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SİRKÜLER NO: YORDAM–2016/S–29     İST. 08.09.2016 
 

 
KAMUYA OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILARAK 

TAKSİTLER HALİNDE ÖDENMESİ İMKÂNI GETİRİLMİŞTİR 

6736 sayılı bazı alacakları yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun 19.08.2016 tarihinde 

Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Vergi ve sigorta pirim borçları ile trafik 

cezaları ve çeşitli idari para cezalarının yeniden yapılandırılıp taksitler halinde ödenmesi 

imkânı getirilmiştir.  

Kapsama giren alacaklar özetle aşağıdaki gibidir. 

Kanun hükümleri ; 

 Vergi Usul Kanunu Kapsamında 30.06.2016 tarihinden önceki dönemlere ait beyana 

dayanan vergiler, yine aynı tarihe kadar tahakkuk eden vergiler ile bunlara bağlı vergi 

cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve vergi aslına bağlı olmayan vergi 

cezaları, 

 

 30.06.2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce, Askerlik Kanunu, Karayolları Genel 

Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Seçimi Kanunu, Karayolları 

Trafik Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve 

Yayınları Hakkında Kanun, gereğince verilen idari para cezaları, 

 

 Yukarıdakiler dışında kalan ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince ve 6183 

sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen 

bazı alacaklar,   

 

 30.06.2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar 

kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı 

tahsil daireleri tarafından ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük 

vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları, 

 

 Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun 

kapsamında takip edilen ve bu Kanunun yayımlandığı tarihe veya bu Kanunun ilgili 

hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan; 

her türlü sigorta prim borçları, bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı 

alacakları, 

 

 30.06.2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup, ilgili kanunları 

uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme 

zammı alacakları, 

 

 İl özel idarelerinin, idari para cezaları  



         Dilediğiniz gibi bir bayram olması dileği ile,  

  iyi bayramlar 

KARTALTEPE MAH. OLGUNLAR SK. No;22/2 BAKIRKÖY/İST. 

  TEL:0 (212) 660 92 13/4 HAT FAX: 0 (212) 660 92 23  

www.yordamdenetim.com  yordam@yordamdenetim.com 

2 

 

 Belediyelerin; İdari para cezaları ile belediyelere ödenen vergi ve buna bağlı ceza, 

gecikme faizi, gecikme zamları, su, atık su alacakları,  

 

gibi kamu alacakları hakkında uygulanacaktır. 

 

Vergi İdaresi Tarafından Takip Edilen Borçlarda Yapılanma  

Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş vergilerin tamamı ile bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme 

zammı gibi fer’i amme alacakları yerine Yİ-ÜFE  (aylık yurt içi üretici fiyat endeksi değişim 

oranı) esas alınarak hesaplanacak tutarın belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla; 

 

 Gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ile asla bağlı olarak 

kesilen vergi cezaları ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının,  

 

 Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezalarının %50’si ödenmek kaydıyla bu 

cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının, 

 

tahsilinden vazgeçilir.  

 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarında Yapılanma  

 

2016 Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin olup, her türlü sigorta prim borçları ve Sosyal 

Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen alacakların asılları ile bu 

alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen 

süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda 

belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve 

gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.  

 

Ortak hükümler 

 

Vergi ve sigorta borçları ile diğer borçlarda yeniden yapılandırma yapmak isteyen kişilerin 

31.10.2016 tarihine kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları, 

Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı 

tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen 

üçüncü ( Kasım) ayından, 

 

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksiti bu 

Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen dördüncü (Aralık) aydan başlamak üzere ikişer aylık 

dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri, şarttır. 
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Yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi hâlinde, fer’i 

alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan  ayrıca 

%50 indirim yapılacaktır.  

. 

Taksitle ödenmek istenmesi hâlinde borçluların; 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. 

 

Taksitle yapılacak ödemelerde ilgili maddelere göre belirlenen tutarlar; 

 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 

hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. 

Ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisi süresinde ödenmek koşuluyla, kalan taksitlerden; bir 

takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, 

ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti 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 düzenleme 

hükümlerinden yararlanmaya devam edilir.   

Kredi kartı kullanılmak suretiyle ödeme yapılabilecektir.   

İlgili idarelere yapılacak başvurular için kullanılacak dilekçe ve form örnekleri kanun 

kapsamında yayımlanan tebliğ ekinde bulunmaktadır. 

 

SAYGILARIMIZLA,… 

 


