsayan 6736 Sayılı Bazı Alacakların  Yapılandırılması Kanunu’ndan sonra bir kez daha  yeniden 

yapılandırma Kanunu   daha yasalaşmıştır. Alacakların yeniden yapılandırması ile ilgili 7020 

Sayılı kanun 27/05/2017 tarih ve 30078 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

Yürürlüğe giren yeni kanuna göre, daha önceki yapılandırma kapsamında başvuru 

yapamamış borçlulara da yeni bir imkan tanınmaktadır.  

Ancak ;  Daha önce 6736 sayılı kanun ile  yapılandırmadan yararlanan ve taksit ödemeleri 

devam edenlerin yapılandırılan borçları kapsam dışında tutulmaktadır. 

  

Kanun ile, 31/03/2017 tarihine kadar olan kamu alacakları yapılandırılmaktadır. 

 

2)- KANUNUN KAPSAMI VE DÖNEMİ: 
 

a)-Kanuna göre yeniden yapılandırma kapsamına; 

 

 Vergiler, vergi cezaları, 

  Gümrük vergileri ve idari para cezaları, 

 Sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, 

işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, 

 Kanunda belirtilen ve aşağıda açıklanan kamu ve meslek odalarının alacakları, 

 Bazı idari para cezaları, 

 Yukarıda sayılan kamu alacaklarına ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme 

faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer'i alacaklar, girmektedir. 

 

b)-Yapılandırılacak Alacakların Dönemi;  

 

 31.03.2017 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar 

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

faizleri ve gecikme zamları, 

  2017 yılına ilişkin olarak 31.03.2017 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara 

bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, 

 31.03.2017 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan 

vergi cezaları girmektedir. 

 SGK'ya bağlı tahsil dairelerince  takip edilen, tahakkuk ettiği halde ödenmemiş 2017 yılı 

Mart ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, 

işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primleri ve 

topluluk sigortası primi, yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan 

sonra sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre 

ödenmesi gereken 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin sosyal güvenlik destek 

primi, Mart 2017 sonuna kadar bitirilen özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere 

ilişkin yapıların ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik 

tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bütün bunlara bağlı gecikme cezası ve 

gecikme zammı alacakları 

 Belediyelerin; 213 sayılı Kanun kapsamına giren ve 31/03/2017 tarihinden (bu tarih 

dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergiler ve cezalar , 31/03/2017 tarihinden (bu 

tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi (2017 yılına ilişkin tahakkuk eden emlak vergisi 

ile iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi hariç) 
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3)- VERGİ ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI: 
 

 Maliye Bakanlığınca tahsil edilen, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren, 31 Mart 2017 tarihi 

de dahil bundan 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'de ödenmesi gereken geçici 

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

 2017'ye ilişkin olarak 31 Mart 2017'den önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi 

cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamları (2017 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar 

vergisi ikinci taksidi hariç) 

 31 Mart 2017'den önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi 

cezaları 

 

VERGİ ASLINA BAĞLI OLMAYAN  CEZALAR (BA-BS VE DİĞER BİLDİRİMLER) 
 

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

olmayan vergi cezaları , Bu Kanunun yayımlandığı tarih 27/05/2017 itibarıyla vadesi geldiği halde 

ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın 

kesilmiş olan vergi cezalarının  %50’sinin, bu maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi 

şartıyla cezaların kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilir. (VUK 352-353-MÜK.355 Md.  BA-BS 

bildirimi, Kesin Mizan, Mükellef bilgi formu  gibi bildirimler) 

 

Vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarında 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan 

tespitlere ilişkin olarak kesilen ve Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla; kesinleştiği hâlde 

ödenmemiş ya da ödeme süresi geçmemiş, dava açılmış veya dava açma süresi geçmemiş ya da 

tespit edildiği hâlde ceza ihbarnameleri düzenlenmemiş veya düzenlendiği hâlde tebliğ edilmemiş 

olanlar kapsam dâhilindedir.  

 

4)-BELEDİYELERCE TAHSİL EDİLEN ALACAKLARIN       

YAPILANDIRILMASI : 

 
 Belediyelerin,   31 Mart 2017'den önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe 

kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi, (2017 yılına ilişkin tahakkuk eden 

emlak vergisi ile işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi hariç)  

2017'ye ilişkin olarak tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, 

gecikme zamları, bunların dışında kalan ödenmemiş bulunan asli ve feri amme alacakları. 
 Belediye Gelirleri Kanunu'na göre tahsili gereken ve vadesi 31 Mart 2017 tarihinden önce 

olduğu halde bu düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ücret alacakları 

ile bunlara bağlı fer'i alacakları. 
 Belediyelerin su abonelerinden olan ve vadesi 31 Mart 2017 tarihinden önce olduğu halde 

ödenmeyen su, atık su ve katı atık ücreti alacakları. 
  Büyükşehir   belediyelerinin katı atık ücreti alacakları ve bunlara bağlı feri alacakları. 
 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında 

Kanun kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin ödenmemiş 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 dahil) alacakları. 
  Bu düzenlemede belirtilen diğer alacaklardan kesinleşmiş olup, bu düzenlemenin yayımı 

tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde, ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş 

bulunan alacaklar. 
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5)-GECİKME ZAMMI / FAİZİNİN SİLİNMESİ Yİ-ÜFE UYGULAMASI : 
 

Bu Kanunun yayımlandığı tarih ( 27/05/2017   )  itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya 

da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacakların ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı 

faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme alacakları yerine bu Kanunun 

yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE(YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ)   aylık değişim oranları 

esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece feri alacaktan ibaret olması hâlinde 

ferî alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu maddede 

belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla alacaklara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme 

faizi, gecikme zammı gibi feri amme alacaklarının tahsilinden vazgeçilir. 

 
 6)-KESİNLEŞMİŞ KAMU ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI 

BAŞVURU VE ÖDENMESİ: 
 

Bu 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 dahil) ilgili idareye başvuruda bulunmaları, 

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

tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31/07/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil),  

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

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

hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri, şarttır. 
 

Bu Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmî tatile rastlaması hâlinde 

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

 

Ancak borçlular, yapılandırılmış borçlarını (ilk taksidi yukarıdaki vadede ödenmek üzere) ikişer ay 

aralı vadelerle 6-12 ve 18 taksitte ödemeyi de tercih etme hakkına da sahip olacaklardır. Taksitle 

ödemeyi tercih edenler için, taksit süresine göre faiz alınması yerine, borcun belli katsayılarla 

artırılarak taksitlendirilmesi esası kabul edilmiştir.  

 

Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar; 

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 (1,150), 

 

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.  

 

Borcun tamamının bir defada(TAMAMI) ödenmesi veya ilk taksit süresinde tam olarak 

ödenmesi hallerinde, kanunun yayım tarihi ile ödeme tarihi arasındaki süre için bir faiz 

hesaplanmayacaktır. Borcun tamamının bir defada ve ilk taksit süresi içinde ödenmesi halinde, 

gecike zammı veya faizi yerine hesaplanan Yİ-ÜFE faizinin % 50’si de tahsil edilmeyecektir. 
Bu şekilde ödeme yapılması halinde “PEŞİN ÖDEME  İSKONTOSU” Yapılmaktadır. 

 

Taksitler kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenebilir. 
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7)-YAPILANDIRMADAN SONRASI TAKSİTLER ZAMANINDA 

ÖDENMEZSE NE OLACAK? 
 

Bu Kanuna göre  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 bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm 

her bir madde ve alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.  

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. 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. 

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. 

 

8)-YAPILAN DÜZENLEMEDEN NASIL YARARLANILACAK ? 
 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun'a göre, 

yapılandırmadan yararlanmak için 30 Haziran 2017 tarihine kadar başvuruda bulunulacak. 

 

 Taksit ödemeleri ; 

 Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına il özel idarelerine ve belediyelere ilk 

taksit 31 Temmuz 2017'ye, kadar 

 SGK'ya ilk taksit 31 Ağustos 2017'ye kadar,  

Diğer taksitler ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler halinde asgari 6 eşit taksit ,azami 18 

eşit taksitte ödenecek. 

 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.  
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Borçlularca, bu Kanun hükümlerinden yararlanılmak üzere davadan vazgeçilmesi hâlinde idarece de 

ihtilaflar sürdürülmez. 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.  

Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsili gerektiği hâlde tahakkuku diğer kamu 

idarelerince yapılan alacaklara ilişkin ilgili kamu idaresi aleyhine açılmış davalardan vazgeçme 

dilekçelerinin verileceği idari mercii belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan vazgeçen 

borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak karar tarihine bakılmaksızın bu Kanunun yayımı tarihinden 

sonra tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem yapılmaz. 

 

6111-6552 VE 6736 SAYILI KANUNLARA GÖRE TAKSİTLENDİRİLEN VE TAKSİT 

ÖDEMESİ DEVAM EDEN ALACAKLAR YENİDEN YAPILANDIRILMAZ.  

 

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 uygulanmaz. 

 
YAPILANDIRILACAK  ALACAKLARIN ÖDENECEK TUTARI 

İLE VAZGEÇİLEN (SİLİNEN)   TUTARLAR TABLOSU 

 

ÖDENECEK TUTARLAR TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN (SİLİNEN) 

TUTARLAR 
 

Vergi / Gümrük vergisi asıllarının TAMAMI 

Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların / idari para 

cezalarının tamamı 

Vergi  aslına bağlı olmayan cezaların % 50’si 

 

Vergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan % 50’si 

İştirak nedeniyle kesilen vergi cezalarının % 50’si İştirak nedeniyle kesilen vergi cezalarının kalan % 50’si 

 

Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine 

Yİ-ÜFE esas alınarak belirlenecek tutar 

Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i 

alacakların tamamı 

 

 

9 )- SGK BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI: 
 

 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARI YAPILANDIRMASININ KAPSAMI: 

 Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre 

takip edilen ve bu Kanunun yayımı tarihi veya bu Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin 

sonuna kadar tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan; 

1) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden 

kaynaklanan (5510 sayılı Kanunun geçici 72 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında ödeme süresi 

ertelenen prim tutarları hariç), 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik 

keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı 

gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarından, 

2) 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası 

primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarından, 
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3) Yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malûllük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 

üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sigortalılık statüsü kapsamında sigortalı 

sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre ödenmesi gereken 2016 

yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası 

ve gecikme zammı alacaklarından, 

 

4) 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere 

ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı 

üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı 

alacaklarından, 

 

5) 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları ile bunlara bağlı 

gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarından, 

 

6) İlgili kanunları gereğince takip edilen 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin damga 

vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacaklarından, 

 

7) İşverenlerin ve üçüncü şahısların, 5510 sayılı Kanunun 14 üncü, 21 inci, 23 üncü, 39 uncu ve 

76 ncı maddeleri, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 10 uncu, 26 

ncı, 27 nci ve 28 inci maddeleri, 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 

Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun mülga 63 üncü maddesi ve 8/6/1949 

tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 129 uncu maddesi 

gereğince iş kazası ve meslek hastalığı, malûllük, adi malûllük ve ölüm hâlleri ile genel sağlık 

sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle 

yükümlü bulundukları her türlü borçlardan, 

kesinleşmiş olup bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da 

ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacaklar (bu maddede vadeye ilişkin belirtilen hükümler 

saklı kalmak kaydıyla) hakkında uygulanır. 

 

 KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI 
 

1. Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklardan 2017 yılı 

Mart ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen (31.08.2017) ilk 

taksit ödeme süresinin sonuna kadar tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan; 

 

a) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri 

kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan;  

* sigorta primi,  

* emeklilik keseneği ve kurum karşılığı,  

* işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, 

 

b) Bu Kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkânı 

ortadan kalkmamış  

* isteğe bağlı sigorta primi  

* topluluk sigortası primi, 

 

c) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen; 

* Damga vergisi,  

* Özel işlem vergisi  

* Eğitime katkı payı, 
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asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine kadar 

geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda 

belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme 

zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir. 

2. Yaşlılık aylığı, emekli aylığı  veya malûllük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 

üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sigortalılık statüsü kapsamında sigortalı 

sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre sosyal güvenlik destek 

primi ödemesi gerekenlerden, 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımı 

tarihi itibarıyla ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi asılları ile bu alacaklara ödeme 

sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık 

değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi 

hâlinde bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının 

tamamının tahsilinden vazgeçilir. 

3. 2017 yılı Mart ayı ve  önceki aylarda bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere 

ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce Sosyal Güvenlik Kurumunca re’sen tahakkuk 

ettirilerek işverene tebliğ edildiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan; özel 

nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler 

sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara 

gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden bu Kanunun yayımı 

tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu 

Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve 

gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir. 

4. İşverenlerin ve  üçüncü şahısların, 5510 sayılı Kanunun 14 üncü, 21 inci, 23 üncü, 39 uncu ve 

76 ncı maddeleri, 506 sayılı Kanunun mülga 10 uncu, 26 ncı, 27 nci ve 28 inci maddeleri, 1479 

sayılı Kanunun mülga 63 üncü maddesi ve 5434 sayılı Kanunun mülga 129 uncu maddesi gereğince 

iş kazası ve meslek hastalığı, malûllük, adi malûllük ve ölüm hâlleri ile genel sağlık sigortalısına ve 

bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü 

bulundukları her türlü borçları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu 

Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak 

hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde bu borçlara uygulanan 

kanuni faizin tahsilinden vazgeçilir. 

5. Sosyal Güvenlik  Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklardan, 2017 

yılı Mart ayı ve önceki aylarda işlenen fiillere ilişkin idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara 

ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen  süre  için Yİ-ÜFE 

aylık  değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde 

ödenmesi hâlinde idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan 

gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir. 

6. Sosyal Güvenlik  Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen ve bu Kanun 

kapsamına giren alacakların; asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olmasına 

rağmen, fer’ilerinin bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı 

ödenmiş fer’i alacağın %40’ının bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde kalan 

%60’ının tahsilinden vazgeçilir. 

7. 5510 sayılı  Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki 

sigortalıların, aynı Kanunun ek 5 inci ve ek 6 ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanların, bu 

madde kapsamındaki borçlarını yapılandırmaları hâlinde, yapılandırılan borç haricinde altmış 

günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya altmış günden fazla prim ve prime 

ilişkin borçları bulunmakla birlikte bu borçlarını ilgili kanunlara göre taksitlendirmiş veya 

yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları ve bu maddeye göre 

yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla genel sağlık sigortasından yararlanmaya 

başlatılır. 
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 BAŞVURU / ÖDEME NASIL  YAPILACAK ? 

 

Bu 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) 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, şarttır. 

Bu Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmî tatile rastlaması 

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

Bu 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; 

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. 

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 alınır ve borçluya tahsilatın yapıldığını gösteren makbuz verilir. Bu 

şekilde tahsil edilen tutarların bankalarca Hazine veya Sosyal Güvenlik Kurumu hesaplarına 

aktarılmasına ilişkin 6183 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirlenen süre, taksit aylarının son 

gününü izleyen günden itibaren hesaplanır. Taksitlerin kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi bu 

madde hükmüne göre katsayı uygulanmasına engel teşkil etmez. 

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. 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. 

 



 11 

Bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki alacaklar için bu Kanun 

hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlular, taksit ödeme süresince tahakkuk 

eden sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde 

ödememeleri ya da eksik ödemeleri hâlinde, belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan 

borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler. 

Bu maddenin yedinci ve sekizinci fıkraları uyarınca vadesinde ödenmesi öngörülen alacakların 

veya taksit tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 5 Türk lirasına (bu tutar dâhil) kadar yapılmış eksik 

ödemeler için bu Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz. 

Bu Kanun kapsamına giren alacakların altıncı fıkrada belirtilen şekilde tamamen ödenmemiş 

olması hâlinde, bu maddenin yedinci ve sekizinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla borçlular, 

ödedikleri tutarlar kadar bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar. 

 

 YAPILANDIRMA KAPSAMI DIŞINDA KALAN ALACAKLAR 

 

 Bu 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 uygulanmaz. 

Bu Kanun kapsamına giren alacakların, bu Kanunun yayımı tarihinden 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. Bu 

takdirde tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılır. Bu 

şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için sadece ilgili 

kanunda öngörülen faiz uygulanır. Kalan taksit tutarları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilir ve 

bu alacaklar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır. 

Bu Kanun kapsamında süresinde ödenen alacaklara, bu Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak 

kaydıyla bu Kanunun yayımı tarihinden sonraki süreler için faiz, gecikme zammı ile gecikme cezası 

gibi fer’i amme alacakları hesaplanmaz. 

Bu Kanuna göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, 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, bu Kanun kapsamında ödenmesi 

gereken tutarların bu Kanun hükümlerine göre ödenmesine engel teşkil etmez. 

 

 YAPILANDIRMA SİSTEMİNDE YARARLANACAK MÜKELLEFLERİN DAVA   

HAKLARINDAN VAZGEÇMELERİ ŞARTI 

 

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. Borçlularca, bu Kanun 

hükümlerinden yararlanılmak üzere davadan vazgeçilmesi hâlinde idarece de ihtilaflar sürdürülmez. 

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. 
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Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsili gerektiği hâlde tahakkuku diğer kamu 

idarelerince yapılan alacaklara ilişkin ilgili kamu idaresi aleyhine açılmış davalardan vazgeçme 

dilekçelerinin verileceği idari mercii belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan 

vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak karar tarihine bakılmaksızın bu Kanunun yayımı 

tarihinden sonra tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem yapılmaz. 

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. 

Bu Kanun kapsamına giren alacaklara karşılık bu Kanunun yayımı tarihinden önce tahsil edilmiş 

olan tutarlar, bu Kanun kapsamında tahsil edilen tutarlar ile bu maddenin onikinci fıkrası 

kapsamında olan tecile ilişkin olarak 6183 sayılı Kanun veya diğer kanunlar uyarınca ödenen 

faizlerin bu Kanun hükümlerine dayanılarak red ve iadesi yapılmaz. 

 

 MÜCBİR SEBEP HALİ DEVAM EDENLER 

 

 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 bulunanlardan 

mücbir sebep hâli devam edenler 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 Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden, mücbir sebep hâli 

süresi içerisinde ödenmesi gereken taksitleri, mücbir sebep hâlinin bitim tarihini takip eden aydan 

başlamak üzere altı ay içinde ödenir. 

Bu maddenin yirminci fıkrası hükümlerine göre mücbir sebep nedeniyle ödeme süresi uzatılan 

taksitler ile yirmibirinci fıkra hükümlerine göre ödeme süresi uzatılan taksitler için altıncı fıkrada yer 

alan ilk iki taksitin süresinde ödenme şartı aranmaz. 

 

 ZAMANAŞIMI 

 

Bu Kanun kapsamındaki alacaklarla ilgili olarak mevzuatlarında yer alan özel hükümler saklı 

kalmak kaydıyla taksit ödeme süresince zamanaşımı süreleri işlemez. 

Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgisine göre Maliye Bakanlığı, 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı veya Sosyal Güvenlik Kurumu ile bu Kanunda belirtilen diğer kamu 

idareleri yetkilidir. İl özel idarelerine ve belediyelere ait amme alacaklarına ilişkin hükümlerin 

uygulanmasına dair usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

 

10)- SMMM VE YMM ODALARI VE TÜRMOB ALACAKLARININ 

YENİDEN YAPILANDIRILMASI : 
 

SMMM ve YMM odalarına aidat  borcu olan üyelerin ve Odaların TÜRMOB’a olan borçları 

yeniden yapılandırılmaktadır.  

31/03/2017 tarihi (bu tarih dahil) itibarıyla ödenmesi gerektiği halde bu Kanunun yayımı tarihine 

kadar ödenmemiş olan;  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 bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (31/08/2017)  , kalanı aylık dönemler 

hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, 

gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.  

Bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın 

sonuna kadar (31/07/2017) alacaklı birime başvurulması şarttır. Fıkra kapsamında ödenmesi 
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gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, 

ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar 

ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.  

Bu fıkra hükmünden yararlanmak isteyen borçluların fıkrada belirtilen şartları yerine getirmelerinin 

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

şarttır. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme 

bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dâhil olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun 

bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması hâlinde davalar ve/veya icra 

takipleri sonlandırılır. Bu takdirde, borçluların mahkeme ve icra masrafları ile vekâlet ücretini ilk 

taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır. 

 

Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla üyelerin odalara, odaların da Türkiye Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine kısmen veya tamamen ödemiş olduğu aidat 

asıllarına isabet eden ve ödenmemiş olan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların 

tahsilinden vazgeçilir. 

Yapılandırılan oda borçlarına ayrıca Yİ-ÜFE Hesaplanmayacaktır.  

 

Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin kanun yürürlüğe girdiği tarihden itibaren  
31/07/2017 tarihine kadar  odaya  başvurmaları gerekmektedir.   

 

11)- TOBB, ODA, BORSA, TESK,  VE BAROLARIN ALACAKLARININ  

YENİDEN YAPILANDIRILMASI :  

 
 

 TİCARET ODASI –SANAYİ ODASI -BORSLAR -TOBB 

 

31/03/2017  tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla, ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı 

tarihe kadar ödenmemiş olan; Ticaret odası sanayi odası ve borsala üyelerinin odaya olan 

borçları ve  oda ve borsaların da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB)  kısmen veya 

tamamen ödemiş olduğu aidat asıllarına isabet eden ve ödenmemiş olan faiz, gecikme faizi, gecikme 

zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. 

Yapılandırılan alacağın birinci taksiti bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın 

sonuna (31/08/2017) kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte 

ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların 

tahsilinden vazgeçilir.    

Yapılandırılmadan yararlanmak için; Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar 

(31/07/2017)  alacaklı birime başvurulması şarttır.  

 

 ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUŞLARI ( TESK) 
 

 31/3/2017 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla, ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı 

tarihe kadar ödenmemiş olan; Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları ( TESK) 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 borç asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksiti bu Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (31/08/2017), kalanı aylık dönemler 

hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme 

faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. 

Yapılandırılan alacağın birinci taksiti bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın 

sonuna (31/08/2017) kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte 
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ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların 

tahsilinden vazgeçilir.    

Yapılandırılmadan yararlanmak için; Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar 

(31/07/2017)  alacaklı birime başvurulması şarttır.  

 

 BARO  

 

31/03/2017  tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla, ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı 

tarihe kadar ödenmemiş olan;  Avukatlık Kanunu hükümlerine göre avukatların ve stajyer 

avukatların baro kesenekleri ile staj kredisi borçlarının asıllarının tamamının birinci taksiti bu 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna ( 31/08/2017)  kadar, kalanı aylık 

dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan 

faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların, 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. Baro 

keseneğinin ve staj kredisi borcunun ödenmemesine bağlı olarak yürütülen levhadan ve sicilden 

silme işlemleri ile yasal takip işlemleri bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen aydan itibaren 

taksitlerin ödeme süresinin sonuna kadar durdurulur. 

 

Yapılandırılmadan yararlanmak için; Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar 

(31/07/2017)  alacaklı birime başvurulması şarttır.  

 

12)- DİĞER KAMU ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI: 
 

Aşağıdaki kuram ve kuruluşlarca 31.03.2017 tarihinden (bu tarih dahil) önceki tarihlerde 

salınan vergiler ve kesilen cezalar yapılandırma kapsamındadır. 

 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü 

doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Kanun 

hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, 

 İdari para cezalarını, 

 Faizler, zamlar ve gecikme zammı alacakları, 

 Askerlik Kanunu,   

 Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun,  

 Milletvekili Seçimi Kanunu,  

 Karayolları Trafik Kanunu,  

 Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 

Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, 

  Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun,  

 Karayolu Taşıma Kanunu, 

 Nüfus Hizmetleri Kanunu,  

 Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Radyo ve 

Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun gereğince verilen idari para 

cezaları. 

 

13)- 7020 SAYILI KANUN İLE DİĞER KANUNLARDA YAPILAN 

DÜZENLEMELER; 

 
 VERGİ USULKANUNU  

Tek Beyana Tek Ceza Uygulaması; 

  

213 sayılı Kanunun mükerrer 355 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
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“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.” 

 

 6183 SAYILI  KANUN  

Tecil uygulaması ; 

 

6183 sayılı Amme  Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. Maddesinden sonra 

gelmek üzere  48/A maddesi eklenmiştir. Eklenen Madde ile; Vergi Usul Kanunu'na göre sadece 

doğal afetler nedeniyle Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali ilan edilen hallerde uygulanabilen, 

faiz almadan ya da uygulanmakta olan faiz oranından daha düşük oranda faiz uygulanarak tecil 

yapılmasını sağlayan yetki, Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali ilan edilen tüm halleri 

kapsayacak şekle getiriliyor. 

 

Devlete ait olup  Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen ve Vergi Usul Kanunu 

kapsamına giren vergi, resim, harç ve cezalar ile bu alacaklara bağlı gecikme faizi ve gecikme 

zammının vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi 

amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, vadesi bir yılı geçmemiş borçlar, Maliye Bakanınca 

36 ayı geçmemek üzere faiz ve teminat alınarak tecil olunabilecek. 

 

Bundan yararlanacak borçlunun, başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıl süreyle ticari, zirai veya mesleki 

faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması, başvuru tarihinden geriye 

doğru 3 yıla ait vergi beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş olması şartı aranacak. Kanuni 

süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya 

pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmayacak. 

 

Borçlunun, bu madde kapsamına giren ve başvuru tarihi itibarıyla vadesi 1 yılı geçmemiş borcunun 

borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödenememiş olması şartı aranacak. Tecil edilen 

veya özel kanunlara göre ödeme planına bağlanan borcun bulunması, bu madde hükmünden 

yararlanılmasına engel teşkil etmeyecek.  

 

Amme borçlusunun alacaklı tahsil daireleri itibarıyla tecil edilen borçlarının toplamı 500 bin lirayı 

aşmadığı takdirde teminat şartı aranmayacak. Bu tutarın üzerindeki amme alacaklarının tecilinde, 

gösterilmesi zorunlu teminat tutarı, 500 bin lirayı aşan kısmın yüzde 25'i olacak. 

 

Bakanlar Kurulu, teminatsız tecil tutarını 10 katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, 

yeniden kanuni tutarına getirmeye, zorunlu teminat oranını yüzde 50'ye kadar artırmaya, sıfıra kadar 

indirmeye, yeniden kanuni orana getirmeye yetkili olacak. 

 

Borçlunun çok zor durum halinin tespitinde kullanılmak üzere varlıklar, yükümlülükler ve nakit 

akımlarını esas alan göstergeler ile mali durumu tespit etmeye yarayan diğer ölçütlere dayalı 

kriterleri belirleme, belirlenen kriterler çerçevesinde çok zor durum halini derecelendirme ve bu 

dereceleri dikkate alarak tecil süresini 60 aya kadar uzatma ve farklı faiz oranları belirleme yetkisini 

de Bakanlar Kurulu kullanacak. 

 

 HURDA ARAÇ TEŞVİKİ 

 

Kanunla, 1997 model ve daha eski taşıtların hurdaya ayrılarak tescil kaydının silinmesi durumunda, 

ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisiyle bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi 

cezaları ve 31 Aralık 2016'ya kadar tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tahsilinden 

vazgeçilecek. 
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1997 ve daha eski model  taşıtların, kanunun yayımı tarihinden 31 Aralık 2018'e kadar bedelsiz 

olarak il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine veya Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu 

Hurda İşletmesi Müdürlüğüne ait hurda müdürlüklerine teslim edilmesi, hurdaya ayrılmak suretiyle 

tescil kaydının silinmesi durumunda, bu taşıtlar için 31 Aralık 2018'e kadar tahakkuk etmiş olmasına 

rağmen ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisiyle bu vergiye ilişkin gecikme zammı, faizi, vergi cezaları 

ve 31 Aralık 2016'ya kadar tescil plakasına kesilen idari para cezalarından vazgeçilecek. 

 

Ayrıca taşıtlarını noter satış senediyle veya vergi dairesi müdürlükleri, icra müdürlükleri, milli emlak 

müdürlükleri gibi kamu kurum ve kuruluşlarından iktisap eden ancak adlarına kayıt ve tescil 

ettirmemiş mükellefler, bu taşıtları 31 Aralık 2018'e kadar adlarına kayıt ve tescil işlemlerini 

tamamlamaları halinde düzenlemeden yararlanabilecek. 

 

Maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt 

vasfını kaybedip, model yılı 2005 ve daha eski taşıtların, motorlu taşıtlar vergilerinin dörtte birinin 

31 Aralık 2018'e kadar ödenmesi şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi 

cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek ve 

ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtları silinecek. 

 

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce veya bu maddeye göre hurdaya ayrılma süresi içinde 

tahsil edilmiş ve bu madde kapsamında tescil kayıtları silinen motorlu taşıtlara ait daha önce 

ödenmiş motorlu taşıtlar vergisi ile buna ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 

idari para cezaları red ve iade edilmeyecek. 

Hurdaya çıkarılan taşıt üzerinde Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine 

göre uygulanan hacizler kaldırılacak. 

  

 

7020 SAYILI “BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 

KANUN “ METNİ İÇİN TIKLAYINIZ. 


