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         Ö z e t   B ü l t e n 

         Tarih : 30.11.2020 

         Sayı : 2020/131 

                                                                  

  

Değerli Müşterimiz;                                                            

                                                      

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel 

Tebliği (Seri No: 1) Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.  

Bilindiği üzere, 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (Kanun) 17.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de 

yayımlanmıştır.  

Bu kapsamda mükellefleri  en çok ilgilendiren konu vergi ve SGK yapılandırmalarıdır. 

Bu konuda SGK yapılandırma genelgesini çıkardı ve açıklamalarını 24.11.2020 tarih ve 

2020/130 sayılı Özet Bülten ile sizlerin bilgilerine sunduk.  

Vergi uygulamalarına ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da 27.11.2020 

tarihinde tebliğ düzenlemesinin yürürlüğe girmesi ile birlikte, vergi yapılandırma 

uygulamasının ayrıntıları aşağıda verilmiştir.  

Tebliğin amacı 7256 sayılı kanunun uygulanmasının usul ve esaslarının belirlenmesidir. 

Bu kapsamda öncelikle kanunda geçen tanımlar yapılmıştır. Kanun kapsamında 

yapılandırılacak alacağın kesinleşmiş alacak olması gerekmektedir.  

 

TANIMLAR 

Kesinleşmiş Alacak 

7256 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde, Kanun kapsamına giren alacaklar, alacaklı 

idareler ve alacak türleri itibarıyla tanımlanmış ve Kanunun yayımı tarihi itibarıyla kesinleşmiş 

alacaklar kapsama alınmıştır. 

Kanun kapsamında yapılandırılacak alacakların, 17.11.2020 tarihi itibariyle kesinleşmiş 

olması gerekmektedir. 

Bir alacağın kesinleşmesi, alacağın varlığının hukuk düzeninde ihtilaflı olmaması veya 

ihtilaflı hale gelme olasılığının kalmamasıdır. Alacakların kesinleşmesi, düzenlendikleri veya 

ilişkili oldukları kanunlardaki hükümler nedeniyle farklı şekilde gerçekleşebilmektedir. 

Bazı alacakların kesinleşme süreçleri; 

a) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ve vergi 

cezalarının kesinleşmesi; 

* Beyanname ile beyan edilen vergiler beyan edildiği tarihte (ihtirazi kayıtla verilen 

beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin dava konusu yapılması hâlinde bu vergiler 

kesinleşmemiş alacak olduğu halde, 7256 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasının 

(a) bendine istinaden bu durumdaki vergilerin de Kanun hükmüne göre yapılandırılması 

mümkün bulunmaktadır.), 
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* İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergiler ile kesilen vergi cezalarına ilişkin 

düzenlenen vergi/ceza ihbarnamesinin tebliği üzerine, 

- Süresi içerisinde dava açılmamış olması veya dava açılmış olmakla birlikte yargılama 

aşamalarının son bulması, 

- Uzlaşma hükümlerinden yararlanılarak uzlaşılması, hallerinde söz konusu olacaktır. 

213 sayılı Kanunun “Tahakkuk” başlıklı 22 nci maddesinde “Verginin tahakkuku, tarh 

ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir safhaya gelmesidir.” hükmü yer almaktadır. 

Bu hükme göre, “verginin ödenebilir hale gelmesi” verginin tahakkuku olarak tanımlanmıştır. 

“Tahakkuk” vergi hukukunun bir kavramı olduğu halde, “kesinleşme” yargılama 

hukukunun kavramıdır. 

Vergi alacağının tahakkuku ile kesinleşmesi genellikle aynı zamanlarda gerçekleşmekle 

birlikte farklı olan durumlar da mevcuttur. 

Örneğin, ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi ve kesilen cezalar vergi/ceza 

ihbarnamesiyle mükelleflere tebliğ edilmekte, mükelleflerce ilk derece mahkemesi olan vergi 

mahkemesinde dava konusu yapılabilmekte ve vergi mahkemesince de bu cezalı tarhiyatların 

onanması (davanın reddedilmesi) hâlinde bir üst yargı merciine başvurulabilmektedir. 

İtiraz/istinaf incelemesi bölge idare mahkemesinde, temyiz incelemesi Danıştay’da 

devam eden vergi ve cezalara ilişkin tarhiyatlar, vergi mahkemesi kararının vergi dairesine 

tebliği üzerine tebliğ tarihi itibarıyla 213 sayılı Kanunun 112 nci maddesine göre gecikme faizi 

hesaplanarak “tahakkuk” ettirildiği halde, bir üst yargı merciinde yargılamanın devam etmesi 

nedeniyle bu alacakların “kesinleşmiş alacak” olarak değerlendirilmesi mümkün 

bulunmamaktadır. 

Dolayısıyla, 7256 sayılı Kanunun yayımı tarihi itibarıyla, ilk derece yargı kararı üzerine 

tahakkuk ettiği halde yargılamanın devam etmesi nedeniyle kesinleşmemiş olan alacaklar 

Kanun kapsamına girmemektedir. 

b) İdari para cezalarının kesinleşmiş alacak olabilmesi için idari yaptırım kararlarına 

karşı süresi içerisinde dava açılmaması veya dava açılmış olmakla birlikte yargılama 

aşamalarının son bulması gerekmektedir. 

c) Ecrimisillerin kesinleşmiş alacak olarak değerlendirilebilmesi için ecrimisil 

ihbarnamesi/ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin tebliği üzerine süresi içerisinde dava açılmamış 

olması veya dava açılmış olmakla birlikte yargılama aşamalarının son bulması gerekmektedir. 

ç) Yukarıda yer verilen alacakların dışında kalan ancak Kanun kapsamına giren diğer 

alacakların kesinleşmiş alacak olarak değerlendirilebilmesi için söz konusu alacakların 

varlığının hukuk düzeninde ihtilaflı olmaması veya ihtilaflı hale gelme olasılığının kalmaması 

gerekmektedir. 

 

Feragat yoluyla kesinleşme süreci; 

7256 sayılı Kanun kapsamına tür ve dönem olarak girdiği halde varlığına ilişkin dava 

açılmış olan alacaklardan; anılan Kanunun yayımı tarihinden önce davadan tamamen feragat 

edilmiş ve feragate ilişkin mahkeme kararı ile kesinleşerek taraflardan birine tebliğ edilmiş 

olanlar, 7256 sayılı Kanunun yayımı tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da 

ödeme süresi henüz geçmemiş alacak olması şartıyla, Kanundan yararlanabilecektir. 
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Bu durumda, feragat edilen davaya konu olan ve kapsama giren alacakların tamamı esas 

alınarak Kanun hükümlerinin tatbiki gerekecektir. 

Öte yandan, 213 sayılı Kanunun “Kanun yolundan vazgeçme” başlıklı 379 uncu 

maddesinde özel sonuçları olan feragat usulü düzenlenmiştir. Buna göre, vergi/ceza 

ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda, vergi mahkemesince verilen istinaf yolu açık 

kararlar ile bölge idare mahkemesince verilen temyiz yolu açık kararlar (Danıştayın bozma 

kararı üzerine verilen kararlar hariç) üzerine; mükellef tarafından geçerli olan kanun yoluna 

başvuru süresi içerisinde, dava konusu vergi ve/veya vergi cezalarının tümü için kanun 

yolundan vazgeçildiğine ilişkin dilekçenin ilgili vergi dairesine verilmesi şartıyla kanun 

yolundan vazgeçme dilekçesinin verildiği tarih itibarıyla başkaca bir işleme gerek kalmaksızın 

bu vergi ve/veya vergi cezalarının maddede belirtilen oranlarda indirim yapılarak tahakkuk 

edeceği, kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin vergi dairesince ilgili yargı merciine 

gönderileceği ve bu dilekçenin vergi dairesine verildiği tarihin kanun yolundan vazgeçme tarihi 

olarak kabul edileceği hükme bağlanmıştır. 

Buna göre, Kanunun yayımı tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) 213 sayılı Kanunun 379 

uncu maddesi hükmünden yararlanmak üzere kanun yolundan vazgeçme dilekçesini ilgili vergi 

dairesine vermiş olanların bu borçları da kesinleşmiş alacak olarak kabul edilecektir. 

 

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA BAĞLI TAHSİL DAİRELERİNCE 

TAKİP EDİLEN AMME ALACAKLARI  

 

Kanun kapsamına giren alacaklar, tür ve dönemler: 

1-213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Açısından Alacağın Türü ve Dönemleri 

7256 sayılı Kanunun kapsamına, 213 sayılı Kanun kapsamına giren vergiler ve vergi 

cezaları ile bunlara bağlı gecikme faizleri, gecikme zamları gibi fer’i alacaklar girmektedir. 

Alacağın Dönemleri: 

i) 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde 

ise bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi 

cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları Kanun kapsamındadır. 

Vergilendirme döneminin bitim tarihi ve beyanname verme süresinin son günü 

Ağustos/2020 ayı ve öncesine rastlayan dönemler kapsama girmekte, dönemin bitim tarihi 

Ağustos/2020 ayına rastlamakla beraber beyanname verme süresinin son günü Eylül/2020 

ayına sirayet edenler kapsama girmemektedir. 

Bu kapsamda beyanname verme süresinin son günü 31.08.2020 veya öncesi olması 

gerekmektedir. Örneğin, Ağustos 2020 KDV Beyannamesi, Temmuz-Eylül/2020 3. Dönem 

Geçici Vergi Beyannamesi kanun kapsamına girmez.  

Veraset intikal vergisinde beyanname verme süresinin son günü 31.08.202 0 veya öncesi 

olması gerekir.  

Harçların 31.8.2020 tarihinden önce tarh edilip kesinleşmiş olması gerekir aksi halde 

kanun kapsamına girmez.  
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ii) 2020 yılına ilişkin olarak 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden 

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

kapsamındadır. 

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

motorlu taşıtlar vergisi, yıllık harçlar gibi alacaklar Kanunun kapsamına girmektedir. 

iii) 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak kesilen 

vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları Kanun kapsamındadır. 

Vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarında 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 

yapılan tespitlere ilişkin olarak kesilen ve Kanunun yayımı tarihi itibarıyla kesinleşmiş olup, 

vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olanlar kapsamdadır.  

2-Kapsama Giren İdari Para Cezaları 

Kanun kapsamına;  

- 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre,  

- 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü 

Hakkında Kanununa göre,  

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

sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlarca, 

verilen idari para cezaları hariç olmak üzere 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen  

idari para cezaları girmektedir.  

7256 sayılı Kanun kapsamına giren idari para cezalarından, 31/8/2020 tarihinden (bu 

tarih dâhil) önce verilen ve Kanunun yayımı tarihi itibarıyla kesinleşmiş olup, vadesi geldiği 

halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olanlar Kanuna göre 

yapılandırılabilecektir. 

3-6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Kapsamında 

Takip Edilen Diğer Alacaklar 

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

kapsamında takip edilen ve 7256 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) 

bendinin (3) numaralı alt bendi kapsamında olan alacaklardan, Kanunun yayımı tarihi itibarıyla 

kesinleşmiş olup, vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olan 

asli ve fer’i amme alacakları Kanuna göre yapılandırılabilecektir.  

Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi 

kapsamına;  

- Ecrimisiller,  

- Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) alacakları,  

- Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) alacakları,  

- Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından verilen 

öğrenim ve katkı kredisi alacakları,  

- Doğrudan gelir desteği ödemelerinden geri alınması gereken alacaklar,  

- 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi 

Hakkında Kanun kapsamındaki alacaklar,  
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- 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı 

Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkümlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna 

göre doğan yiyecek bedelleri,  

- 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununa istinaden alınan Devlet hakkı 

bedelleri, gibi alacaklardan vergi dairelerine takip için intikal etmiş olanlar girmektedir.  

6183 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca hesaplanan %10 

oranındaki zam, 68 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile 79 uncu maddesinin dördüncü fıkrası 

uyarınca hesaplanan %10 oranındaki tazminatlar asli alacak olarak dikkate alınmak suretiyle 

Kanun kapsamında yapılandırılacaktır.  

Ancak, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Kanun 

kapsamında takip edilen adli para cezaları Kanun kapsamına girmemektedir. 

İL ÖZEL İDAREELERİ, BELEDİYELER VE YİKOP’LARCA TAKİP EDİLEN 

ALACAKLAR: 

6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen, vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) 

önce olan ve Kanunun yayımı tarihi itibarıyla kesinleşmiş bulunmakla birlikte, ödenmemiş asli 

ve fer’i amme alacakları Kanun kapsamına girmektedir.  

Genel olarak ilgili birimlerce takip edilen ve vadesi 31.08.2020 veya öncesi olan borçlar 

kanun kapsamındadır.  

ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

Kanun kapsamında alacakların yapılandırılarak ödenebilmesi için bu alacakların;  

- Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen tür ve dönemden kaynaklı bir alacak olması,  

- “kesinleşmiş alacak” olması,  

- Kanunun yayımı tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi 

henüz geçmemiş olması (Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d), (e) ve (f) 

bendinde vadesi 31/8/2020 tarihi ve öncesi olarak belirlenen alacaklar için bu tarih ve öncesinin 

esas alınması), şarttır. 

Başvuru Süresi ve Şekli 

7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında, ilgili maddelerde yer alan 

özel hükümler saklı kalmak kaydıyla Kanundan yararlanmak isteyen borçluların 31/12/2020 

tarihi sonuna kadar ilgili idareye başvuruda bulunması şartı getirilmiştir.  

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere, büyükşehir 

belediyelerine, YİKOB’lara, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine bağlı tahsil 

dairelerine olan ve bu Kanun kapsamına giren borçlarını yapılandırarak ödemek isteyen 

borçluların, 31 Aralık 2020 tarihine (bu tarih dâhil) kadar borçlu bulundukları tahsil dairelerine 

yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.  

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine olan borçları için Kanun 

hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi 

(www.gib.gov.tr) ya da edevlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabilecekleri 

gibi bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla da başvurabileceklerdir. 

Ayrıca, borçlular motorlu taşıtlar vergisi ve/veya taşıtla ilişkili idari para cezaları için 

bulundukları ildeki/ilçedeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerine de başvuru 
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yapabileceklerdir. Bu takdirde, ödeme planları mükelleflerin bağlı oldukları vergi daireleri 

tarafından tanzim edilecek ve mükelleflere ödeme planları müracaat ettikleri vergi dairesinde 

imza karşılığında elden, gerekli şartların bulunması koşuluyla (www.gib.gov.tr) internet adresi 

üzerinden doğrudan verilebilecektir.  

Tebliğ ekinde yer alan başvuru dilekçeleri (Ek:2/A, 2/B, 2/C, 2/D), Hazine ve Maliye 

Bakanlığına bağlı vergi dairelerine ödenecek kesinleşmiş alacaklar için Kanundan yararlanmak 

isteyen borçlularca kullanılacaktır. Diğer idarelere başvurulur için ilgili idarenin örnek 

dilekçesinin bulunması gerekmektedir.  

Borçluların birden fazla vergi dairesine olan borçları için Kanundan yararlanma 

talebinde bulunmaları hâlinde, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurmaları gerekmektedir. 

213 ve 6183 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle 

mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişiler 

sorumlu oldukları tutarlar dikkate alınarak ilgili vergi dairesine yazılı başvuru yapmak suretiyle 

7256 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanabileceklerdir. Dolayısıyla bu kişilerin Gelir İdaresi 

Başkanlığının internet adresi ve e-devlet üzerinden başvurmaları mümkün bulunmamaktadır. 

Borçlular, Kanun kapsamına giren toplam borçları için Kanundan yararlanabilecekleri gibi 

talep ettikleri dönem ve türler açısından da Kanundan yararlanabileceklerdir. Ancak, motorlu 

taşıtlar vergisi mükelleflerinin, her bir taşıt itibarıyla hesaplanacak toplam borç tutarı için 

başvuruda bulunmaları zorunludur.  

7256 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan hüküm gereğince, 

Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla yargı kararı ile 

kesinleştiği halde Vergi Mahkemesi/Bölge İdare Mahkemesi/Danıştay Kararına Göre 

Vergi/Ceza İhbarnamesinin mükellefe tebliğ edilmemiş olması nedeniyle ödeme süresi 

oluşmamış alacaklar için Kanundan yararlanmak isteyen mükellefler, başvuru dilekçesinde bu 

hususu ayrıca belirteceklerdir.  

Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında vergi dairelerince 

Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri (gümrük müdürlükleri) adına niyabeten takip edilen 

alacaklar için vergi dairelerine başvurulması mümkün bulunmayıp, bu yöndeki taleplerin ilgili 

idareye yapılması gerekmektedir.  

7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin onüçüncü fıkrası gereğince, Kanun 

hükümlerinden yararlanmanın şartlarından birisi de dava açılmaması, açılmış davalardan 

vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması olduğundan, bu Kanundan yararlanmak üzere 

başvuran borçluların, takip ve tahsilat işlemlerinden dolayı açtıkları davalardan da (ihtirazi 

kayıtla verilen beyannameye konu alacaklar için Kanundan yararlanmak isteyenlerin alacağa 

ilişkin olarak açmış oldukları davalar dâhil) vazgeçmeleri gerekmektedir. 

Öte yandan, elektronik ortamda Kanundan yararlanmak için başvuruda bulunan borçluların, 

yararlanmak istedikleri borçlarıyla ilgili davalar bulunması hâlinde ilgili vergi dairesine ayrıca 

yazılı olarak da başvurmaları şarttır. 

 

ALACAK TUTARININ TESPİTİ  

7256 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde, Kanun kapsamında yapılandırılarak ödenecek 

tutarın tespitinde uygulanacak esaslar belirlenmiş ve alacak asılları üzerinden hesaplanan faiz, 

gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları 
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kullanılarak hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarının alacak asılları ile birlikte ödenmesi kuralı 

getirilmiştir.  

Yİ-ÜFE tutarı, 31/10/2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) Türkiye İstatistik Kurumunun 

her ay için belirlediği aylık değişim oranları, 1/11/2016 tarihinden itibaren Kanunun 

yayımlandığı Kasım 2020 ayı dâhil geçen süreye her ay için aylık %0,35 oranı esas alınmak 

suretiyle hesaplanacaktır.  

Yİ-ÜFE hesaplamalarında ilk aya ilişkin esas alınacak Yİ-ÜFE aylık değişim oranı, 

alacağın vadesinin rastladığı ay için açıklanmış olan orandır. Alacağın vade tarihinin ayın son 

günü olması hâlinde de hesaplamalarda başlangıç oranı olarak kullanılacak Yİ-ÜFE aylık 

değişim oranı, vade tarihinin rastladığı ay için belirlenmiş oran olacaktır. Yİ-ÜFE tutarlarının 

tespitinde kullanılacak olan Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarının eksi değer çıkması durumunda 

bu oranlar da hesaplamada eksi değer olarak dikkate alınacaktır. 

Hesaplamalar başvuru üzerine idare tarafından yapılacaktır.  

Uzlaşılmış Ancak Ödeme Süresi Geçmemiş Borçlar: 

7256 sayılı Kanunun yayımlandığı 17/11/2020 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) 213 sayılı 

Kanunun gerek uzlaşma gerekse tarhiyat öncesi uzlaşma hükümlerinden yararlanılarak uzlaşma 

sağlanmış ancak ödeme süresi henüz geçmemiş borcu olan mükellefler, uzlaşma sonucu 

tahakkuk eden vergi ve ceza tutarları ile hesaplanan gecikme faizleri dikkate alınarak Kanun 

hükümlerinden yararlanabileceklerdir. Vergi aslına bağlı cezalar kalkacak, gecikme faizi yerine 

Yİ-ÜFE hesaplanacak.  

VUK 376. Madde Kapsamında ki Borçlar: 

213 sayılı Kanun uyarınca kesilmiş olan vergi cezaları için anılan Kanunun 376 ncı 

maddesi hükmü uyarınca indirim talebinde bulunulan ancak, 7256 sayılı Kanunun yayımlandığı 

17/11/2020 tarihi itibarıyla dava açma süresi geçmiş, dolayısıyla kesinleştiği halde ödeme 

süresi henüz geçmemiş bulunan alacaklar için indirimli ceza tutarları dikkate alınarak Kanun 

hükümlerinden yararlanılabilecektir 

VUK 371. Madde Kapsamında ki Borçlar: 

7256 sayılı Kanunun yayımlandığı 17/11/2020 tarihi itibarıyla (bu tarih hariç) pişmanlık 

hükümlerine göre tahakkuk eden ve 15 günlük ödeme süresi henüz geçmemiş olan alacaklar 

için Kanun hükümlerinden yararlanılabilecektir. Bu takdirde, pişmanlık zammı yerine Kanunun 

yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları kullanılarak Yİ-ÜFE tutarı 

hesaplanacaktır.  

Ancak, 7256 sayılı Kanun hükümlerine göre ödeme yapılmamış olması hâlinde 

pişmanlık hükümlerinin ihlal edilmiş sayılacağı tabiidir. Dolayısıyla, kısmen pişmanlık ihlali 

olamayacağından borçlular ödedikleri tutar kadar Kanun hükmünden yararlanamayacaktır. 

213 sayılı Kanunun pişmanlık hükümlerine göre tahakkuk eden ve Kanunun yayımı tarihi 

itibarıyla 371 inci maddede öngörülen 15 günlük ödeme süresinde ödenmemiş olan vergiler 

için pişmanlık hükümleri ihlal edilmiş olacak ve vergi asılları ile bunlara hesaplanan gecikme 

faizi/gecikme zammı Kanun kapsamında yapılandırılacaktır. 

VUK 379. Madde Kapsamında ki Borçlar: 

213 sayılı Kanunun 379 uncu maddesi hükmünden yararlanmak üzere Kanunun yayımı 

tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) davadan tamamen feragat edilerek anılan maddeye göre 

tahakkuk eden vergi ve/veya vergi cezalarından, Kanunun yayımı tarihi itibarıyla vadesi geldiği 



 

8 
 

halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olanlar için Kanundan 

yararlanılabilecektir.  

213 sayılı Kanunun 379 uncu maddesine göre tahakkuk eden ve tahakkuk tarihinden 

itibaren bir aylık ödeme süresi 7256 sayılı Kanunun yayımı tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) 

geçmemiş olan alacakların bu Kanuna göre yapılandırılarak ödenmesi hâlinde, 213 sayılı 

Kanunun 379 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer verilen indirimler ayrıca uygulanır. 

Ancak, 7256 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılan bu alacağın tamamının Kanunda 

öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi hâlinde 213 sayılı Kanunun 379 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasında yer alan indirim hükümlerinden yararlanılamayacağı tabiidir. 

İhtirazi Kayıtla Beyan Edilen Vergiler:  

7256 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde, ihtirazi kayıtla 

verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler hakkında, maddenin birinci 

fıkrasının (a) bendi hükmünün uygulanacağı belirtilmiştir.  

Buna göre, Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ihtirazi kayıtla beyan edilmiş ancak 

ödenmemiş vergiler dava konusu yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın Kanun kapsamında 

yapılandırılacaktır. Bu takdirde, ihtilafa ilişkin yargı mercilerince verilmiş kararlar dikkate 

alınmadan mükelleflerin beyanı üzerine tahakkuk eden tutar esas alınarak Kanun hükmünden 

yararlanılacaktır. Ayrıca, alacağa ilişkin açılmış olan davalardan vazgeçilmesi gerektiği 

tabiidir. 

Geçici Vergiler: 

2020 yılının ilk 2 dönemi kanun kapsamındadır. Geçici vergilerin yıllık gelir ve 

kurumlar vergisinden mahsup edilebilmesi için mahsup tarihi itibarıyla ödenmiş olması 

gerekmektedir. Bu nedenle taksitlendirme yapmadan Nisan 2021 ayına kadar ödenecekse 

mahsup yapılacak, aksi halde Kurumlar vergisi beyannamesinde mahsup yapılamayacaktır.  

Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin Yapılacak İşlemler: 

Aynı plakaya ait tüm borçları yapılandırılmak zorundadır. Kanun hükümlerinin ihlal 

edilmemiş olması koşuluyla, 197 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (d) fıkrası hükmü 

uygulanmadan, taksit ödeme süresi sonuna kadar fenni muayene yaptırılmasına ve uçuşa 

elverişli belgesi verilmesine imkân sağlanmaktadır. Ancak, taşıtın satış ve devri hâlinde 

taksitlendirilen borcun tamamının ödenmesi şarttır. 

Kanunun Yayımı Tarihi İtibarıyla Yargı Kararına Göre Kesinleştiği Halde Ödeme 

Süresi Belirlenmemiş Alacaklar  

7256 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin altıncı fıkrasında, bu Kanunun kapsadığı 

dönemlere ilişkin olup, Kanunun yayımı 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 alacakların da bu Kanun 

hükümlerinden yararlandırılacağı, bu hüküm kapsamına giren alacaklar için ayrıca tebligat 

yapılmayacağı ve alacakların vade tarihi olarak Kanunun yayımı tarihinin kabul edileceği, bu 

kapsamda yapılandırılan tutarların Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi hâlinde de 

vade tarihinde değişiklik yapılmayacağı hükme bağlanmıştır.  

Bu hükme göre, Kanunun kapsadığı dönemlerle ilgili olup, tarhiyata ilişkin 

mahkemelerce verilerek taraflardan birine tebliğ edilen ve bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla 

(bu tarih dâhil) kesinleşen yargı kararına istinaden vergi dairelerince mükellefe ödemeye 
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yönelik tebligatın (Vergi Mahkemesi/Bölge İdare Mahkemesi/Danıştay Kararına Göre 

Vergi/Ceza İhbarnamesi) yapılmaması nedeniyle borcun vadesinin belirlenmediği alacaklar 

için bu Kanunda öngörülen süre ve şekilde başvuruda bulunulması koşuluyla Kanundan 

yararlanılabilecektir.  

Bu durumda, borçlunun başvuru dilekçesinde bu fıkra kapsamına giren borçları için 

Kanun hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtmesi şartıyla, bu alacaklar için ayrıca vergi 

dairesince mükellefe Vergi Mahkemesi/Bölge İdare Mahkemesi/Danıştay Kararına Göre 

Vergi/Ceza İhbarnamesi tebliğ edilmeyecek ve alacakların vade tarihi Kanunun yayımı tarihi 

kabul edilecektir. 

ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ  

7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında “(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.” hükmü yer 

almaktadır.  

Kanunun 3 üncü maddesi hükmü ile azami taksit süresi 18 eşit taksit olarak belirlenmiş 

olmakla birlikte 6, 9 ve 12 eşit taksitte ödeme seçenekleri de bulunmaktadır. Kanuna göre 

ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması hâlinde süre, tatili 

izleyen ilk iş günü mesai saati sonuna kadar uzayacaktır. 

Kanun hükümlerine göre yapılandırılan alacak tutarının peşin veya taksitle ödenmesi 

imkânı getirilmiş ve taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde katsayı uygulanacağı 

öngörülmüştür.  

Peşin veya İlk İki Taksit Ödeme Süresi İçinde Yapılan Ödemeler ve İndirim: 

Borçlular Kanun kapsamında yapılandırdıkları borçlarını, ilk taksit ödeme süresi içinde 

ödemek üzere peşin ödeme seçeneğini tercih edebilirler. Kanun kapsamında yapılandırılan 

tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi hâlinde;  

- Bu tutarlara katsayı uygulanmayacaktır.  

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

tutarların %90’ının tahsilinden vazgeçilecektir.  

- Yapılandırılan alacağın Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) 

numaralı alt bendi kapsamındaki idari para cezalarından olması hâlinde bu alacaktan ayrıca 

%25 indirim yapılacaktır.  

- 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.  

Söz konusu ödemenin defaten yapılması zorunlu olmayıp, ilk taksit ödeme süresi içinde 

farklı zamanlarda borcun tamamının ödenmesi hâlinde de bu hükümden yararlanılacaktır. 



 

10 
 

Ayrıca, yapılandırılan tutarların taksitle ödenme seçeneği tercih edilmesine rağmen ilk taksit 

ödeme süresi içinde peşin olarak tamamının ödenmesi durumunda da bu hükümlerden 

yararlanılabilecektir. 

 

Diğer taraftan, peşin ödeme seçeneği tercih edilmek suretiyle yapılandırılan alacakların 

tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmemesi hâlinde Kanunun 3 üncü maddesinin 

altıncı fıkrası hükmüne göre ilk taksit ödeme süresini izleyen ayın sonuna kadar geç ödeme 

zammıyla birlikte ödeme yapılarak Kanun hükümlerinden yararlanılabilecektir. 

Bu durumda, geç ödeme zammıyla birlikte yapılan ödeme, ilk iki taksit ödeme süresi içinde 

yapılmış olduğundan, bu ödemelere 3 üncü maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendi hükmüne 

göre indirim uygulanacaktır.  

İlk İki Taksit Ödeme Süresi İçinde Yapılan Ödemede İndirim:  

Borçlular Kanun kapsamında yapılandırdıkları borçlarını, taksitler hâlinde ödemek 

üzere taksitli ödeme seçeneğini tercih edebilirler. Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü 

fıkrasının (b) bendinde hesaplanan tutarların tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içinde 

ödenmesi hâlinde indirim uygulamasına ilişkin hükümlere yer verilmiştir.  

Buna göre, taksitle ödeme seçeneği tercih edilerek, yapılandırılan alacağa ilişkin ilk 

taksitin süresinde ve tam olarak ödenmiş olması şartıyla, kalan taksitlerin tamamının ikinci 

taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde;  

- Bu tutarlara katsayı uygulanmayacaktır.  

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

tutarların %50’sinin tahsilinden vazgeçilecektir.  

- Yapılandırılan alacağın Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) 

numaralı alt bendi kapsamındaki idari para cezalarından olması hâlinde bu alacaktan ayrıca 

%12,5 indirim yapılacaktır.  

- 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. Bu kapsamda, ilk taksit içinde ödenen Yİ-ÜFE tutarının %50’si, katsayı 

tutarı ve varsa idari para cezasının %12,5’i ile yapılandırılan alacağın sadece fer’i alacaktan 

ibaret olması durumunda Yİ-ÜFE tutarının %25’inin red ve iade edileceği tabiidir.  

Taksitli Ödeme ve Katsayı Uygulaması  

7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendinde “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.  
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Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar 

ilgili katsayıya göre düzeltilir. 

 

ÖDEME: 

7256 sayılı Kanun kapsamında ödenecek tutarlar, vergi dairelerine, anlaşmalı bankalara, 

PTT şubelerine ödenebileceği gibi, anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı kullanılmak 

suretiyle de ödenebilecektir. 

Vergi Dairesinden olan alacaklara mahsuben de ödeme yapılabilecektir. Mahsuben 

ödeme yapılması için, alacak için gerekli olan tüm bilgi ve belgelerin vergi dairesine tam ve 

eksiksiz olarak sunulmuş olması gerekmektedir.  

TAKSİTLERİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ HALİNDE YAPILACAK 

İŞLEMLER 

Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam 

olarak ödenmek koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında en fazla iki taksitin süresinde 

ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmayacak ve 

ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının borçlunun başvuru sırasında tercih ettiği 

taksitlendirme süresinin son taksitini 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 Kanun hükümlerinden yararlanılacaktır.  

Dolayısıyla, Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden;  

- İlk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi,  

- Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi,  

- Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son 

taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi, hâlinde Kanun hükümlerinden yararlanma 

hakkı kaybedilecektir. 

Kanun kapsamında ödenecek taksitlere yönelik yapılan ödemelerde 10,00 TL’ye kadar 

eksik ödemeler ihlal sebebi sayılmayacaktır. Bununla birlikte, taksit tutarının %10’u 10,00 

TL’nin altında ise yüzde %10 tutarına isabet eden tutar kadar eksik ödeme hali ihlal sebebi 

sayılmamıştır. 

7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin sekizinci fıkrasında, Kanun kapsamına giren 

alacakların aynı maddenin altıncı fıkrasında belirtilen şekilde tamamen ödenmemiş olması 

hâlinde, borçluların ödedikleri tutar kadar Kanun hükümlerinden yararlanacağı düzenlenmiştir. 

Buna göre, Kanun kapsamında taksitlendirilen alacakların Kanunda öngörülen süre ve şekilde 

tamamen ödenmemesi hâlinde, borçlular yaptıkları ödemeler nispetinde Kanun hükümlerinden 

yararlandırılacaktır.  

TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN ALACAKLAR  

7256 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında, Hazine ve Maliye 

Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan belli tutarın altındaki alacakların 

tahsilinden vazgeçilmesine yönelik hükümlere yer verilmiştir. Anılan fıkra kapsamına;  

- Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Kanun kapsamında 

takip edilmekte olan,  
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- Vadesi 31/12/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olan,  

- Her bir alacak türü ve dönemi itibarıyla aslı 100,00 TL’yi aşmayan (tutarına 

bakılmaksızın bu asıllara bağlı fer’iler dâhil),  

- Aslı ödenmiş fer’i alacaklardan tutarı 200,00 TL’yi aşmayan,  

- Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan, alacaklar girmektedir. 

Tebliğin tam metnine ve ekinde yer alan dilekçelere aşağıdaki internet adresinden 

ulaşılabilmektedir.  

https://www.gib.gov.tr/node/147041 

                         

                        

                                                                                       Saygılarımızla, 

 

                                                            Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


