
Tablo 1: KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN ALACAKLAR (1) (2) (3) (12) (15) (17) (18) 

VERGİ MAHKEMESİNDE DAVA AÇILMIŞ YA 

DA DAVA AÇMA SÜRESİ HENÜZ GEÇMEMİŞ 

OLAN İKMALEN RE’SEN VEYA İDARECE 

YAPILMIŞ VERGİ TARHİYATLARI İLE GÜMRÜK 

VERGİLERİNE İLİŞKİN TAHAKKUKLAR 

(Md.3/1) (20) 

%50’si ödenecek. Kalan 

kısmın (%50’nin) 

tahsilinden vazgeçilecek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamamının 

tahsilinden 

vazgeçilecek 

Faiz, gecikme faizi ve 

gecikme zammının 

tamamının tahsilinden 

vazgeçilecek, bunların 

yerine, vergi aslının 

ödenecek %50’lik kısmı 

üzerinden, aylık Yİ-ÜFE 

oranları ile hesaplanacak 

tutar tahsil edilecek. (4) 

Peşin (ilk taksit ödeme 

süresi içinde) ya da; 

 

1,045 katını 12 ay’da 6 

taksitte  

1,083 katını 18 ay’da 9 

taksitte 

1,105 katını 24 ay’da 12 

taksitte 

1,15 katını 36 ay’da 18 

taksitte 

Bu Kanun hükümlerine 

göre hesaplanan tutarın 

ilk taksit ödeme süresi 

içerisinde tamamen 

ödenmesi halinde, fer’i 

alacaklar yerine Yİ-ÜFE 

aylık değişim oranları esas 

alınarak hesaplanacak 

tutarların %90’ının 

tahsilinden vazgeçilir. 

 

 

 

 

 

Kanunun yayımladığı tarihi 

izleyen ikinci ayın sonuna 

kadar başvuruda 

bulunmak, ödeme şartını 

ihlal etmemek, dava 

açmamak, açılmış 

davalardan vazgeçmek ve 

kanun yollarına 

başvurmamak. (7) (8) (9) 

(14) (15) (19) 

TEMYİZ VEYA 

İTİRAZ/İSTİNAF SÜRELERİ 

GEÇMEMİŞ YA DA 

İTİRAZ VEYA TEMYİZ 

YOLUNA BAŞVURULMUŞ 

YA DA KARAR 

DÜZELTME TALEP SÜRESİ 

GELMEMİŞ VEYA BU 

YOLA BAŞVURULMUŞ 

OLAN İKMALEN, RE’SEN 

VEYA İDARECE 

YAPILMIŞ VERGİ 

TARHİYATLARI İLE 

GÜMRÜK VERGİLERİNE 

İLİŞKİN TAHAKKUKLAR 

(Md. 3/2) 

Bu maddeye göre 

ödenecek alacak 

asıllarının tespitinde, bu 

Kanunun yayımlandığı 

tarih itibariyle 

tarhiyatın/tahakkukun 

bulunduğu en son 

safhadaki tutar esas 

alınır) (3) (11) (16) 

Vergi 

Mahkemesi 

Tarhiyatı Terkin 

Etmişse (Terkin 

Kararı) 

İlk tarhiyatta/tahakkuka 

esas verginin/gümrük 

vergisinin %20’si 

ödenecek. Kalan kısmın 

(%80’inin) tahsilinden 

vazgeçilecek. 

Faiz, gecikme faizi ve 

gecikme zammının 

tamamının tahsilinden 

vazgeçilecek, bunların 

yerine, vergi aslının 

ödenecek %20’lik kısmı 

üzerinden, aylık Yİ-FE 

oranları ile hesaplanacak 

tutar tahsil edilecek. (4) 

 

 

 



KAMU ALACAĞININ DURUMU 

 

 

VERGİNİN/GÜMRÜK 

VERGİSİNİN ASLI 

 

VERGİ CEZASI/İDARİ PARA 

CEZASI İLE BU CEZALARA 

BAĞLI GECİKME ZAMLARI 

FAİZ, 

GECİKME 

FAİZİ, 

GECİKME 

ZAMMI GİBİ 

FER’İ AMME 

ALACAKLARI  

ÖDEME PLANI (15) UYGULAMA ŞARTLARI 

DAVA AŞAMASINDA BULUNAN 

VERGİ CEZALARI/GÜMRÜK İDARİ  

PARA CEZALARI (Md:3/3) 

Asla Bağlı Cezalar 

(Md.3/3-a) 

 

 

- 

 

Cezanın ve buna bağlı 

gecikme zammının 

tamamı terkin edilir. 

 

 

- 

 

 

- 

Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen 

ikinci ayın sonuna kadar başvuruda 

bulunması, vergi aslının/gümrük 

vergisinin bu Kanunun yayımından 

önce ödenmiş veya bu Kanunun 2 

nci maddesine göre yapılandırılarak 

ödenecek olması, dava açılmaması, 

açılmış davalardan vazgeçilmesi ve 

kanun yollarına başvurulmaması. (7) 

(8) (9) (14) (15) (19) 

Asla Bağlı 

Olmaksızın 

Kesilen Cezalar 

(Md.3/3-b,c ve ç) 

(Tarh edilen vergi 

ile birlikte dava 

konusu edilen asla 

bağlı olmaksızın 

kesilen vergi 

cezaları dâhil) 

 

 

 

 

 

- 

-Vergi mahkemesinde 

dava açma aşamasında 

bulunanlarda cezanın %25’i 

ödenir, kalan %75’i terkin 

edilir. 

-Temyiz aşamasında 

bulunanlarda son karar, 

-Terkin kararı ise %10’u 

ödenir, kalan %90’ı terkin 

edilir. 

-Tasdik karası ise %50’si 

ödenir, kalan %50’si terkin 

edilir. 

-Bozma kararı ise %25’i 

ödenir, kalan %75’i terkin 

edilir. 

-Kısmen bozma kısmen 

onama kararı ise onanan 

kısım için tasdik kararı 

çerçevesinde anılan 

bentteki oranın yarısı; 

bozulan kısım için %25’, 

ödenir, kalan kısım terkin 

edilir. 

 

 

 

 

 

- 

Peşin (İlk taksit ödeme 

süresi içinde) ya da; 

1,045 katını 12 ay’da 6 

taksitte 

1,083 katını 18 ay’da 9 

taksitte 

1,105 katını 24 ay’da 

12 taksitte 

1,15 katını 36 ay’da 18 

taksitte 

Bu Kanun hükümlerine 

göre hesaplanan 

tutarın ilk taksit ödeme 

süresi içerisinde 

tamamen ödenmesi 

halinde, fer’i alacaklar 

yerine Yİ-ÜFE aylık 

değişim oranları esas 

alınarak hesaplanacak 

tutarların %90’ının 

tahsilinden vazgeçilir.  

 

 

Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen 

ikinci ayın sonuna kadar başvuruda 

bulunmak, ödeme şartını ihlal 

etmemek, dava açmamak, açılmış 

davalardan vazgeçmek ve kanun 

yollarına başvurmamak. (7) (8) (9) 

(14) (15) (19) 

 



KAMU ALACAĞININ 

DURUMU 

VERGİNİN/GÜMRÜK 

VERGİSİNİN ASLI 

VERGİ CEZASI/İDARİ 

PARA CEZASI İLE BU 

CEZALARA BAĞLI 

GECİKME ZAMLARI 

FAİZ, GECİKME FAİZİ, 

GECİKME ZAMMI GİBİ 

FER’İ AMME 

ALACAKLARI 

ÖDEME PLANI (15) UYGULAMA ŞARTLARI 

UZLAŞMA 

AŞAMASINDA 

BULUNAN TARHİYATLAR 

(Md.3/8) 

Uzlaşma için 

başvuruda bulunulmuş, 

uzlaşma günü 

verilmemiş veya 

uzlaşma günü 

gelmemiş ya da 

uzlaşma sağlanamamış 

ancak dava açma 

süresi geçmemiş 

olanlar (5) 

 

 

%50’i ödenecek. 

Kalan kısmın tahsilinden 

vazgeçilecek. 

 

 

Tamamının tahsilinden 

vazgeçilecek. 

Faiz, gecikme faizi ve 

gecikme zammının 

tamamının tahsilinden 

vazgeçilecek, bunların 

yerine, vergi aslının 

ödenecek %50’lik kısmı 

üzerinden, aylık Yİ-ÜFE 

oranları ile 

hesaplanacak tutar 

tahsil edilecek. (4)  

Peşin (ilk taksit ödeme 

süresi içinde) ya da;  

1,045 katını 12 ay’da 6 

taksitte  

1,105 katını 24 ay’da 12 

taksitte  

1,15 katını 36 ay’da 18 

taksitte 

Bu Kanun hükümlerine 

göre hesaplanan 

tutarın ilk taksit ödeme 

süresi içerisinde 

tamamen ödenmesi 

halinde, fer’i alacaklar 

yerine Yİ-ÜFE aylık 

değişim oranları esas 

alınarak hesaplanacak 

tutarların %90’ının 

tahsilinden vazgeçilir. 

 

 

 

Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci 

ayın sonuna kadar başvuruda bulunmak, 

ödeme şartını ihlal etmemek, dava 

açmamak, açılmış davalardan 

vazgeçmek ve kanun yollarına 

başvurmamak (7) (8) (9) (14) (15) (19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLO 1’E İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :  

(1) Kapsam, Özet Bültenimizin 1 inci sayfasında açıklanmıştır.  

(2) Sadece İKMALEN, RE’SEN veya İDARECE yapılmış tarhiyatlar kapsama girer. İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine 

tahakkuk etmiş vergiler hakkında açılmış davalar bu madde kapsamına girmez, bunlar 2 nci madde kapsamındadır. (Md. 2/3)  

(3) Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce (bu tarih dahil) verilmiş ve taraflardan birine tebliğ edilmiş en son karara göre işlem 

yapılır. (Md.3/7)  

(4) Aylık Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanacak ve vergi asılları ile birlikte ödenecek tutarların aynen faiz, gecikme faizi ve 

gecikme zammı hesaplama esaslarına uygun olarak hesaplanması gerekir. Yani faiz hesabı kümülatif esasta yapılmayacaktır.  

(5) Burada kastedilen “Uzlaşma” Tarhiyat Sonrası Uzlaşma safhasıdır. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma aşamasındakiler inceleme safhası 

kapsamındadır.  

(6) Kısmen onama kısmen bozma kararı verilmişse, onanan kısım için “tasdik kararı” bölümündeki, bozulan kısım için “bozma kararı” 

bölümündeki açıklamalar geçerlidir. (Md.3/2)  

(7) Yıllık gelir vergisi, kurumlar vergisi, gelir(stopaj) vergisi, kurum (stopaj) vergisi, KDV ve ÖTV için; kesinleşmiş ya da yargı-uzlaşma 

safhasında bulunan borçları için Kanunun 2 nci ve/veya 3 üncü maddelerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan 

mükelleflerin; 

taksitli ödemeyi seçmeleri halinde taksit ödeme süresince, Bu vergilerden herhangi biri için verilecek beyannameler üzerine 

tahakkuk edecek vergileri, çok zor durum hali hariç, bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri 

halinde, söz konusu 2 nci ve/veya 3 üncü madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitleri ödeme haklarını 

kaybederler (Md. 3/9).  

(8) Bu Kanundan yararlanılarak süresinde ödenen borçlara, bu Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, Kanunun 

yayımlandığı tarihten sonraki süreler için faiz, gecikme zammı, gecikme cezası vb. uygulanmaz. (Md.9/11)  

(9) Taksitlerin süresinde ödenmesi gerekir. Taksitlerin ilk ikisi süresinde ödenmek koşuluyla, bir takvim yılında ödenmeyen taksit 

sayısı 2 ve daha az ise Kanundan yararlanma hakkı gecikme zammı oranında bir geç ödeme zammına katlanmak kaydıyla 

devam eder. Aksi halde sadece ödenmiş taksitler için bu Kanun hükümlerinden yararlanılır, ödenmeyen taksitler için Kanundan 

yararlanma hakkı kaybedilir. (Md.9/6 ve 9/8)  

 



(10) Bu Kanuna göre ödenmesi gereken toplam tutarın ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde; fer’i 

alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların (Bu Kanunun 4 üncü maddesine göre fer’i 

alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte hesaplanan gecikme faizi dâhil)%90’ının 

tahsilinden vazgeçilir. (Md.9/3-a)  

(11) Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş olan idari para cezaları ile ilgili olarak 3 üncü maddenin birinci fıkrasında 

belirtilen safhada olanlarda cezanın %15’inin, ikinci fıkrasının;  

(a) bendinde belirtilen safhada olanlarda cezanın %5’inin,  

(b) bendinde belirtilen safhada bulunanlarda tasdik edilen ceza tutarının %30’unun, terkin edilen cezanın %5’inin,  

verilen en son kararın bozma karan olması halinde cezanın %15’inin,  

kısmen onama kısmen bozma kararı olması halinde; onanan kısmın tasdik veya tadilen tasdike ilişkin karar olması halinde tasdik 

edilen cezanın %30’unun, terkin edilen cezanın %5’inin, bozulan kısmın %15’inin,  

bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla kalan cezaların tahsilinden vazgeçilir. (Md.3/3-d)  

(12) Pişmanlık talebi ile verilip ödeme yönünden şartların ihlal edildiği beyannameler ile kendiliğinden verilen beyannameler için 

kesilen ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle dava açma süresi geçmemiş olan vergi cezalarının tahsilinden vazgeçilir. 

(Md.3/5)  

(13) İştirak nedeniyle kesilen vergi cezalarında (Md.3/6);  

Vergi mahkemesinde dava açma aşamasında bulunanların %25’i ödenir, %75’i terkin edilir.  

Temyiz/itiraz aşamasında bulunanlarla ilgili en son karar;  

• Terkin kararı ise %10’u ödenir, kalan %90’ı terkin edilir.  

• Tasdik kararı ise %50’si ödenir, kalan %50’si terkin edilir.  

• Bozma kararı ise %25’i ödenir, kalan %75’i terkin edilir. 

• Kısmen bozma kısmen onama kararı ise onanan kısım için tasdik kararı  

çerçevesinde anılan bentteki oranın yarısı; bozulan kısım için %25’i ödenir, kalan kısım terkin edilir.  

(14) Kanundan yararlanabilmek için, dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarından yararlanılmaması 

şarttır. (Md.3/10)  



Mükelleflerin dava açılmaması ya da açılmış davalardan vazgeçilmesi yönündeki iradelerini, başvuru süresi içinde ilgili dairelere 

belirtmeleri şarttır. (Md.9/13-a)  

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. (Md.9/13-b)  

Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili 

olarak karar tarihine bakılmaksızın bu Kanunun yayımlandığı tarihten sonra tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem yapılmaz. 

(Md.9/13-c) 

 Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere vazgeçilen davalarda verilen kararlar ile hükmedilen yargılama gideri, avukatlık 

ücreti ve fer’ileri talep edilmez ve bu alacaklar için icra takibi yapılmaz. Vazgeçme tarihinden önce ödenmiş olan yargılama 

giderleri ve avukatlık ücretleri geri alınamaz. (Md.9/13-ç)  

(15) Bu Kanuna göre ödenmesi gereken tutarların kredi kartı ile veya iade alacaklarının mahsubu yoluyla ödenmesi mümkündür. 

(Md. 9/4 ve 9/5)  

(16) Bu Kanun kapsamına giren borçlara karşılık bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olan tutarlar ile tecil ve 

taksitlendirme kapsamında ödenen faizler bu Kanun hükümlerine dayanılarak red ve iade edilmeyecektir.  

Ancak bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında olup dava konusu edilen tarhiyatlara karşılık bu Kanunun 

yayımlandığı tarihten önce –rızaen- ödeme yapılmış olması halinde, ödenen bu tutarlar, vergi mahkemesinde esasa ilişkin olarak 

hiç karar verilmemiş veya verilen kararın bozulması nedeniyle yeniden karar verilmek üzere mahkemesine iade edilmiş davalara 

konu alacaklar için bu maddeden yararlanılmak üzere yapılan başvurular ile vergi mahkemesince verilmiş terkin kararları üzerine 

red ve iade edilebilir (Md.9/16).  

Diğer bir ifade ile dava safhasındaki tarhiyatlarla ilgili olarak Kanunun yürürlük tarihinden önce rızaen ödeme yapılmış olabilir. Bu 

Kanundan yararlanmak üzere başvuran mükelleflere, tahsilinden vazgeçilen kısımlarla beraber bu Kanun gereğince taksitle tahsil 

edilecek kısımların da (yani dava konusu tarhiyata karşılık rızaen yapılan tüm ödemelerin) iade edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.  

(17) Tasdik edilen kısımlar, tasdik kararına istinaden tahakkuk ettikleri ve ödenecek safhaya geldikleri için zorunlu olarak ödenmiş 

olabilir. Bu durumda olan mükelleflerin Kanundan yararlanmaları halinde, tasdik edilen verginin tamamını ödemeleri koşuluyla 

bunlara ilişkin ceza, faiz ve zamların tahsilinden vazgeçildiğinden, tahsilinden vazgeçilecek bu kalemlerin ödenmiş kısımlarının 

kendilerine red ve iade edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.  

Kanunun 9/16 ncı maddesi bize göre bu iadeyi engellemez. Çünkü burada kanuni bir mecburiyetten ödeme yapılmıştır. Bu 

konuda Maliye Bakanlığı’nın tebliğ bazında yapacağı açıklamalar takip edilmelidir.  



(18) Kanunun 3 ve 4 üncü maddelerinden yararlananlar, ayrıca V.U.K’nun uzlaşma, tarhiyat öncesi uzlaşma ve vergi cezalarında 

indirim, 4458 sayılı Kanunun uzlaşma ve 5326 sayılı Kanunun peşin ödeme indirimi hükümlerinden yararlanamazlar. (Md.4/6)  

(19) Bu madde hükmünden yararlanmak için başvuruda bulunan ancak bu Kanunda belirtilen ödeme şartını yerine getirmeyen 

borçlulardan ilk tarhiyata/tahakkuka göre belirlenen alacaklar başka bir işleme gerek olmaksızın takip edilir. Şu kadar ki, bu 

Kanunun yayımlandığı tarihten önce verilmiş olan en son yargı kararının, tarhiyatın/tahakkukun tasdikine ilişkin olması halinde bu 

karar üzerine tahakkuk eden alacaklar takip edilir. (Md.3/11)  

(20) Açılan davanın 2477 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 5’inci maddesi hükmüne uygun bulunmayarak mahkeme 

tarafından, 30 günlük yeni dava açma süresi verilerek reddedilmiş olması halinde de, yeni verilen dava açma süresi geçmemiş 

olduğundan bu aşama için belirtilen şekilde işlem yapılacağı kanaatindeyiz. 


