
 

 

 

 

İstanbul, 29.05.2017 
 

 

DUYURU 386 
 
Konu: 7020 Sayılı Kanundaki vergi, SGK ve kimi alacakların yapılandırılması ile kimi hükümler 

hakkında. 

 

1. Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması 

27.05.2017 Tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanunda vergi, SGK borçları ile kimi borçların ödenmesine yönelik önemli kolaylıklar hüküm altına  

alınmıştır. 

6736 sayılı Kanuna göre, mükelleflere daha dar kapsamlı imkanlar sağlayan Kanun, sadece kesinleşmiş 

alacakları yapılandırma kapsamına dahil etmektedir. Kanunda, 6736 Sayılı Kanunda yer alan kesinleşmiş 

alacakların yapılandırılması dışında kalan matrah artırımı, kasa düzeltmesi, stok düzeltmesi, ihtilaflı alacakların 

yapılandırılması vb. düzenleme yer almamıştır. Kanunda yer alan yapılandırma imkânı kesinleşmiş olup bu 

Kanunun yayımı tarihi itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan 

alacaklar hakkında uygulanacaktır. Yine bu Kanun,  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, 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. 

 

Aşağıda, yasal düzenlemede önemli görülen hususların özellikle vergi ve SGK borçlarına ilişkin 

hükümlerin üzerinde durulmuş olup, uygulayıcıların kapsama giren tüm borçlar ile ilgili Yasa metni ve 

uygulamaya yönelik yayımlanacak tebliğleri incelemeleri önem arz etmektedir. 

 

A. Yapılandırmanın Kapsamı ( Madde : 1, 4) 

 

o    Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; 

 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 zamlarından (gelir ve kurumlar vergisine mahsuben 2017 yılında 

ödenmesi gereken geçici vergi ile 2017 yılında ödenmesi gereken gelir vergisi ikinci taksitleri 

hariç) 

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

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

eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç) 

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

olmayan vergi cezaları 

 

 

o Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun kapsamında 

takip edilen ve bu Kanunun yayımlandığı tarihe veya bu Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen 

sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan; 

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

bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları 

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

primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları 

 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 alacakları 

  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 

alacakları 

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

gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları 

 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 alacakları 

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

76 ncımaddeleri, 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 borçlar 

o 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce, 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu, mülga 

11/2/1950 tarihli ve 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında 

Kanun, 10/6/1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 13/10/1983 tarihli ve 2918 

sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle 

Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 23/5/1987 tarihli ve 3376 sayılı Anayasa 

Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, mülga 13/4/1994 tarihli ve 3984 sayılı 

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı 

Karayolu Taşıma Kanunu, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, 25/6/2010 

tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 

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

Kanun gereğince verilen idari para cezaları 

o Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

kapsamında takip edilen Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 

kapsamında olup tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan amme alacakları dâhil olmak üzere asli 

ve fer’i amme alacakları 

o 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 

o  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 

o Belediyelerin; 

 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 
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dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer’i 

amme alacakları 

 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 alacakları 

 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) alacakları 

 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 

o 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) alacaklarından, 

o 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 asıllarının ödenmemiş kısmının birinci 

taksiti 

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

kadar ödenmemiş olan; 18/5/2004 tarihli ve 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 

 

Ve Yasanın 4. maddesinde belirtilen kimi diğer borçlar. 

 

B. Vergi ve SGK Borçlarının Yapılandırılmasına İlişkin Hükümler (Madde:2) 

Nevi Vazgeçilen Alacak Tahsilinden 

Vazgeçilmeyen  

Başvuru Tarihi 

Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla 

vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya 

da ödeme süresi henüz geçmemiş 

bulunan vergiler/gümrük vergileri 

Vergilere/gümrük vergilerine bağlı faiz, 

gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i 

amme alacakları ve aslı bu Kanunun 

yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olanlar 

dahil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen 

vergi cezaları/idari para cezaları ile bu 

cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı 

Vergi aslı + Yİ-ÜFE 

aylık değişim 

oranları esas 

alınarak 

hesaplanacak tutar 

30/6/2017  

tarihine kadar 

(bu tarih dâhil) 

ilgili idareye 

başvuruda 

bulunmaları 

gerekmektedir. 

Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla 

vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya 

da ödeme süresi henüz geçmemiş 

bulunan vergi aslına bağlı olmaksızın 

kesilmiş olan vergi cezaları ile gümrük 

vergileri asıllarına bağlı olmaksızın 

kesilmiş olan idari para cezalar 

Cezaların % 50’si ve bu cezalara bağlı 

gecikme zamlarının tamamı, eşyanın 

gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş 

idari para cezalarının %70’i 

Cezaların %50’si / 

%30’u + Yİ-ÜFE 

aylık değişim 

oranları esas 

alınarak 

hesaplanacak tutar 

SGK İşveren Prim Borçları Bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve 

gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamı 

Prim Aslı + Yİ-ÜFE 

aylık değişim 

oranları esas 

alınarak 

hesaplanacak tutar 
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Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil 

daireleri tarafından takip edilen 

alacaklardan 2017 yılı Mart ayı ve 

önceki aylarda işlenen fiillere ilişkin 

idari para cezası asıllar 

İdari para cezası asıllarının % 50’si ile idari 

para cezasına uygulanan gecikme cezası ve 

gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının 

tamamı 

İdari para cezası 

asıllarının % 50’si + 

Yİ-ÜFE aylık 

değişim oranları 

esas alınarak 

hesaplanacak tutar 

 

C. Başvuru Süresi (Madde: 3) 

Bu Kanunun ilgili maddelerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla 

bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların 30/6/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili 

idareye başvuruda bulunmaları şarttır. 

 

D. Ödeme Süresi (Madde : 3) 

Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların; 

 Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil 

dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan, Sosyal 

Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi 

izleyen dördüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri, 

şarttır. 

 

 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. 

 

 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. 
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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. 

 

2. Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili 
 

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinden sonra gelmek üzere “Vergiye uyumlu mükelleflerin 

borçlarının tecili” başlıklı 48/A maddesi eklenmiştir. 

Bu düzenlemeye göre Devlete ait olup Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen ve 213 

sayılı Kanun 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, borçlu tarafından yazı ile istenmiş olmak ve aşağıdaki şartları taşımak 

koşuluyla vadesi bir yılı geçmemiş alacaklar, Maliye Bakanınca 36 ayı geçmemek üzere faiz ve teminat 

alınarak tecil olunabilir. 

Madde hükmünden yararlanacak borçlunun; 

1. Başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıl süreyle; ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir 

veya kurumlar vergisi mükellefi olması, 

2. Başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait vergi beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş olması 

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

pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.), 

3. Bu madde kapsamına giren ve başvuru tarihi itibarıyla vadesi 1 yılı geçmemiş borcunun borç 

ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödenememiş olması, 

şarttır. 

Bu madde kapsamında tecil edilen alacaklara, 48 inci maddeye göre belirlenen oranda faiz tatbik edilir. 

Amme borçlusunun alacaklı tahsil daireleri itibarıyla tecil edilen borçlarının toplamı beşyüz bin Türk 

lirasını (bu tutar dâhil) aşmadığı takdirde teminat şartı aranmaz. Bu tutarın üzerindeki amme alacaklarının 

tecilinde, gösterilmesi zorunlu teminat tutarı beşyüz bin Türk lirasını aşan kısmın %25’idir. 

Bakanlar Kurulu; 

1. Teminatsız tecil tutarını; yarısına kadar indirmeye, yeniden kanuni tutarına getirmeye, zorunlu 

teminat oranını %50’ye kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, yeniden kanuni orana getirmeye, 

2. Borçlunun çok zor durum hâlinin tespitinde kullanılmak üzere varlıklar, yükümlülükler ve nakit 

akımlarını esas alan mali göstergeler ile mali durumu tespite yarayan diğer ölçütlere 

dayalı kriterleri belirlemeye, belirlenen kriterler çerçevesinde çok zor durum hâlini derecelendirmeye ve bu 

dereceleri dikkate alarak; 

a) Tecil süresini 60 aya kadar uzatmaya, 

b) Farklı faiz oranları belirlemeye, 

3. Tecil edilecek gecikme zammını, Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği Yurt İçi Üretici 

Fiyat Endeksinin (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplatmaya, 

4. Madde hükmünü, alacaklı diğer amme idarelerini, alacak türlerini ve uyumlu borçlu kapsamına 

girebilecek borçlu kriterlerini belirleyerek uygulatmaya (Devlete ait olup Maliye Bakanlığına bağlı olanlar 

dışındaki tahsil dairelerince takip edilen alacaklar dâhil), 

yetkilidir.  

 

3. Araçların Hurdaya Çıkartılmasının Özendirilmesi  

Kanunda yer alan Geçici 1. madde uyarınca  ilgili trafik sicilinde adlarına kayıt ve tescilli bulunan, 

model yılı 1997 veya daha eski olan motorlu taşıtlarını; bu maddenin yürürlüğe girdiği 

tarihten 31/12/2018 tarihine kadar ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya 

çıkarılması suretiyle il özel idarelerine veya büyükşehir belediyelerine bedelsiz olarak teslim eden veya 

26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesinin (4) numaralı fıkrasında düzenlenen uygulama 

çerçevesinde Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda İşletmesi Müdürlüğüne ait hurda 

müdürlüklerinden herhangi birine teslim eden gerçek ve tüzel kişiler adına, hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin 

olarak 31/12/2018 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye 

ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31/12/2016 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari 

para cezaları terkin edilir. 

Motorlu taşıtlarını noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alıp ilgili trafik 

tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan gerçek ve tüzel kişiler, bu maddenin yürürlüğe 

girdiği tarihten 31/12/2018 tarihine kadar kayıt ve tescil işlemlerini tamamlayarak bu maddenin öngördüğü 

diğer şartları da yerine getirmeleri hâlinde bu madde hükmünden yararlanabilirler. 
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Bu madde kapsamında trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların, adlarına tescil kaydı bulunanlar 

tarafından ilgili kurumlara teslimi ile il özel idarelerinin veya büyükşehir belediyelerinin bu kapsamda teslim 

aldıkları hurda taşıtların satışından elde ettikleri kazançlar ve bu faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve 

düzenlenen kağıtlar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Bu madde kapsamında yapılan motorlu taşıt 

teslimlerine ilişkin olarak 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu 

maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmaz. 

 

Durum bilgilerinize sunulur. 

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                                                    Saygı ile, 

                                                                                                            ERİŞ YMM LTD. ŞTİ. 

 

 


