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SİRKÜLER NO: YORDAM–2017/S–30     ĠST. 06.06.2017 

 

SON DÖNEM 

KAMUYA OLAN BORÇLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILARAK 

TAKSĠTLER HALĠNDE ÖDENMESĠ ĠMKÂNI GETĠRĠLMĠġTĠR 
 

27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı R. Gazetede yayınlanan 7020 sayılı kanunla Bazı 

Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde 

Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe girmişti. Bu kez yayınlanan 7020 

sayılı kanunun 1 Seri Nolu Tebliği ile Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip 

edilen amme alacakları ile il özel idareleri ve belediyelere ait alacakların yapılandırılmasına 

ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. (03.06.2017 tarih ve 30085 sayılı R. Gazete)  

 

1- KANUNUN KAPSAMI 

 

Kanunun yayımı tarihi (27.05.2017) itibarıyla kesinleĢmiĢ alacaklar kapsama alınmıştır. 

Kanun kapsamında yapılandırılacak alacakların, Kanunun yayımı tarihi itibarıyla (bu tarih 

dâhil) kesinleşmiş olması gerekmektedir.  İtilaflı alacaklar kapsam dışındadır. Ancak, isteyen 

borçluların Kanunda belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan 

vazgeçmeleri şartı ile kanunda yaralanabilecektir.  

 

Alacağın kesinleşmesi, ilişkili oldukları kanunlar nedeniyle faklı şekilde 

gerçekleşebilmektedir.  

 

A- MALĠYE BAKANLIĞINA BAĞLI TAHSĠL DAĠRELERĠNCE TAKĠP EDĠLEN 

AMME ALACAKLARI 

 

a ) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Açısından 

 

31.03.2017 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. 

 

2016 takvim yılına ilişkin olarak 2017 yılının Şubat ve Mart aylarında beyan edilen gelir 

vergisi birinci taksitleri Kanun kapsamına girmekle birlikte, 2017 yılının Haziran ve Temmuz 

aylarında ödenmesi gereken gelir vergisinin ikinci taksitleri Kanun kapsamına girmemektedir. 

 

Ayrıca, 2016 takvim yılına ilişkin olarak Nisan/2017 ayında beyan edilmesi gereken kurumlar 

vergisinin Kanun kapsamında değildir.  

 

Diğer taraftan, vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarında ise verginin ait olduğu 

dönem dikkate alınarak kapsama girip girmediği tespit edilecektir. 

 

b) Kapsama Giren Ġdari Para Cezaları 

 

Kanun kapsamına; Askerlik Kanunu, Milletvekili Seçimi Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, 

Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, Radyo ve Televizyonların 
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Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Karayolu Taşıma Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu, 

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun, gibi kanun 

hükümlerine göre 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen kesinleşmiş ve ilgiliye 

tebliğ edilmiş idari para cezaları girmektedir. 

 

c) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Kapsamında Takip 

Edilen Diğer Alacaklar  

 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen 

alacaklardan, Kanunun yayımı tarihi itibarıyla kesinleşmiş olup, vadesi geldiği hâlde 

ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olan asli ve fer’i amme alacaklarından takip 

için vergi dairelerine intikal edenler Kanun kapsamındadır. 

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, 

 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve katkı kredisi 

alacakları, 

 Doğrudan gelir desteği ödemelerinden geri alınması gereken alacaklar, 

 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, 

gibi alacaklardan vergi dairelerine takip için intikal etmiş olanlar girmektedir. 

 

Ayrıca, 28.03.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 

Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında olup vergi dairelerine takip için intikal etmiş 

olan amme alacakları 7020 sayılı Kanun kapsamındadır. 

 

Kapsama Girmeyenler  

 

Ancak, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Kanun kapsamında takip 

edilen; 

 Adli ve idari para cezaları (Kanun kapsamına giren idari para cezaları hariç), 

 Mülga Petrol Kanununa istinaden alınan Devlet hissesi ve Devlet hakkı ile sayılı Türk 

Petrol Kanununa istinaden alınan Devlet hissesi,     

 Mülga Şeker Kanununa istinaden alınan şeker fiyat farkı,  

 Mülga 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, 

 Maden Kanununa istinaden alınan Devlet hakkı ve özel idare payı ile madencilik fonu, 

 Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
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Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden alınan kılavuzluk ve 

römorkörcülük hizmet payları, 

7020 sayılı Kanun kapsamı dışında tutulmuştur. 

 

B- ĠL ÖZEL ĠDARELERĠNCE TAKĠP EDĠLEN AMME ALACAKLARI 

 

İl özel idarelerinin, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen, vadesi 31.03.2017 tarihinden 

(bu tarih dâhil) önce olan ve 7020 sayılı Kanunun yayımı tarihi itibarıyla kesinleşmiş 

bulunmakla birlikte, ödenmemiş asli ve fer’i amme alacakları Kanun kapsamına girmektedir. 

Ancak, aynı bent ile il özel idarelerinin, idari para cezası ve 3213 sayılı Kanundan 

kaynaklanan özel idare payı alacakları Kanun kapsamı dışında tutulmuştur. 

 

 C- BELEDĠYELERCE TAKĠP EDĠLEN ALACAKLAR 

 

1- 213 sayılı Kanun Kapsamına Giren Alacaklar 

 

 31.03.2017 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 zamlarından, 

 2017 yılına ilişkin olarak 31.03.2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden 

vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarından, 

kesinleşmiş olup, 7020 sayılı Kanunun yayımı tarihi itibarıyla vadesi geldiği hâlde 

ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacaklar kapsama girmektedir. 

 

2- 6183 sayılı Kanun Kapsamına Giren Alacaklar 

 

Belediyelerin 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen, vadesi 31.03.2017 tarihinden (bu 

tarih dâhil) önce olan ve 7020 sayılı Kanunun yayımı tarihi itibarıyla kesinleşmiş bulunmakla 

birlikte, ödenmemiş asli ve fer’i amme alacakları da Kanun kapsamına alınmıştır. 

 

Ancak, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilmekle birlikte belediyelerce verilen idari para 

cezaları ile 2464 sayılı Kanunun mükerrer 97 nci maddesinin (b) fıkrası gereğince, belediye 

sınırları ve mücavir alanlar içinde faaliyet gösteren maden işletmelerince belediyelere 

ödenmesi gereken paylar, Kanun kapsamı dışında tutulmuştur.  

 

3- Belediyelerin Ücret Alacakları 

 

7020 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt 

bendinde, 2464 sayılı Kanunun 97 nci maddesine göre tahsili gereken, vadesi 31.03.2017 

tarihinden (bu tarih dâhil) önce olan ve 7020 sayılı Kanunun yayımı tarihi itibarıyla 

kesinleşmiş bulunmakla birlikte, ödenmemiş ücret alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacaklar 

da Kanun kapsamına alınmıştır. 

Diğer taraftan, belediyelerin gayrimenkul kira alacakları 7020 sayılı Kanun kapsamına 

girmemektedir. 
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4- Belediyelerin Su, Atık Su ve Katı Atık Ücreti Alacakları 

31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olup, 7020 sayılı Kanunun yayımı tarihi itibarıyla 

kesinleşmiş bulunmakla birlikte, ödenmemiş olan su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ile 

bunlara bağlı fer’i alacakları (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) Kanun 

kapsamındadır. 

 

5- BüyükĢehir Belediyelerinin Katı Atık Ücreti Alacakları 

 

6- BüyükĢehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon Ġdarelerinin Su ve Atık Su Alacakları 

 

2- BAġVURU SÜRESĠ VE ġEKLĠ 

 

Kanundan yararlanmak isteyen borçluların 30.06.2017 tarihi sonuna kadar ilgili idareye 

yazılı olarak  başvuruda bulunması şartı getirilmiştir. 

 

Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine olan borçları için Kanun hükümlerinden 

yararlanmak isteyen borçlular, bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan başvurabilecekleri 

gibi posta yoluyla veya Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden 

başvuruda bulunabileceklerdir. 

 

3- ALACAK TUTARININ TESPĠTĠ 

 

Kanun kapsamında alacak asılları üzerinden hesaplanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı 

gibi fer’i amme alacakları yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları kullanılarak hesaplanacak 

Yİ-ÜFE tutarının alacak asılları ile birlikte ödenmesi gerekmektedir.  

 

Yapılandırılan alacak tutarının, Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde vergi 

aslına ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi aslına bağlı vergi cezaları ile bu cezalara 

uygulanan gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. 

 

Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları ile iştirak nedeniyle kesilmiş vergi 

cezalarının %50’si ve bu tutara gecikme zammı yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-

ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece 

gecikme zammından ibaret olması hâlinde gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim 

oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen 

ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50’sinin ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının 

tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.  

 

4- ÖDEME SÜRESĠ VE ġEKLĠ 

 

1- Ödeme Süresi 

 

30 Haziran 2017 tarihine (bu tarih dâhil) kadar borçlu bulundukları tahsil dairelerine 

başvuruda bulunanların Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksiti 31 Temmuz 

2017 dir. Geri kalanı ikişer aylık dönemler hâlinde azami onsekiz eşit taksitte ödenmesi 

gerekmektedir.   
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Kanunun azami taksit süresi 18 eşit taksit olarak belirlenmiş olmakla birlikte 6, 9 ve 12 eşit 

taksitte ödeme seçenekleri de bulunmaktadır. 

 

2- Ödeme ve Katsayı Uygulaması 

 

Kanun hükümlerine göre yapılandırılan alacak tutarının peşin veya taksitle ödenmesi imkânı 

getirilmiş ve ödeme süresine bağlı olarak katsayı uygulaması öngörülmüştür. 

Katsayı uygulamasının düzenlendiği Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında “(3) Bu 

Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler hâlinde ödenebilir. 

 

a- Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peĢin olarak 

ödenmesi hâlinde, bu tutarlara bu Kanunun yayımı tarihinden ödeme tarihine kadar 

geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz ve fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık 

değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar üzerinden ayrıca %50 indirim 

yapılır. 

b- Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, borçluların başvuru 

sırasında 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. 

c- 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. Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere 

başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir.  

 

Ödememler banka kredi kart ile yapılabilecektir.  

 

5- TAKSĠTLERĠN SÜRESĠNDE ÖDENMEMESĠ HALĠNDE YAPILACAK 

ĠġLEMLER 

 

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 sayılmayacaktır. Ödenmeyen 

veya eksik ödenen taksit tutarlarının taksitlendirme süresinin son taksitini izleyen ayın sonuna 

kadar, gecikme zammı ile ödenmesi şartıyla Kanun hükümlerinden yararlanılacaktır. 

 

Taksit ödeme süresince beyan üzerine tahakkuk eden vergilerin vadesinde ödenmesi şartı, bir 

takvim yılında her bir vergi türü için en fazla iki defa ihlal edilebilecektir. Ancak borcun 

tamamen ödendiği tarihe kadar, tahakkuk eden tüm borçları ödemeleri şarttır.  

        SAYGILARIMIZLA ....... 

Not; 6736 kanun kapsamında borçlarını yapılandıranlar; yapılandırdıkları borçları için tekrar 

başvuruda bulunamayacaktır.   


