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İstanbul, 17.11.2020 

DUYURU 489 

 

Konu: Vergi, sigorta ve kimi borçların yapılandırılması hakkında. 

 

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun 17.11.2020 Tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

Kanunda yer alan vergi, sigorta borçları ile kimi borçların yeniden yapılandırılması hükümleri 

bu DUYURU’da ele alınmıştır. Kanunda, kamuoyunda beklenen matrah-vergi artırımı, kasa hesabı-

ortaklar hesabı düzeltmeleri ile stok düzenlemesi hükümleri yer almamaktadır. 

 

Özet Tablo: 

Kapsama Giren Alacaklar Yeniden yapılandırmaya konu olacak alacakların vadesi, 31 Ağustos 2020 tarihi 

dikkate alınarak belirlenmiştir. 

Başvuru Tarihi 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunulmalı. 

İlk Taksit Ödeme Tarihi Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere 

ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti 31/1/2021 

tarihine kadar (bu tarih dâhil),  

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksiti 

28/2/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödenmeli. 

Taksit Süreleri İkişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödeme yapılabilir. 

Gecikme Faizi ve Gecikme 

Zammı Yerine Dikkate 

Alınacak Tutar 

Gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine Kanunun yayımı 

tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar dikkate 

alınacaktır. 

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları 1/11/2016 tarihinden itibaren aylık %0,35 olarak 

dikkate alınacaktır. 

Taksitli Ödemede Dikkate 

Alınacak Katsayı 

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan 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. 

Peşin Ödemede Faiz İndirimi Faiz/Zam yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların 

%90’ının tahsilinden vazgeçilir. 

 

Hesaplanan Tutarların 

Tamamının İlk İki Taksit 

Ödeme Süresi İçinde 

Ödenmesi Hâlinde Faiz 

İndirimi 

Faiz/Zam yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar 

üzerinden %50 indirim yapılır. 

6736 ve 7020 Sayılı Kanun 

Kapsamında Ödemesi Devam 

Eden Alacaklar Bu Kanun 

Kapsamında Yapılandırılamaz  

Kanun hükümleri 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 

Kanun, 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda 

ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

hükümlerine göre bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden 

alacaklar ile 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden alacaklar hakkında uygulanmaz. 

Yapılandırılan Alacaklar İle 

İlgili Hacizler ve Teminatlar 

Bu Kanuna göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan 

ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir. 
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Kapsama Giren Alacaklar 1) Maliye Bakanlığı,   

2) Ticaret Bakanlığı,   

3) Belediyeler,   

4) Sosyal Güvenlik Kurumu,  

5) İl Özel İdareleri  

6) 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş 

ve Görevleri  

Hakkında Kanun kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idareleri  

7) Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB)  

8) TÜRMOB ve bağlı Odalar  

9) Türkiye Barolar Birliği   

10) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile bağlı Odaları   

11) Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ile bağlı Odaları  

12) İhracatçı Birlikleri  

13) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 

Başkanlığı (KOSGEB) 14) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (12/4/2000 tarihli ve 4562 

sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümlerine göre kurulan organize sanayi 

bölgelerine ve sanayi sitesi yapı kooperatiflerine kullandırılan kredilerden 30/6/2020 

tarihi itibarıyla ödeme süresi geldiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla 

ödenmemiş olan kredi alacakları)  

15) İl özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin 

%50’sinden fazlası bunlara ait şirketleri (mülkiyetlerin bulunan taşınmazlar hakkında 

yaptıkları satış, irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan (tasarrufunda 

bulunan taşınmazların kira ve irtifak hakkı bedelleri ile kaynak sularının kira bedeli 

dâhil) ve vadesi 31/8/2020 tarihi itibarıyla geldiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi 

itibarıyla ödenmemiş olan kullanım bedelleri ve hasılat payları)  

16) Vakıflar Genel Müdürlüğü ile mazbut vakıflara ve temsilen yönetilen 

vakıflar (taşınmazların kiralanması işlemlerinden kaynaklanan ve 31/8/2020 tarihi 

itibarıyla vadesi geldiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş 

olan kira bedelleri)  

17) Kalkınma ajansları (25/1/2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının 

Hizmetlerine İlişkin Kanun gereğince il özel idareleri ve belediyeler ile sanayi ve 

ticaret odalarından olan ve 30/6/2020 tarihi itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu 

Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan alacak asılları)  

18) Türk Standartları Enstitüsü (hizmet alanları kapsamında bulunan alacakları)  

19) Tarım ve Orman Bakanlığı (tarımsal amaçlı kooperatiflere veya bu 

kooperatiflerin ortaklarına 31/8/2020 tarihinden önce kullandırılan ve bu Kanunun 

yayımlandığı tarih itibarıyla muaccel hâle gelen krediler ile ilgili mevzuatı uyarınca 

yeniden yapılandırılan ancak taksitleri süresinde ödenmeyen kredi alacakları)  

20) Orman Genel Müdürlüğü   

21) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
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1. Borç Yapılandırma Hükümleri 

1.1 Yapılandırılan Borç Kapsamı (Madde 1) 

 

Kanun hükümleri; 

 

a) Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen; 

 

1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; 

 

(aa) 31/8/2020 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, 

 

(bb) 2020 yılına ilişkin olarak 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden 

vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 

 

(cc) 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına 

bağlı olmayan vergi cezaları, 

 

2) 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen idari para cezaları (24/4/1930 tarihli ve 

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin 

Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanuna göre verilen idari para cezaları ile 

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı 

cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları hariç), 

 

3) Yukarıdaki bentler dışında kalan ve 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları (adli 

para cezaları hariç), 

 

b) 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük 

Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret 

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

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

 

c) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun kapsamında 

takip edilen ve bu Kanunun yayımı tarihine 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, 2020 yılı Ağustos 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 alacakları, 

 

2) 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk 

sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, 

 

3) 31/8/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) 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, 
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4) 31/8/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup ilgili kanunları 

uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı 

alacakları, 

 

5) İlgili kanunları gereğince takip edilen 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin damga 

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

 

ç) İl özel idarelerinin, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31/8/2020 

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

bulunan asli ve fer’i amme alacakları, 

 

d) Belediyelerin; 

 

1) 213 sayılı Kanun kapsamına giren ve 31/8/2020 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, 2020 yılına 

ilişkin olarak 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi (2020 yılına 

ilişkin tahakkuk eden emlak vergisi ile iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre 

temizlik vergisinin ikinci taksitleri hariç) ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, 

gecikme zamları, bunların dışında kalan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve 

vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi 

itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları, 

 

2) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97 nci maddesine göre 

tahsili gereken ve vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun 

yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ücret alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacakları, 

 

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

abonelerinden olan ve vadesi 31/8/2020 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, 

 

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

maddesine göre vadesi 31/8/2020 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, 

 

e) 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 31/8/2020 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, 

 

f) Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) vadesi 31/8/2020 tarihinden 

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

6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları, 

 

hakkında uygulanır. 
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1.2. Yapılandırmada Yİ-ÜFE Aylık Değişim Oranları 1/11/2016 Tarihinden İtibaren 

Aylık %0,35 Olarak Dikkate Alınacak 

 

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları: Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 

31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 

1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2014 

tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/11/2016 

tarihinden itibaren aylık %0,35 oranını (bu Kanunun yayımlandığı ay dâhil) ifade eder. 

 

1.3. Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması (Madde 2) 

 

• Hazine ve Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil daireleri 

tarafından takip edilen alacaklardan bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil); 

a) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan vergilerin 

ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i 

amme alacakları yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları 

esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması 

hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, 

bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla 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 tamamının, 

b) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi 

aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları ile iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezalarının 

%50’si ve bu tutara gecikme zammı yerine, bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık 

değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece gecikme 

zammından ibaret olması hâlinde gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas 

alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi 

şartıyla cezaların kalan %50’sinin ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının, 

c) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve 1 inci 

maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında olan idari para 

cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme 

alacakları yerine, bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas 

alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması 

hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, 

bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaya bağlı fer’ilerin 

tamamının, 

ç) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve 

yukarıdaki bentlerin dışında kalan asli amme alacaklarının ödenmemiş kısmının tamamı ile 

bu alacaklara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları 

yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak 

hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i 

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

Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla uygulanan faiz, cezai faiz, 

gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamının, 
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d) 20/2/2008 tarihli ve 5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili 

Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri gereğince ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun 

yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan tutarların bu madde kapsamında ödenmesi hâlinde 

5736 sayılı Kanun gereğince hesaplanan binde iki oranındaki faiz alacaklarının tamamının, 

tahsilinden vazgeçilir. 

• Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklardan 2020 

yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce tahakkuk 

ettiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla 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 ve topluluk sigortası primi, 

c) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, 

özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, 

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. 

• 31/8/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu 

işlere ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce Kurumca resen 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. 

• 31/8/2020 tarihinden önce (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup bu Kanunun yayımı 

tarihinden önce kesinleştiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan ve 

Kurumca takip edilen 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. 

• Bu Kanun kapsamına giren dönemlere ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla 213 

sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre mücbir sebep hâli ilan edilmesi nedeniyle beyanname 

verme ve ödeme süresi ertelenen vergilerden, ödeme süresinin son günü 2020 yılının Ekim, 

Kasım veya Aralık ayına tekabül edecek şekilde belirlenenler hakkında bu Kanun hükümleri 

uygulanmaz. 
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• Bu Kanun kapsamına giren dönemlere ilişkin olup, bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla 5510 

sayılı Kanunun 91 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre mücbir sebep hâli ilan edilmesi 

nedeniyle ödeme süresi ertelenen primlerden ödeme süresinin son günü 2020 yılının Ekim, 

Kasım veya Aralık ayına tekabül edecek şekilde belirlenenler hakkında bu Kanun hükümleri 

uygulanmaz. 

• Bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen şartların yanı 

sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları 

şarttır. 

1.4.Başvuru ve Ödeme Hükümleri 

 

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

kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların; 

a) 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunmaları, 

b) Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve 

YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31/1/2021 tarihine 

kadar (bu tarih dâhil), Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek 

tutarların ise ilk taksitini 28/2/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerini ise 

bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri, 

şarttır. 

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

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

(3) Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler hâlinde 

ödenebilir. 

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

ödenmesi hâlinde katsayı uygulanmaz ve, 

1) Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak 

tutarların %90’ının tahsilinden vazgeçilir. 

2) 1 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında olan ve 

bu Kanun kapsamında yapılandırılan idari para cezalarından %25 indirim yapılır. 

3) Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i 

alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan (2 nci 

maddenin ondördüncü fıkrası kapsamındaki alacaklar hariç) %50 indirim yapılır. 

b) Hesaplanan tutarların tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde 

katsayı uygulanmaz ve, 
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1) Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar 

üzerinden %50 indirim yapılır. 

2) 1 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında olan ve 

bu Kanun kapsamında yapılandırılan idari para cezalarından %12,5 indirim yapılır. 

3) Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i 

alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan (2 nci 

maddenin ondördüncü fıkrası kapsamındaki alacaklar hariç) %25 indirim yapılır. 

c) Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, ilgili maddelerde yer alan 

hükümler saklı kalmak şartıyla 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. 

ç) Hesaplanan tutarların 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 (1,15), 

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. 

d) Bu Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarlar; il özel idareleri ve bunlara bağlı kamu 

tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve 

bağımsız spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette 

bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler hâlinde azami otuz altı eşit taksitte 

ödenebilir. Bu takdirde bu fıkra hükmüne göre hesaplanacak katsayı yirmi dört eşit taksit için 

(1,194), otuz eşit taksit için (1,238), otuz altı eşit taksit için (1,318) olarak uygulanır. 

 

e) Bu Kanun kapsamında belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca 

ödenmesi gereken tutarlar, belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden 

ayrılan paylarından, 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel 

Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü 

fıkrasındaki %40 oranı dikkate alınmaksızın aylık dönemler hâlinde azami yüz yirmi eşit 

taksitte tahsil edilir. Ancak, bu kapsamda yapılacak kesinti tutarı her hâl ve takdirde bu 

idareler adına genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan payların aylık 

tutarının %50’sini aşamaz. 

1) Taksitle yapılacak ödemelerde belirlenen tutar; 

(aa) Altı eşit taksit için (1,032), 

(bb) Dokuz eşit taksit için (1,053), 

(cc) On iki eşit taksit için (1,064), 

(çç) On sekiz eşit taksit için (1,086), 

(dd) Yirmi dört eşit taksit için (1,109), 

(ee) Otuz altı eşit taksit için (1,19), 

(ff) Kırk sekiz eşit taksit için (1,247), 
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(gg) Altmış eşit taksit için (1,304), 

(ğğ) Yetmiş iki eşit taksit için (1,361), 

(hh) Yüz yirmi eşit taksit için (1,64), 

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar, taksit sayısına bölünmek suretiyle aylık dönemler 

hâlinde tahsil edilecek taksit tutarı hesaplanır. 

 

2) 5779 sayılı Kanuna göre yapılacak kesintilerin Cumhurbaşkanınca durdurulması hâlinde 

aylık taksitlerin ödeme süreleri kesinti yapılmayan aylar için de durdurulur ve taksit 

ödemeleri yönünden bu Kanun hükümlerine göre ihlal nedeni sayılmaz. Bu taksitler, taksit 

ödeme süresinin sonundan itibaren ayrıca bir katsayı ve geç ödeme zammı uygulanmaksızın, 

aylık dönemler itibarıyla paylardan kesinti suretiyle tahsil edilir. Taksit tutarlarının, bu bent 

kapsamındaki borçluların genel bütçe paylarından daha yüksek olması hâlinde ise eksik 

tutarlar borçlularca taksit ödeme süresini takip eden ay sonuna kadar geç ödeme zammı 

uygulanmaksızın ödenir. 

 

(4) Hazine ve Maliye Bakanlığı ile 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. 

Bu fıkra hükmüne göre taksitlerin kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi, katsayı 

uygulanmasına engel teşkil etmez. 

(5) Hazine ve 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. Bu takdirde, ilgili mevzuatın mükellefin mahsup talebine esas 

aldığı tarih itibarıyla bu Kanuna göre ödenecek tutara mahsup işlemleri yapılır; mahsup 

talebine konu tutardan daha az tutarda mahsubun yapılması hâlinde, mahsuben ödeme 

suretiyle tahsil edilemeyen tutar için borçluya bildirimde bulunularak eksik ödenen bu tutarın 

bir ay içerisinde ödenmesi istenir. Bu süre içerisinde eksik ödenen tutarın, ödenmesi gerektiği 

tarihten ödendiği tarihe 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 hâlinde eksik ödenen tutar için bu Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz. 

(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. 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 
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süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu Kanun hükümlerinden 

yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm her bir madde ve alacaklı idareler açısından 

taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır. 

(7) Bu Kanuna göre ödenecek taksit tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 10 Türk lirasına (bu 

tutar dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler için bu Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz. 

(8) Bu Kanun kapsamına giren alacakların altıncı fıkrada belirtilen şekilde tamamen 

ödenmemiş olması hâlinde borçlular, ödedikleri tutarlar kadar bu Kanun hükümlerinden 

yararlanırlar. Kanun kapsamında yapılandırıldığı hâlde bu Kanunda öngörülen süre ve şekilde 

ödenmeyen alacakların yapılandırma öncesi türü ve vadesi dikkate alınarak takip işlemleri 

ilgili mevzuat kapsamında yapılır ve bu Kanunun yayımı tarihinden önce başlamış olan takip 

işlemleri geçerliliğini koruyarak kaldığı yerden devam eder. 

(9) Bu Kanun kapsamına giren alacakların, bu Kanunun yayımı tarihinden önce; 

a) 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. 

b) 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna göre 

yapılandırılan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla anılan Kanun kapsamında 

ödemeleri devam eden alacaklar açısından, borçlular talep etmeleri hâlinde bu Kanun 

hükümlerinden yararlanabilir. Bu takdirde, 7143 sayılı Kanun kapsamında ödenen taksitler 

için yapılandırma hükümleri geçerli sayılır, bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile 

ödeme tarihi arasında geçen süre için anılan Kanuna göre tercih edilen taksit süresine uygun 

katsayı uygulanır, kalan taksit tutarlarına konu alacaklar vadesinde ödenmemiş alacak kabul 

edilerek bu Kanunun ilgili hükümlerine göre yapılandırılır ve ödenmemiş taksitlere ilişkin 

kalan katsayı tutarlarının tahsilinden vazgeçilir. 

(10) 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) 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 

Kanun, 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile 

Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun hükümlerine göre bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam 

eden alacaklar ile 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden alacaklar, 

hakkında uygulanmaz. 
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(11) Bu Kanundan yararlanılarak süresinde ödenen alacaklara, bu Kanunda yer alan hükümler 

saklı kalmak kaydıyla Kanunun yayımı tarihinden sonraki süreler için faiz, gecikme zammı, 

gecikme cezası gibi fer’i amme alacağı hesaplanmaz. 

(12) 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, Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarların Kanun hükümlerine göre 

ödenmesine engel teşkil etmez. 

(13) a) Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve ilgili maddeler 

uyarınca dava açmamaları veya açılan davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına 

başvurmamaları gereken borçluların, bu Kanun hükümlerinden yararlanabilmeleri için ilgili 

maddelerde belirlenen başvuru sürelerinde, yazılı olarak bu iradelerini belirtmeleri şarttır. 

Borçlularca, bu Kanun hükümlerinden yararlanılmak üzere davadan vazgeçilmesi hâlinde 

idarece de ihtilaflar sürdürülmez. 

b) Davadan vazgeçme dilekçeleri ilgili tahsil dairesine verilir ve bu dilekçelerin tahsil 

dairelerine verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı 

merciine gönderilir. Hazine ve 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 

Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

c) 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. 

ç) Bu Kanun hükümlerinden yararlanılmak üzere vazgeçilen davalarda verilen kararlar ile 

hükmedilen yargılama gideri, avukatlık ücreti ve fer’ileri talep edilmez ve bu alacaklar için 

icra takibi yapılamaz. Vazgeçme tarihinden önce ödenmiş olan yargılama giderleri ve 

avukatlık ücretleri geri alınmaz. 

(14) Bu Kanun kapsamındaki alacaklara ilişkin ilgili mevzuatta yer alan özel hükümler saklı 

kalmak kaydıyla taksit ödeme süresince zamanaşımı süreleri işlemez. 

(15) Bu Kanun kapsamına giren alacaklara karşılık bu Kanunun yayımı tarihinden önce tahsil 

edilmiş olan tutarlar, bu Kanun kapsamında tahsil edilen tutarlar ile dokuzuncu fıkra 

kapsamındaki tecile ilişkin olarak 6183 sayılı Kanun veya diğer kanunlar uyarınca ödenen 

faizlerin bu Kanun hükümlerine dayanılarak red ve iadesi yapılmaz. 

(16) Cumhurbaşkanı, bu Kanunda öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya 

kadar, yabancı ülkelerde de faaliyette bulunan vergi mükelleflerinden, Ticaret Bakanlığı 

tarafından olağanüstü politik riskin gerçekleştiği tespit edilen ülkede faaliyette bulunan ve bu 

ülkedeki faaliyetleri nedeniyle durumları 213 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre mücbir 

sebep hâli kabul edilenlerin, bu Kanun kapsamında alacakları yapılandırılan alacaklı idarelere 

mücbir sebep hâllerinin devam ettiği süre içinde ödemeleri gereken taksitlerin ödeme süreleri 

ile 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre mücbir sebep hâli ilan edilen yerlerdeki 

dairelere (alacaklı idarelere) mücbir sebep hâlinin vukuu tarihinden itibaren ödenmesi 
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gereken taksitlerin ödeme sürelerini, mücbir sebep hâlinin bitim tarihini takip eden aydan 

başlamak üzere topluca veya ayrı ayrı bir yıla kadar uzatmaya yetkilidir. 

(17) On altıncı fıkra hükümlerine göre mücbir sebep nedeniyle ödeme süresi uzatılan taksitler 

için altıncı fıkrada yer alan, taksitlerden ilk ikisinin süresinde ödenmesi şartı aranmaz. 

(18) Bu Kanunun uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgisine göre Hazine ve 

Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı veya Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilidir. İl özel 

idareleri, belediyeler ile YİKOB’lara ait amme alacaklarına ilişkin hükümlerin 

uygulanmasına dair usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

Kanunda ayrıca tahsilinden vazgeçilen alacaklar ile odalara, baroya, ihracatçı birliklerine, 

KOSGEB’e vb. birçok kurum ve kuruluşa olan borçların yapılandırılması da düzenlenmiştir. 

 

Kanun metni için tıklayınız. 

 

Durum bilgilerinize sunulur. 

   Saygı ile, 

                                                                                             ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM  

VE YMM A.Ş.                                                                                                 
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