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Tarih : 17.11.2020 

Sayı  :  2020 / 48 

Konu : Kamu Alacaklarının Yapılandırılması  
 

17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazetede, özellikle vergi borçlularını yakından ilgilendiren 7256 

Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

yayınlanmıştır. İlgili Kanunla devlet ve kamu kurumu niteliğindeki odalara yönelik borçlara ödeme kolaylığı getirilmiş 

olup ayrıca pek çok ekonomik ve vergisel düzenlemeler de getirilmiştir.  

7256 Sayılı Kanunun, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümleri, 31 Ağustos 2020 (bu 

tarih dahil) öncesindeki kesinleşmiş alacaklarla sınırlıdır. Diğer bir ifadeyle, kesinleşmemiş veya dava safhasında 

bulunan alacaklar ile matrah ve vergi artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesi bu kanun kapsamına dahil 

edilmemiştir. 

Söz konusu Kanunda yeni bir varlık barışı düzenlemesi ihdas edilmiş, istihdama ilişkin düzenlemeler 

yapılmış, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi Kanunlarında değişiklikler yapılmıştır. 

1. Bazı Alacaların Yeniden Yapılandırılması (1 ila 4. maddeler) 

1.1.  Kapsam 

7256 Sayılı Kanunun 1 ila 4. maddelerinde kesinleşmiş alacaklara ilişkin hükümler yer almaktadır. 
Yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış 
davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir.  

Yapılan düzelemeye göre aşağıda yer alan alacaklardan; vadesi 31.08.2020 (bu tarih dahil) öncesine 
rastlayanlar yapılandırma kapsamında olup Kanunun yayımlandığı 17.11.2020 tarihine kadar kesinleşmesi (Bir 
alacağın kesinleşmiş olarak kabul edilmesi için ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açma süresi geçmiş, 
itiraz/istinaf veya temyiz süreleri geçmiş, idari para cezalarına ilişkin idari yaptırım kararlarına karşı dava açma 
süresi geçmiş, uzlaşma hükümlerinden yararlanma süresi geçmiş veya uzlaşılmış olması gerekmektedir.) 
gerekmektedir. 

Kanun kapsamına;  

- Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ve vergi cezaları ile bunlara bağlı gecikme faizleri, gecikme 
zamları gibi fer’i alacaklar, 

- Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına 
bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme 
zammı alacakları, 

- Sigorta primleri ve topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası 
primi, sosyal güvenlik destek primi, 

- İl özel idarelerinin, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları, 

- Belediyelerce tahsil edilen bütün vergiler, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve 
borsalara, esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara, TÜRMOB'a, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile 
İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine göre ihracatçıların üyesi 
oldukları ihracatçı birliklerine olan üyelik aidat borçlarının asılları, 

- Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen 
asli ve fer’i amme alacakları, 

- KOSGEB tarafından kullandırılan ve uygunsuzluğu tespit edilmiş destek ödemelerinden kaynaklı olan 
alacaklar, 

- Organize sanayi bölgelerine ve sanayi sitesi yapı kooperatiflerine kullandırılan kredilerden kaynaklı 
alacaklar, 

- Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları, 

- Türk Standartları Enstitüsünün alacakları, 
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- İl özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin %50’sinden fazlası bunlara 
ait şirketlerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar hakkında yaptıkları satış, irtifak hakkı ve kiralama 
işlemlerinden kaynaklanan kullanım bedelleri ve hasılat payları alacakları, 

- Kalkınma ajanslarının özel idareler, belediyeler ve sanayi odalarından olan alacakları 
girmektedir.  

Bununla birlikte aşağıda yer alan alacaklar Kanun kapsamında yapılandırmaya dahil değildir: 

- 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca kesilen cezalar, 

- 07/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında 
Kanuna göre kesilen cezalar, 

- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer 
alan düzenleyici ve denetleyici kurumlarca kesilen cezalar, 

- 2020 yılına ilişkin tahakkuk eden emlak vergisi ile iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre 
temizlik vergisinin ikinci taksitleri. 

Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olup bu Kanunun 17.11.2020 tarihi itibarıyla yargı kararı ile 

kesinleştiği halde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar için mükelleflerce bu Kanunda 

öngörülen süre ve şekilde başvuruda bulunulması koşuluyla bu alacaklar da bu madde kapsamında yapılandırılır.  

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Kanuna göre yapılandırılan ve 17.11.2020 itibarıyla anılan Kanun kapsamında ödemeleri devam 

eden alacaklar açısından, borçlular talep etmeleri hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilir. 

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 bu Kanun hükümleri uygulanmayacaktır. 

Bu Kanun kapsamındaki alacaklara ilişkin ilgili mevzuatta yer alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla taksit 

ödeme süresince zamanaşımı süreleri işlemez. 

 

1.2. Yapılandırma Kapsamındaki Dönemler 

Yapılandırmaya konu olacak alacaklar esas itibarıyla 31/08/2020 tarihi dikkate alınarak belirlenmiştir. 

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen alacaklarda;  

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

- 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan 
vergi cezaları 

girmektedir. 

- Vergilendirme dönemi yıllık olan vergilerde, beyanname verme süresi 31/08/2020 tarihine (bu tarih 
dâhil) kadar olan vergiler Kanun kapsamındadır. Buna göre, yıllık beyanname ile beyan edilen gelir ve 
kurumlar vergisinde 2019 yılı ve önceki yıllara ilişkin vergilendirme dönemleri kapsama girmektedir. 

- Vergilendirme dönemi aylık olan vergilerde, Temmuz/2020 vergilendirme dönemi ve önceki dönemler 
kapsama girmekte, Ağustos/2020 vergilendirme dönemi ise kapsama girmemektedir. 

- 2020 yılına ilişkin olarak 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden motorlu taşıtlar 
vergisi, yıllık harçlar gibi alacaklar Kanunun kapsamına girmektedir. 

- 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 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 kanun kapsamına girmektedir. 
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1.3. Kanun Kapsamında Tahsilinden Vazgeçilen ve Ödenecek Tutarlar 

Kanuna göre kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılmasında, ödenecek ve tahsilinden vazgeçilecek 

kamu alacakları özetle aşağıdaki şekilde olacaktır. 

Ödenecek Tutar Tahsilinden Vazgeçilecek Tutar 

Vergi / Gümrük vergisi asıllarının tamamı 
Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların ya da idari 

para cezalarının tamamı 

Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 50’si Vergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan % 50’si 

İştirak, yardım ve teşvik fiilleri nedeniyle kesilen vergi 

cezalarının % 50’si 

İştirak, yardım ve teşvik fiilleri 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 

1.4. Taksit Seçimi ve Bu Seçimde Uygulanacak İndirimler 

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

katsayı uygulanmayacak ve fer’i alacaklar (gecikme zammı/faizi) yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak 

hesaplanacak tutarların %90’ının tahsilinden vazgeçilecek; idari para cezalarında %25 indirim yapılacak; 

yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık 

değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan %50 indirim yapılacaktır. 

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

uygulanmayacak ve fer’i alacaklar (gecikme zammı/faizi) yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak 

hesaplanacak tutarlar üzerinden %50 indirim yapılacak; idari para cezalarında %12,5 indirim yapılacak; 

yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık 

değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan %25 indirim yapılacaktır. 

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 çarpılacak ve bulunan tutar, taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde 

ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır. Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara 

tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilecektir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede 

ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir. 

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 kaybedilecektir. 
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1.5. Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri  

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 taksiti 28/2/2021 tarihine kadar (bu 
tarih dâhil), diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami onsekiz eşit taksitte 
ödemeleri 

gerekmektedir. 

 

1.6. Davadan Vazgeçme  

Dava hakkından vazgeçmek için 31/12/2020 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir. 

a) Bu kapsamda borçluların, 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.  

c) Başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak karar tarihine 
bakılmaksızın 17.11.2020 tarihinden sonra tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem yapılmaz. 

ç) 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. 

Saygılarımızla…  
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Not : Bu sirküler bilgilendirme amaçlıdır. Sirkülerde yer alan konu ile ilgili olarak profesyonel bir danışmana başvurunuz. 
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