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        Ö z e t   B ü l t e n 
        Tarih  : 09.06.2017 

        Sayı  : 2017/29 

  

 

Değerli Müşterimiz,                                                   

                                                 

 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 

 

 7020 Sayılı Kanunla; kesinleşmiş olup son vade tarihi 31 Mart 2017 olan ve 27 

Mayıs 2017 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi 

henüz geçmemiş bulunan bazı borçların yapılandırılarak ödenmesi ve hurda araç 

desteği imkanı getirilmiştir. 

 

 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin kanuna göre 27 

Mayıs tarihi itibariyle taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile bu kanuna göre 

tahakkuk etmiş alacaklar yeni düzenlemeden yararlanamayacaktır.  

 

 Kanun ile; 

 

 -Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların gecikme 

zamları ve faizlerinde Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme 

yapılması,    

 

 -Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı) tamamen silinmesi,   

 

 -Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin 

silinmesi,   

 

 -Yapılandırılan tutarların ikişer aylık dönemler halinde 36 aya varan sürelerde 

taksitle ödenmesi,   

 

 -Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca % 50 

İndirim uygulanması,   

 

 -Yapılandırılan borçların kredi kartı ile ödenmesi   

 

 gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir.  

 

 Ayrıca Kanunda; 

 

 -Kesinleşmemiş alacaklar, 

 

 -Dava safhasında olan alacaklar,(ihtirazi kayıtla verilen beyannamelere 

ilişkin alacaklar hariç) 

 

 -İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler, 
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 -Matrah ve vergi artırımı, 

 

 -İşletme kayıtlarının düzeltilmesi, 

 

 İle ilgili düzenlemeler yer almamaktadır. 

 

1. Yapılandırmaya Konu Alacakların Ait Olduğu İdareler 

 

 -Maliye Bakanlığı, 

 

 -Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 

 

 -Sosyal Güvenlik Kurumu, 

 

 -İl Özel İdareleri, 

 

 -Belediyeler, 

 

 -Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdareleri, 

 

2. Yapılandırmaya Konu Olan Alacaklar 

 

a- Maliye Bakanlığına ait alacaklar, 

 

 -Vergi, ceza, gecikme faizleri ve gecikme zamları,(MTV 2. Taksidi hariç) 

 

 -İdari para cezaları,(Adli idari para cezaları hariç) 

 

b- Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ait alacaklar, 

 

 -Gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri ve gecikme 

zamları, 

 

c- Sosyal Güvenlik Kurumuna(SGK) ait alacaklar, 

 

 -Sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği, kurum karşılığı, 

işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, 

 

d- İl Özel İdarelerine ait alacaklar, 

 

 -Asli ve fer’i(asıl alacağa bağlı) amme alacakları(idari para cezaları ile il özel 

idare ayı hariç) 

 

e- Belediyeler, 

 

 -İdari para cezaları,(Belediyelere ödenen paylar hariç) 

 -Vergi, ceza, gecikme faizleri ve zamları, (2017 yılı emlak vergisi, çevre 

temizlik vergileri hariç) 
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 -Asli ve fer’i amme alacakları, 

 

 -Ücret alacakları ve bunlara bağlı fer’i alacaklar, 

 

 -Su, atık su, katı atık bedeli ile bunlara bağlı fer’i alacaklar,(sözleşmelerde 

düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil) 

 

f- Aşağıdaki idarelere ait alacaklar, 

 

 -Orman Genel Müdürlüğüne ödenmemiş olan kredi alacakları, 

 

 -Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, tarımsal amaçlı kooperatiflere 

veya ortaklarına kullandırılan krediler ile yeniden yapılandırılan kredi alacaklarının 

bakiye asılları, 

 

 -Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden organize sanayi bölgelerine 

ve küçük sanayi sitesi yapı kooperatiflerine kullandırılan kredi borçları(takipli olanlar 

dahil) 

 

 -TRT bandrol ücretleri, elektrik enerjisi payları, gecikme faizleri ve idari para 

cezaları, 

 

 -Esnaf ve Sanatkar Odaları aidat borçları, meslek eğitimini geliştirme ve 

destekleme fonu borç asılları, 

 

 -Ticaret Odası ve Borsalarına olan aidat, navlun hasılatlarından alınan oda 

payları, borsa tescil ücreti, 

3. Başvuru ve ödeme süreleri   

 Yasa ile ilgili başvuru ve ödeme sürelerinin genel tarihleri aşağıdaki gibidir.   

Başvuru/ödeme türü Süre 

Yeniden yapılandırmaya konu olacak 

alacakların vadesinin son tarihi 
31 Mart 2017 

Borçların yeniden yapılandırılması için 

başvuru süresi 
30 Haziran 2017 

Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığına, il özel idarelerine ve 

belediyelere bağlı tahsil dairelerine 

ödenecek borçların ilk taksitini ödeme 

süresi 

31 Temmuz 2017 
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Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil 

dairelerine ödenecek tutarların  ilk 

taksitinin ödeme süresi 

31 Ağustos 2017 

  

Mücbir sebep hâli ilan edilmiş ve 

mücbir sebep süresi iki yılı aşmış 

yerlerde, mücbir sebep hâli devam 

eden mükelleflerin mücbir sebep 

hâlinin sona erme tarihi 

  

31 Mayıs 2017 

  

4. Ortak Hükümler 

 Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların; 

 

 -İlgili idareye 30 Haziran 2017(bu tarih dahil) tarihine kadar başvuruda 

bulunması, 

 

 -Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, İl Özel İdarelerine ve 

belediyelere ödenecek borçların ilk taksitinin 31 Temmuz 2017(bu tarih dahil) 

tarihine kadar ödemesi, 

 

 -Sosyal Güvenlik Kurumuna(SGK) ödenecek borçların ilk taksitinin 31 Ağustos 

2017 tarihine kadar ödemesi, 

 

 gerekmektedir.  

 

 Hesaplanan tutarlar peşin ya da taksitler halinde ödenebilir. 

 

 -Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresinde peşin olarak 

ödenmesi halinde, Kanunun yayımı tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre 

için faiz hesaplanmaz. Fer’i(asıl alacağa bağlı) alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim 

oranları esas alınarak, hesaplanan tutar üzerinden ayrıca % 50 indirim yapılır. 

 

 -Hesaplanan tutarların taksitle ödenmesi halinde; borçlunun başvuru 

sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmesi 

gerekir.  

 

 -Taksitle yapılacak ödemelerde tutar; 

 

 6 Eşit taksit için (1,045) 

 9 Eşit taksit için (1.083) 

 12 Eşit taksit için (1,105), 

 18 Eşit taksit için (1,15) 
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 katsayı ile çarpılır. Bulunan tutar taksit sayısına bölünür. Böylece ikişer aylık 

dönemler halinde, ödenecek taksit tutarı hesaplanır. İdare, borçluya durumu 

gösteren ödeme planı verir. 

 

 İade alacaklarının borçlara mahsup edilmesinin istenmesi durumunda, 

başvuru ve taksit süresi içinde mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgeler tam ve 

eksiksiz verilir.  

 

 Kredi kartıyla ödeme yapılması, 

 

 Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumuna ait borçların, uygun 

görülmesi halinde kredi kartı kullanmak suretiyle ödenmesi mümkündür. Bankalar 

kart kullanıcılarına borç tutarını taksitler halinde yansıtılması ve taksit ödeme 

aylarında borç kaydedilmesi koşuluyla işlemi gerçekleştirir. Bu durumda ödeme 

tarihi olarak kredi kartının kullanıldığı gün esas alınır. Borçluya tahsilatın yapıldığını 

gösteren makbuz verilir. 

 

 Yapılandırma hakkının kaybedilmesi, 

 

 Ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi 

koşuluyla; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin ödenmemesi durumunda 

yapılandırma bozulmaz. Ancak ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının 

son taksiti(peşin ödeme seçeneğinde ilk taksit) izleyen ayın sonuna kadar, 

gecikilen her ay kesri için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme 

zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla kanun hükümlerinden yararlandırılır. 

 

 İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi halinde, yapılandırma hakkı 

kaybedilir. Yine bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi 

durumunda da yapılandırma bozulur. 

 

5. Hurda Araç Desteği 

 

 Kanunun geçici 1 inci maddesinde hurda araçlara ilişkin düzenlemeler 

yapılmıştır. Buna göre; 

 

 -1997 ve daha eski model taşıtlara, 31.12.2018 tarihine kadar hurdaya 

ayrılması ve trafik tescilinden silinmesi imkanı getirilmiştir. Böylece hurdaya ayrılacak 

araçların 31.12.2018 tarihine kadar olan motorlu taşıtlar vergisi, gecikme zammı, 

gecikme faizi terkin edilecektir. Ayrıca 31.12.2016 tarihine kadar olan tescil 

plakasına kesilen idari para cezaları da terkin kapsamındadır. 

 

 -Taşıtlarını noter satış senediyle satın alıp trafik tescil kuruluşuna kayıt ve tescil 

yaptırmayanlar, 31.12.2018 tarihine kadar, kayıt ve tescillerini tamamlamaları 

halinde yukarıdaki hükümlerden yararlanabileceklerdir. 

 

 -27 Mayıs 2017 tarihi itibariyle mevcut olmayan veya vasfını kaybetmiş olan 

2005 ve öncesi model taşıtlar, durumlarını belgelerle tevsik etmek veya yazılı 

bildirimde bulunmak şartıyla; 
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 Motorlu taşıtlar vergisinin ¼ ünün 31.12.2018 tarihine kadar ödenmesi 

şartıyla, 

 

 Kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi,  vergi cezaları, plakaya 

kesilen idari para cezalarının tamamından vazgeçilir. Ödemeyi müteakiben araç 

trafik tescilinden silinir. Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar Türk Ceza Kanunu’nun 

206 ıncı maddesi gereğince “Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan” 

suçundan, hurda haline getirmeyenler ise aynı Kanunun 257 inci maddesi 

gereğince “Görevi Kötüye Kullanma” suçundan cezalandırılacaklardır.  

 

 Yapılandırma özet tablosu ekte sunulmuştur.  
 

                 Saygılarımızla, 

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


