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YAPILANDIRMA KANUNU ÖZET TABLO 

Kapsama Giren 

Alacak 
Silinecek/Ödenecek Kısım 

Başvuru 

Tarihi 
Ödeme Tarihi 

Maliye Bakanlığına, İl 

Özel İdarelerine ve 

belediyelere bağlı tahsil 

dairelerince takip edilen 

kapsama giren 

alacaklar 

Alacak aslının tamamı 

ödenecek.  

 

Gecikme faizi ve gecikme 

zammı gibi fer’i amme 

alacaklarının tamamı 

silinecek, bunların yerine Yİ-

ÜFE aylık değişim oranları 

esas alınarak 

hesaplanacak tutar 

ödenecek.  

 

Vergi aslına bağlı olarak 

kesilen vergi cezaları ve bu 

cezalara bağlı gecikme 

zamlarının tamamı 

silinecek.  

 

Vergi aslına bağlı 

olmaksızın kesilmiş vergi 

cezaları ile iştirak nedeniyle 

kesilmiş vergi cezalarının 

%50’si ödenecek, kalan % 

50’si silinecek. Bu cezalara 

bağlı gecikme zammının 

tamamı silinecek, bunun 

yerine bu Kanunun yayımı 

tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık 

değişi m oranları esas 

alınarak hesaplanacak 

tutar ödenecek. 

 

30.06.2017 

tarihine 

kadar (bu 

tarih dâhil) 

-     Peşin ödemede 

Temmuz 2017 ayı sonuna 

kadar 

-     Taksitle 

ödemede ilk taksit 

Temmuz 2017 ayından 

başlamak üzere ikişer 

aylık dönemler halinde 

azami 18 eşit taksitte (1) 

(2) 



2 
 

Kapsama Giren 

Alacak 
Silinecek/Ödenecek Kısım 

Başvuru 

Tarihi 
Ödeme Tarihi 

Aşağıdaki Kanunlar 

gereğince kesilen idari 

para cezaları 

 

-     1111 sayılı Askerlik 

Kanunu, 

-     Mülga 5539 sayılı 

Karayolları Genel 

Müdürlüğü Kuruluş ve 

Görevleri Hakkında 

Kanun, 

-     2839 sayılı Milletvekili 

Seçimi Kanunu,  

-     2918 sayılı Karayolları 

Trafik Kanunu, 

-     2972 sayılı Mahalli 

İdareler ile Mahalle 

Muhtarlıkları ve İhtiyar 

Heyetleri Seçimi 

Hakkında Kanun, 

-     3376 sayılı Anayasa 

Değişikliklerinin 

Halkoyuna Sunulması 

Hakkında Kanun, 

-     3984 sayılı Radyo ve 

Televizyonların Kuruluş 

ve Yayınları Hakkında 

Kanun, 

-     4925 sayılı Karayolu 

Taşıma Kanunu, 

-     5490 sayılı Nüfus 

Hizmetleri Kanunu,  

-     6001 sayılı Karayolları 

Genel Müdürlüğünün 

Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun, 

-     6112 sayılı Radyo ve 

Televizyonların Kuruluş 

ve Yayın Hizmetleri 

Hakkında Kanun, 

 

 

 

İdari para cezalarının 

tamamı ödenecek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faiz, gecikme faizi ve 

gecikme zammı gibi fer’i 

amme alacaklarının 

tamamı silinecek, bunların 

yerine Yİ-ÜFE aylık değişim 

oranları esas alınarak 

hesaplanacak tutar 

ödenecek. 

 30.06.2017 

tarihine 

kadar (bu 

tarih dâhil) 

-     Peşin ödemede 

Temmuz 2017 ayı sonuna 

kadar 

 

 

-  Taksitle ödemede 

ilk taksit Temmuz 2017 

ayından başlamak üzere 

ikişer aylık dönemler 

halinde azami 18 eşit 

taksitte (1) (2) 
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Kapsama Giren 

Alacak 
Silinecek/Ödenecek Kısım 

Başvuru 

Tarihi 
Ödeme Tarihi 

Yukarıdakiler dışında 

kalan ve 6183 sayılı 

Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun kapsamında 

takip edilen ve 4749 

sayılı Kamu Finansmanı 

ve Borç Yönetiminin 

Düzenlenmesi Hakkında 

Kanun kapsamında 

olup tahsil dairesine 

takip için intikal etmiş 

olan amme alacakları 

dâhil olmak üzere asli ve 

fer’i amme alacakları1 

Asli amme alacağının 

tamamı ödenecek. 

 

Faiz, cezai faiz, gecikme 

faizi ve gecikme zammı 

gibi fer’i amme 

alacaklarının tamamı 

silinecek, bunların yerine Yİ-

ÜFE aylık değişim oranları 

esas alınarak 

hesaplanacak tutar 

ödenecek. 

 30.06.2017 

tarihine 

kadar (bu 

tarih dâhil) 

-     Peşin ödemede 

Temmuz 2017 ayı sonuna 

kadar 

 

-     Taksitle 

ödemede ilk taksit 

Temmuz 2017 ayından 

başlamak üzere ikişer 

aylık dönemler halinde 

azami 18 eşit taksitte (1) 

(2) 

 

5736 sayılı Bazı Kamu 

Alacaklarının Uzlaşma 

Usulü ile Tahsili Hakkında 

Kanunun 1 inci ve 2 nci 

maddeleri gereğince 

ödenmesi gereken 

borçlar 

Alacak asıllarının tamamı 

ödenecek.  

 

Binde iki oranındaki faizin 

tamamı silinecek. 

 30.06.2017 

tarihine 

kadar (bu 

tarih dâhil) 

-     Peşin ödemede 

Temmuz 2017 ayı sonuna 

kadar 

-     Taksitle 

ödemede ilk taksit 

Temmuz 2017 ayından 

başlamak üzere ikişer 

aylık dönemler halinde 

azami 18 eşit taksitte (1) 

(2) 

4458 sayılı Gümrük 

Kanunu ve ilgili diğer 

kanunlar kapsamında 

gümrük yükümlülüğü 

Alacak aslının tamamı 

ödenecek. 

 

Faiz, gecikme faizi ve 

gecikme zammı gibi fer’i 

amme alacaklarının 

tamamı silinecek, bunların 

30.06.2017 

tarihine 

kadar (bu 

tarih dâhil) 

-     Peşin ödemede 

Temmuz 2017 ayı sonuna 

kadar 

 

 

-     Taksitle 

ödemede ilk taksit 

                                                           
1 Aşağıdaki alacaklar kapsam dışındadır: 

- Adli ve idari para cezaları, 

- Mülga 6236 sayılı Petrol Kanununa istinaden alından Devlet hissesi ve Devlet hakkı, 

- 6941 sayılı Türk Petrol Kanununa istinaden alınan Devlet hissesi, 

- Mülga 6747 sayılı Şeker Kanununa istinaden alınan şeker fiyat farkı, 

- Mülga 79 sayılı Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon 

Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanuna istinaden alınan 

akaryakıt fiyat istikrar payı ve akaryakıt fiyat farkı, 

- 3213 sayılı Maden Kanununa istinaden alınan Devlet hakkı ve özel idare payı ile 

madencilik fonu, 

- 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnameye ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden alınan kılavuzluk ve 

römorkörcülük hizmet payları. 
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Kapsama Giren 

Alacak 
Silinecek/Ödenecek Kısım 

Başvuru 

Tarihi 
Ödeme Tarihi 

doğan ve Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığına 

bağlı tahsil daireleri 

tarafından 6183 sayılı 

Kanun hükümlerine göre 

takip edilen gümrük 

vergileri, idari para 

cezaları, faizler, 

gecikme faizleri ile 

gecikme zammı 

alacakları 

yerine Yİ-ÜFE aylık değişim 

oranları esas alınarak 

hesaplanacak tutar 

ödenecek. 

 

Asla bağlı olarak kesilen 

idari para cezalarının 

tamamı silinecek. 

 

Asla bağlı olmaksızın 

kesilmiş idari para cezaları 

ile iştirak nedeniyle kesilmiş 

idari para cezalarının %50’si 

ödenecek, kalan % 50’si 

silinecek. 

 

Eşyanın gümrüklenmiş 

değerine bağlı olarak 

kesilmiş idari para 

cezalarının %30’u ve varsa 

gümrük vergileri aslının 

tamamı ödenecek. 

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 bu Kanunda 

belirtilen süre ve şekilde 

tamamen ödenmesi 

şartıyla  cezaların kalan 

%70’i ile alacak asıllarına 

bağlı faiz, gecikme faizi, 

gecikme zammı gibi fer’i 

amme alacaklarının 

tamamı silinecek. 

Temmuz 2017 ayından 

başlamak üzere ikişer 

aylık dönemler halinde 

azami 18 eşit taksitte (1) 

(2) 
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Kapsama Giren 

Alacak 
Silinecek/Ödenecek Kısım 

Başvuru 

Tarihi 
Ödeme Tarihi 

2464 sayılı Kanunun 97 

nci maddesine göre 

tahsili gereken ücretler 

ile su, atık su ve katı atık 

ücreti alacaklarından 

vadesi 31/3/2017  

tarihinden (bu tarih 

dâhil) önce olduğu 

hâlde bu Kanunun 

yayımlandığı tarih 

itibarıyla ödenmemiş 

olanlar ile bunlara bağlı 

fer’iler (sözleşmelerde 

düzenlenen her türlü 

ceza ve zamlar dâhil) 

Alacak asıllarının tamamı 

ödenecek. 

 

Fer’i amme alacaklarının 

yerine Yİ- ÜFE aylık değişim 

oranları esas alınarak 

hesaplanacak tutar 

ödenecek.  

 

Feri’iler ve cezaların 

tamamı silinecek. 

30.06.2017 

tarihine 

kadar (bu 

tarih dâhil) 

-     Peşin ödemede 

Temmuz 2017 ayı sonuna 

kadar 

 

-     Taksitle 

ödemede ilk taksit 

Temmuz 2017 ayından 

başlamak üzere ikişer 

aylık dönemler halinde 

azami 18 eşit taksitte (1) 

(2) 

Büyükşehir 

belediyelerinin, 2872 

sayılı Kanunun 11 inci 

maddesine göre vadesi 

31/3/2017  tarihinden 

(bu tarih dâhil) önce 

olduğu hâlde bu 

Kanunun yayımlandığı 

tarih itibarıyla 

ödenmemiş bulunan 

katı atık ücreti alacak 

asıllarının tamamı ile 

bunlara bağlı faiz, 

gecikme faizi, gecikme 

zammı gibi fer’iler 

(sözleşmelerde 

düzenlenen her türlü 

ceza ve zamlar dâhil) 

Alacak asıllarının tamamı 

ödenecek.  

 

Faiz, cezai faiz, gecikme 

faizi ve gecikme zammı 

gibi fer’i amme 

alacaklarının tamamı 

silinecek, bunların yerine Yİ-

ÜFE aylık değişim oranları 

esas alınarak 

hesaplanacak tutar 

ödenecek. 

30.06.2017 

tarihine 

kadar (bu 

tarih dâhil) 

-     Peşin ödemede 

Temmuz 2017 ayı sonuna 

kadar 

 

-     Taksitle 

ödemede ilk taksit 

Temmuz 2017 ayından 

başlamak üzere ikişer 

aylık dönemler halinde 

azami 18 eşit taksitte (1) 

(2) 

2560 sayılı İstanbul Su ve 

Kanalizasyon İdaresi 

Genel Müdürlüğü 

Kuruluş ve Görevleri 

Hakkında Kanun 

kapsamındaki 

büyükşehir belediyeleri 

su ve kanalizasyon 

idarelerinin, vadesi 

31/3/2017  tarihinden 

 Alacak asıllarının tamamı 

ödenecek.  

 

Faiz, cezai faiz, gecikme 

faizi ve gecikme zammı 

gibi fer’i amme 

alacaklarının tamamı 

silinecek, bunların yerine Yİ-

ÜFE aylık değişim oranları 

esas alınarak 

30.06.2017 

tarihine 

kadar (bu 

tarih dâhil) 

 -     Peşin ödemede 

Temmuz 2017 ayı sonuna 

kadar 

 

-     Taksitle ödemede ilk 

taksit Temmuz 2017 

ayından başlamak üzere 

ikişer aylık dönemler 

halinde azami 18 eşit 

taksitte (1) (2) 
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Kapsama Giren 

Alacak 
Silinecek/Ödenecek Kısım 

Başvuru 

Tarihi 
Ödeme Tarihi 

(bu tarih dâhil) önce 

olduğu hâlde bu 

Kanunun yayımlandığı 

tarih itibarıyla 

ödenmemiş bulunan su 

ve atık su bedeli 

alacakları ile bu 

alacaklara bağlı faiz, 

gecikme faizi, gecikme 

zammı gibi fer’i 

(sözleşmelerde 

düzenlenen her türlü 

ceza ve zamlar dâhil) 

alacakları 

hesaplanacak tutar 

ödenecek. 

 Sosyal Güvenlik 

Kurumuna bağlı tahsil 

daireleri tarafından 

takip edilen 

alacaklardan 2017 yılı 

Mart ayı ve önceki 

aylara ilişkin olup bu 

Kanunun 3 üncü 

maddesinde belirtilen ilk 

taksit ödeme süresinin 

sonuna kadar tahakkuk 

ettiği hâlde ödenmemiş 

olan borçlar 

- Sigorta primi, emeklilik 

keseneği ve kurum karşılığı, 

işsizlik sigortası primi, sosyal 

güvenlik destek primi, 

 

- İsteğe bağlı sigorta 

primi ve topluluk sigortası 

primi, 

-   Damga vergisi, özel 

işlem vergisi ve eğitime 

katkı payı alacak asıllarının 

tamamı ödenecek. 

 

- Gecikme cezası ve 

gecikme zammı gibi fer’i 

alacakların tamamı 

silinecek, bunların yerine Yİ-

ÜFE aylık değişim oranları 

esas alınarak 

hesaplanacak tutar 

ödenecek. 

 

- Diğer borçlar 

Kanunun 2/10,11,12,13 ve 

14 üncü maddelerinde 

belirtilen şekilde ödenecek. 

 

 

 30.06.2017 

tarihine 

kadar (bu 

tarih dâhil) 

 

 

-     Peşin ödemede 

Ağustos 2017 ayı sonuna 

kadar 

 

 

-     Taksitle 

ödemede ilk taksit 

Ağustos 2017 ayından 

başlamak üzere ikişer 

aylık dönemler halinde 

azami 18 eşit taksitte (1) 

(2) 

 Orman Genel 

Müdürlüğü’ne Olan 

Kredi Borçları (Md.4/1) 

Md. 4/1’de belirtilen 

şekilde ödenecek. 

 31.07.2017 

tarihine 

kadar (bu 

tarih dâhil) 

İlk taksiti Kasım 2017 

ayından başlamak üzere 

ve her yıl ilk taksitin 

tekabül ettiği ayda 

toplam beş eşit taksitte 
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Kapsama Giren 

Alacak 
Silinecek/Ödenecek Kısım 

Başvuru 

Tarihi 
Ödeme Tarihi 

Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı’na 

Olan Kredi Borçları 

(Md.4/2) 

Md. 4/2’de belirtilen şekilde 

ödenecek. 

 31.07.2017 

tarihine 

kadar (bu 

tarih dâhil) 

 İlk taksit 2018 yılı Kasım 

ayından başlamak üzere 

ve her yıl ilk taksitin 

tekabül ettiği ayda 

toplam on eşit taksitte 

 Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı’na 

Olan Kredi Borçları 

(Md.4/3) 

Md. 4/3’de belirtilen şekilde 

ödenecek. 

 31.07.2017 

tarihine 

kadar (bu 

tarih dâhil) 

 İlk taksit Ağustos 2017 

ayından başlamak üzere 

ikişer aylık dönemler 

halinde azami 18 eşit 

taksitte 

Türkiye Radyo – 

Televizyon Kurumuna 

Olan Borçlar (Md.4/4) 

Md. 4/4’de belirtilen şekilde 

ödenecek. 

 31.07.2017 

tarihine 

kadar (bu 

tarih dâhil) 

 İlk taksit Ağustos 2017 

ayından başlamak üzere 

ikişer aylık dönemler 

halinde azami 18 eşit 

taksitte 

Esnaf ve Sanatkârlar 

Odalarına, 

Federasyonlarına ve 

Konfederasyonuna 

Olan Borçlar (Md.4/5) 

Md. 4/5’de belirtilen şekilde 

ödenecek. 

31.07.2017 

tarihine 

kadar (bu 

tarih dâhil) 

Birinci taksiti Ağustos 2017 

ayı sonuna kadar, kalanı 

aylık dönemler hâlinde 

ve azami toplam altı eşit 

taksitte 

Barolara Olan Borçlar 

(Md.4/6) 

Md. 4/6’de belirtilen şekilde 

ödenecek. 

31.07.2017 

tarihine 

kadar (bu 

tarih dâhil) 

Birinci taksiti Ağustos 2017 

ayı sonuna kadar, kalanı 

aylık dönemler hâlinde 

ve azami toplam altı eşit 

taksitte 
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Kapsama Giren 

Alacak 
Silinecek/Ödenecek Kısım 

Başvuru 

Tarihi 
Ödeme Tarihi 

Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği ile Odalar 

ve Borsalara Olan 

Borçlar (Md.4/7) 

Md. 4/7’de belirtilen şekilde 

ödenecek. 

31.07.2017 

tarihine 

kadar (bu 

tarih dâhil) 

Birinci taksiti Ağustos 2017 

ayı sonuna kadar, kalanı 

aylık dönemler hâlinde 

ve azami toplam altı eşit 

taksitte 

SMMM, YMM ODALARI 

VE TÜRMOB’a Olan 

Borçlar(Md.4/8) 

Md. 4/8’de belirtilen şekilde 

ödenecek. 

31.07.2017 

tarihine 

kadar (bu 

tarih dâhil) 

Birinci taksiti Ağustos 2017 

ayı sonuna kadar, kalanı 

aylık dönemler hâlinde 

ve azami toplam altı eşit 

taksitte 

 

(1)  İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, fer’i alacaklar yerine 

Yİ-ÜFE aylık değişi oranları esas alınarak hesaplanacak tutarı üzerinden ayrıca % 50 

indirim uygulanır.   

 

(2) Taksitle yapılacak ödemelerde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;   

 

- Altı eşit taksit için (1,045),   

- Dokuz eşit taksit için (1,083),   

- On iki eşit taksit için (1,105),   

-  On sekiz eşit taksit için (1,15),    

 

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık 

dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu madde hükümlerinden 

yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun 

ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması 

halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.   
 


