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SİRKÜLER 2020/64: 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun’un Yapılandırmaya Dair Düzenlemeleri 
 
ÖZET: 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun  17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
 
Kanunla, kesinleşmiş kamu alacaklarının taksitlendirilerek ödenmesi konusunda kolaylıklar getirilmesi 
yanında bu konu dışında da pek çok konuda düzenlemeler yapılmıştır. Bu sirkülerimizde kesinleşmiş 
kamu alacaklarının yapılandırılarak ödenmesi konusundaki düzenlemeler özetlenmiştir. 
Kanunda kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar, inceleme ve tarhiyat safhasında 
bulunan işlemler, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi konusunda herhangi bir 
düzenleme yapılmamıştır. 
 
7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre Kanun kapsamına 
giren dönemlere ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihi 17.11.2020 itibarıyla, mücbir sebep hâli ilan 
edilmesi nedeniyle beyanname verme ve ödeme süresi ertelenen vergilerden, ödeme süresinin son günü 
2020 yılının Ekim, Kasım veya Aralık ayına tekabül edecek şekilde belirlenenler hakkında bu Kanun 
hükümleri uygulanmayacaktır.  
 

A- Yapılandırma Kapsamındaki Kesinleşmiş Alacaklar   
 

Kesinleşmiş olup 17 Kasım 2020 itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz 
geçmemiş bulunan aşağıdaki alacaklar yapılandırma kapsamındadır: Bir alacağın kesinleşmiş olarak kabul 
edilmesi için Kanunun yayımı tarihi olan 17/11/2020 tarihi itibarıyla yargı mercileri nezdinde dava açma, 
İtiraz/istinaf veya temyiz süreleri geçmiş, idari para cezalarına ilişkin idari yaptırım kararlarına karşı dava 
açma süresi geçmiş olması gerekmektedir. 

1) Hazine ve Maliye Bakanlığına Bağlı Tahsil Daireleri Tarafından Tahsil Edilen 213 Sayılı Vergi Usul 
Kanunu Kapsamına Giren; 

 
a) 31/08/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe 

kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme 
faizleri ile gecikme zamları, 

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

bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamları, 
 

c) 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı 
olmayan vergi cezaları,  

 
2) Hazine ve Maliye Bakanlığına Bağlı Tahsil Daireleri Tarafından Tahsil Edilen 31/8/2020 tarihinden 

(bu tarih dâhil) önce verilen idari para cezaları (1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 4207 
sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanuna göre verilen idari 
para cezaları ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer 
alan düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları hariç), 

 

http://www.muhasebetr.com/guncelmevzuat/mevzuat_oku.php?mevzuat_id=3611
http://www.muhasebetr.com/guncelmevzuat/mevzuat_oku.php?mevzuat_id=3611
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3) Hazine Hazine ve Maliye Bakanlığına Bağlı Tahsil Daireleri Tarafından Tahsil Edilen yukarıdaki 
bentler dışında kalan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları (adli para cezaları hariç), 

 
4) 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar 

kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 
6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, 
gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları (İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine 
tahakkuk etmiş olanlar dahil) ) Bu kanun uygulamasında Gümrük vergileri, ilgili mevzuat uyarınca 
eşyanın ithali veya ihracında uygulanan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 
takip ve tahsil edilen gümrük vergisi, diğer vergiler, eş etkili vergiler ve mali yüklerin tümünü 
ifade etmektedir. 

 
5) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun kapsamında takip 

edilen ve 17/11/2020 tarihine veya bu Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna 
kadar tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan; 

 

• 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2020 yılı 
Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik 
sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı 
alacakları, 
 

• 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası 
primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, 

 

• 31/8/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu 
işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik 
tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı 
alacakları, 

 

• 31/8/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca 
uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, 

 

• İlgili kanunları gereğince takip edilen 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, 
özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları, 

 
6) İl özel idarelerinin, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31/8/2020 tarihinden 

(bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli 
ve fer’i amme alacakları, 

 
7) Belediyelerin; 

 

• Vergi Usul Kanun’u kapsamına giren ve 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, 
beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve 
bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 2020 yılına ilişkin olarak 
31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi (2020 yılına ilişkin tahakkuk eden 
emlak vergisi ile iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin ikinci 
taksitleri hariç) ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, bunların dışında 
kalan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih 



3 
 

dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer’i 
amme alacakları, 
 

• 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97 nci maddesine göre tahsili gereken ve vadesi 
31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde 17/11/2020 tarihi itibarıyla ödenmemiş 
bulunan ücret alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacakları, 

 

• 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin su abonelerinden olan ve vadesi 
31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde 17/11/2020 tarihi itibarıyla ödenmemiş 
bulunan su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen 
her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları, 

 

• Büyükşehir belediyelerinin, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 11 inci maddesine göre vadesi 
31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde 17/11/2020 tarihi itibarıyla ödenmemiş 
bulunan katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza 
ve zamlar dâhil) alacakları, 

 
8) 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında 

Kanun kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin, vadesi 31/8/2020 
tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde 17/11/2020 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan 
su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i 
(sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları, 

 
9) Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih 

dâhil) önce olduğu hâlde 17/11/2020 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve 6183 sayılı Kanun 
kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları, 

 
B- Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırmasında Başvuru ve Ödeme Süreleri   

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

Başvuru/Ödeme Türü 
Başvuru Süresi/İlk 
Taksit Ödeme Süresi 

Sonraki Taksitler Ödeme Süresi 

 
Borçların yeniden yapılandırılması için 
başvuru süresi 
  

31 Aralık 2020 

 

 
Hazine ve Maliye Bakanlığına, Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığına, il özel 
idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara 
bağlı tahsil dairelerine ödenecek 
borçların ilk taksitini ödeme süresi  

31 Ocak 2021 

 
İlk taksiti takip eden ikişer aylık 
dönemler halinde azami on sekiz eşit 
taksitte 

 
Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil 
dairelerine ödenecek tutarların ilk 
taksitinin ödeme süresi  

28 Şubat 2021  

İ 
İlk taksiti takip eden ikişer aylık 
dönemler halinde azami on sekiz eşit 
taksitte 
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C- Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması  
 
Genel Özet 
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1) Hazine ve Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil daireleri 
tarafından takip edilen alacaklardan 17 Kasım 2020 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil):  

 

  Alacağın Kapsamı Ödenmesi Gereken Vazgeçilen Alacaklar 

 
a) 

-Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da 
ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan 
vergilerin ödenmemiş kısmının tamamı 
-bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme 
zammı gibi fer’i amme alacakları 

-Vergilerin ödenmemiş 
kısmının tamamı 
-Yİ-ÜFE aylık değişim 
oranları esas alınarak 
hesaplanacak tutar 

- Vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme 
zammı gibi fer’i amme alacakları ile 
- Aslı 17/11/2020 tarihinden önce ödenmiş 
olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak 
kesilen vergi cezaları ve bu cezalara bağlı 
gecikme zamlarının tamamı  

  -Ödenmemiş alacağın sadece fer’i 
alacaktan ibaret olması 

-Yİ-ÜFE aylık değişim 
oranlan esas alınarak 
hesaplanacak faiz tutarı 

-vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme 
zammı gibi fer’i amme alacakları 

b) - Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da 
ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan 
ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın 
kesilmiş vergi cezaları ile iştirak 
nedeniyle kesilmiş vergi cezaları 
-       cezalara bağlı gecikme zamları 

-   Vergi cezalarının %50’si 
-   Yİ-ÜFE aylık değişim 
oranlan esas alınarak 
hesaplanacak faiz tutarı 

- Vergi cezalarının %50’si 
- Cezalara bağlı gecikme zamlarının 
tamamı 
  

  -       Ödenmemiş alacağın sadece 
gecikme zammından ibaret olması 
hâlinde 

-      Yİ-ÜFE aylık değişim 
oranları esas alınarak 
hesaplanacak faiz tutarı 

- Cezalara bağlı gecikme zamlarının 
tamamı 
  

c) 
  

31/08/2020 tarihinden (Bu tarih dahil) 
önce verilen idari para cezaları (1593 
sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 4207 
sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının 
Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanuna 
göre verilen idari para cezaları ile 5018 
sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 
Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer alan 
düzenleyici ve denetleyici kurumlarca 
verilen idari para cezaları hariç) 
-       Cezalara bağlı faiz, gecikme faizi, 
gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları 

-       İdari para cezalarının 
tamamı 
-       Yİ-ÜFE aylık değişim 
oranlan esas alınarak 
hesaplanacak faiz tutarı 

- Cezaya bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme 
zammı gibi fer’i amme alacaklarının 
tamamı 

  Ödenmemiş alacağın sadece fer’i 
alacaktan ibaret olması hâlinde 

Yİ-ÜFE aylık değişim 
oranlan esas alınarak 
hesaplanacak faiz tutarı 

cezaya bağlı fer’ilerin tamamı, 

ç) 
  

-  Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da 
ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan 
ve yukarıdaki bentlerin dışında kalan 
asli amme alacakları 
-  Bu alacaklara bağlı faiz, cezai faiz, 
gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i 
amme alacakları 

-   Asli amme alacaklarının 
ödenmemiş kısmının 
tamamı 
-   Yİ-ÜFE aylık değişim 
oranlan esas alınarak 
hesaplanacak faiz tutarı 

- Bu alacaklara uygulanan faiz, cezai faiz, 
gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i 
amme alacaklarının tamamı 

-     ödenmemiş alacağın sadece fer’i 
alacaktan ibaret olması hâlinde 

-  Yİ-ÜFE aylık değişim 
oranlan esas alınarak 
hesaplanacak faiz tutarı 

-Uygulanan faiz, cezai faiz, gecikme faizi, 
gecikme zammı gibi fer’i amme 
alacaklarının tamamı 

d) 20/2/2008 tarihli ve 5736 sayılı Bazı 
Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile 
Tahsili Hakkında Kanunun 1 inci ve 2nci 
maddeleri gereğince ödenmesi gerektiği 
halde 17 Kasım 2020 tarihine kadar 
ödenmemiş olan tutarlar 

Ödenmemiş olan tutarların 
bu madde kapsamında 
ödenmesi 

5736 sayılı Kanun gereğince hesaplanan 
binde iki oranındaki faiz alacaklarının 
tamamı 
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2) Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklardan 17 
Kasım 2020 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil):  

 

  Alacağın Kapsamı Ödenmesi Gereken Vazgeçilen Alacaklar 

a) -       Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme 
süresi henüz geçmemiş bulunan gümrük vergileri, 
-       Gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, 
gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ve aslı 
17/11/2020 tarihinden önce ödenmiş olanlar 
dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen idari 
para cezaları, 

-       Vergilerin 
ödenmemiş kısmının 
tamamı 
  
-       Yİ-ÜFE aylık 
değişim oranlan esas 
alınarak hesaplanacak 
faiz tutarı 
  
  

-       Gümrük 
vergilerine bağlı faiz, 
gecikme faizi, gecikme 
zammı gibi fer’i amme 
alacakları, 
 -       Aslı 17/11/2020 
tarihinden önce 
ödenmiş olanlar dâhil 
olmak üzere asla bağlı 
olarak kesilen idari 
para cezalarının 
tamamı,  

  - Ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan 
ibaret olması hâlinde 

Yİ-ÜFE aylık değişim 
oranlan esas alınarak 
hesaplanacak faiz 
tutarı 
  

Gümrük vergilerine 
bağlı faiz, gecikme 
faizi, gecikme zammı 
gibi fer’i amme 
alacakları, 

b) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme 
süresi henüz geçmemiş bulunan ve 4458 sayılı 
Kanun ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük 
yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergileri asıllarına 
bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile 
30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler 
Kanununun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş 
idari para cezaları 

Cezaların %50’si Cezaların %50’si 

c) Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak 
kesilmiş idari para cezaları 

Cezaların %30’u Cezaların %70’i 

  -       gümrük vergileri aslının tamamı 
-       alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, 
gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının 
tamamının, 

-       gümrük vergileri 
aslının tamamı 
 -       Yİ-ÜFE aylık 
değişim oranlan esas 
alınarak hesaplanacak 
faiz tutarı  

-       alacak asıllarına 
bağlı faiz, gecikme 
faizi, gecikme zammı 
gibi fer’i amme 
alacaklarının tamamı 

  
3) İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler  

 

  Alacağın Kapsamı Ödenmesi Gereken Vazgeçilen Alacaklar  
-       İhtirazi kayıtla verilen beyannameler 
üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler 
-       vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme 
zammı gibi fer’i amme alacakları 
-       Aslı 17/11/2020 tarihinden önce 
ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı 
olarak kesilen vergi cezaları ve bu cezalara 
bağlı gecikme zamları 

-       Vergilerin ödenmemiş 
kısmının tamamı 
  
-       Yİ-ÜFE aylık değişim 
oranlan esas alınarak 
hesaplanacak faiz tutarı 
  

-       Vergilere bağlı gecikme faizi 
ve gecikme zammı gibi fer’i amme 
alacakları, 
-       Aslı 17/11/2020 tarihinden 
önce ödenmiş olanlar dâhil olmak 
üzere asla bağlı olarak kesilen 
vergi cezaları ve bu cezalara bağlı 
gecikme zamlarının tamamı  
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4) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklardan 2020 yılı 
Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin olup 17/11/2020 tarihine kadar tahakkuk ettiği hâlde 
ödenmemiş olan 

 

 Alacağın Kapsamı Ödenmesi Gereken Vazgeçilen Alacaklar 

a) - SGK Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki 
sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta 
primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, 
işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek 
primi (Kanunun Geç.72.maddesi kapsamında 
ertelenen primler hariç) 
- Alacaklara uygulanan gecikme cezası ve 
gecikme zammı 

- SGK Kanunun 4üncü 
maddesinin birinci fıkrasının 
(a), (b) ve (c) bentleri 
kapsamındaki sigortalılık 
statülerinden kaynaklanan; 
sigorta primi, emeklilik 
keseneği ve kurum karşılığı, 
işsizlik sigortası primi, sosyal 
güvenlik destek primi, 
- Yİ-ÜFE aylık değişim 
oranlan esas alınarak 
hesaplanacak faiz tutarı 

- Alacaklara uygulanan 
gecikme cezası ve gecikme 
zammı 

b) - Kanuna göre yapılan başvuru tarihi 
itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkânı 
ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve 
topluluk sigortası primi, 
- Alacaklara uygulanan gecikme cezası ve 
gecikme zammı 

- Mevzuatına göre 
ödenmesi imkânı ortadan 
kalkmamış isteğe bağlı 
sigorta primi ve topluluk 
sigortası primi, 

- Yİ-ÜFE aylık değişim 
oranlan esas alınarak 
hesaplanacak faiz tutarı 

- Alacaklara uygulanan 
gecikme cezası ve gecikme 
zammı 

c) - Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili 
kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, 
özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, 
- Alacaklara uygulanan gecikme cezası ve 
gecikme zammı 

 

- Sosyal Güvenlik 
Kurumu tarafından ilgili 
kanunları gereğince takip 
edilen damga vergisi, özel 
işlem vergisi ve eğitime katkı 
payı, 

- Yİ-ÜFE aylık değişim 
oranlan esas alınarak 
hesaplanacak faiz tutarı 

- Alacaklara uygulanan 
gecikme cezası ve gecikme 
zammı 

d) - Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil 
daireleri tarafından takip edilen 31/08/2020 
tarihinden önce (bu tarih dahil) yapılan 
tespitlere ilişkin olup 17/11/2020 tarihi 
itibariyle ödenmemiş olan idari para cezası 
asıllarının, 
- İdari para cezasına uygulanan gecikme 
cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakları 

- idari para cezası 
asıllarının %50’si, 
- Yİ-ÜFE aylık değişim 
oranlan esas alınarak 
hesaplanacak faiz tutarı 

- idari para cezası 
asıllarının %50’si, 
- İdari para cezasına 
uygulanan gecikme cezası ve 
gecikme zammı gibi feri 
alacaklar 

e) SGK tarafından takip edilen ve 17/11/2020 
tarihinden önce aslı ödenmiş alacakların ferileri  

- Aslı ödenmiş feri 
alacağın %40’ı 

- Aslı ödenmiş feri 
alacağın %60’ı 

f) 31/8/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) 
bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu 
işlere ilişkin olup 17/11/2020 tarihinden önce 
Kurumca resen tahakkuk ettirilerek işverene 
tebliğ edildiği hâlde 17/11/2020 tarihi itibarıyla 
ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile 
ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön 
değerlendirme, araştırma veya tespitler 
sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden 
hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara 
hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı 

- Sigorta primi aslı 
- Yİ-ÜFE aylık değişim 
oranlan esas alınarak 
hesaplanacak faiz tutarı 

- Gecikme faizi ve 
gecikme zammı tutarının 
tamamı 



8 
 

5) Belediyeler tarafından tahsil edilen alacaklardan vadesi 31/08/2020 tarihinden (Bu tarih dahil) 
önce olduğu halde 17/11/2020 Tarihine kadar ödenmemiş olan  

 

 Alacağın Kapsamı Ödenmesi Gereken Vazgeçilen Alacaklar 
a) - 2464 sayılı Kanunun 97 nci maddesine 

göre tahsili gereken ücretler ile su, atık su ve 
katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı 
fer’iler (sözleşmelerde düzenlenen her türlü 
zamlar dâhil) 
- Alacaklara uygulanan her türlü cezalar 
ve zamlar  

- 2464 sayılı Kanunun 97 
nci maddesine göre tahsili 
gereken ücretler ile su, atık su 
ve katı atık ücreti alacakları 
asıllarının tamamı 
- Yİ-ÜFE aylık değişim 
oranlan esas alınarak 
hesaplanacak faiz tutarı 

- Alacaklara 
uygulanan her türlü 
cezalar ve zamlar  

b) - Büyükşehir belediyelerinin, 2872 sayılı 
Kanunun 11 inci maddesine göre ödenmemiş 
bulunan katı atık ücreti alacak asıllarının 
tamamı 
- Alacaklar bağlı faiz, gecikme faizi, 
gecikme zammı gibi fer’iler (sözleşmelerde 
düzenlenen her türlü zamlar dâhil)  

- 2872 sayılı Kanunun 11 
inci maddesine göre 
ödenmemiş bulunan katı atık 
ücreti alacak asıllarının tamamı, 
- Yİ-ÜFE aylık değişim 
oranlan esas alınarak 
hesaplanacak faiz tutarı 

- Alacaklar bağlı 
faiz, gecikme faizi, 
gecikme zammı gibi 
fer’iler 
(sözleşmelerde 
düzenlenen her türlü 
zamlar dâhil) 

 - 2560 sayılı Kanun kapsamında 
büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon 
idarelerinin ödenmemiş bulunan; su ve atık su 
bedeli alacak asıllarının tamamı, 
- Alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, 
gecikme zammı gibi fer’iler (sözleşmelerde 
düzenlenen her türlü zamlar dâhil) 

- Su ve atık su bedeli 
alacak asıllarının tamamı, 
- Yİ-ÜFE aylık değişim 
oranlan esas alınarak 
hesaplanacak faiz tutarı 

- Alacaklara 
bağlı faiz, gecikme 
faizi, gecikme zammı 
gibi fer’iler 
(sözleşmelerde 
düzenlenen her türlü 
zamlar dâhil) 

 
YİKOB’ların, vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde 17/11/2020 tarihi itibarıyla 
ödenmemiş bulunan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen alacak asıllarının tamamı ile bu 
alacaklara Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak faiz tutarının ödenmesi halinde 
Alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’ileri silinecektir. 
 
Kanun kapsamında ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi ve bu vergiye bağlı gecikme faizi ve gecikme 
zammı yerine 17/11/2020 -tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak 
tutarın ait olduğu taşıt için, Kanun hükümlerinin ihlal edilmemiş olması koşuluyla, Kanunda belirtilen 
ödeme süresi sonuna kadar fenni muayene işlemlerinde MTV’nin ödeme belgesi aranmayacaktır. 
 
Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olup 17/11/2020 tarihi itibarıyla yargı kararı ile kesinleştiği hâlde 
mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar için mükelleflerce Kanunda öngörülen süre 
ve şekilde başvuruda bulunulması koşuluyla bu alacaklar da bu madde kapsamında 
yapılandırılabilecektir. Bu hüküm kapsamına giren alacaklar için ayrıca tebligat yapılmayacak ve 
alacakların vade tarihi olarak Kanunun yayım tarihi kabul edilecektir. Bu kapsamda yapılandırılan 
tutarların Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi hâlinde de vade tarihinde değişiklik 
yapılmayacaktır.  
 
Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların Kanunda belirtilen şartların yanı sıra dava 
açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri, kanun yollarına başvurmamaları ve başvuru süresi 
içerisinde yazılı olarak bu iradelerini belirtmeleri şarttır.  
 
İşverenlerin ve üçüncü şahısların, 5510 sayılı Kanunun 14 üncü, 21 inci, 23 üncü, 39 uncu ve 76 ncı 
maddeleri, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 10 uncu, 26 ncı, 27 nci ve 
28 inci maddeleri, 1479 sayılı Kanunun mülga 63 üncü maddesi ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 129 uncu maddesi gereğince iş kazası ve meslek hastalığı, 
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malullük, adi malullük ve ölüm hâlleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü 
olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları ile bu 
borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için 
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde 
ödenmesi hâlinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilecektir. 
 
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve 506 sayılı Kanunun, 
1479 sayılı Kanunun, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun, 2926 
sayılı Kanunun, 5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri ve 5510 sayılı Kanunun 96 ncı maddesi gereğince 
tahsil edilmesi gereken gelir ve aylıklara ilişkin borç asılları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin 
başlangıcından bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas 
alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde bu borçlara 
uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilecektir. 
 

D- Kesinleşmiş Alacaklar Dışında Yapılandırma Kapsamındaki Diğer Bazı Alacaklar 
 
7256 sayılı Kanunla kesinleşmiş alacaklar dışında aşağıda sayılan diğer bazı alacaklara da yapılandırma 
imkanı tanınmıştır. 
 

1) 31/8/2020 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde 17/11/2020 tarihine kadar 
ödenmemiş olan; 

 

• 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre 
üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil 
ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asılları ile 5684 
sayılı Sigortacılık Kanununun 26 ncı maddesinin yirmi üçüncü fıkrası ile 27 nci maddesinin yedinci 
fıkrası uyarınca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ödenmesi gereken sigorta eksperleri ve 
sigorta acenteleri levha aidat borç asıllarının tamamının, 

 

• 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümlerine göre esnaf ve 
sanatkârların üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları 
federasyonlara, birlik ve federasyonların Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonuna olan 
katılma payı, esnaf ve sanatkârların meslek eğitimini geliştirme ve destekleme fonu borç 
asıllarının tamamının, 

 

• 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine 
göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik payı 
borçlarının asıllarının tamamının, 

 

• 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerine göre avukatların ve stajyer avukatların baro 
kesenekleri ile staj kredisi borçlarının asıllarının tamamının, 

 

• 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun hükümlerine göre ihracatçıların üyesi oldukları ihracatçı birliklerine olan üyelik aidat 
borçlarının asıllarının tamamının, 

 
Birinci taksiti 2021 Şubat ayının sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit 
taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i 
alacakların, alacak asıllarının 17/11/2020 tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde 
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ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden 
vazgeçilecektir. 
 

2) Aşağıdaki alacaklar hakkında da Kanun’un 4. Maddesinde yer alan düzenlemeler kapsamında 
taksitlendirme yapılarak ilgili borçlular yararlandırılacaktır. 

 

• Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 
tarafından 31/8/2020 tarihinden önce kullandırılan ve 17/11/2020 tarihinden önce 
uygunsuzluğu tespit edilmiş olan geri ödemesiz destekler, kredi faiz destekleri, geri ödemeli 
desteklerden ödenmemiş destek tutarları ile KOSGEB aidat alacaklarının yargıya intikal etmiş ya 
da etmemiş olan aslı ile bu alacaklara bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar hesaplanan faizleri 

 

• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçesinden 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi 
Bölgeleri Kanunu hükümlerine göre kurulan organize sanayi bölgelerine ve sanayi sitesi yapı 
kooperatiflerine kullandırılan kredilerden 30/6/2020 tarihi itibarıyla ödeme süresi geldiği hâlde 
…. tarihi itibarıyla ödenmemiş olan kredi alacaklarının (kanuni takipte olanlar dâhil) asıllarının 
tamamı ile bu alacaklara ilişkin fer’ileri 

 

• İl özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin %50’sinden fazlası 
bunlara ait şirketlerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar hakkında yaptıkları satış, irtifak hakkı 
ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan (tasarrufunda bulunan taşınmazların kira ve irtifak hakkı 
bedelleri ile kaynak sularının kira bedeli dâhil) ve vadesi 31/8/2020 tarihi itibarıyla geldiği hâlde 
17/11/2020 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan kullanım bedelleri ve hasılat payları asıllarının 
tamamı ile bu alacaklara ilişkin gecikme zammı, faiz gibi fer’ileri 

 

• Vakıflar Genel Müdürlüğü ile mazbut vakıflara ve temsilen yönetilen vakıflara ait taşınmazların 
kiralanması işlemlerinden kaynaklanan ve 31/8/2020 tarihi itibarıyla vadesi geldiği hâlde 
17/11/2020 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan kira bedelleri asılları 

 

• Kalkınma ajanslarının, 25/1/2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin 
Kanun gereğince il özel idareleri ve belediyeler ile sanayi ve ticaret odalarından olan ve 
30/6/2020 tarihi itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde  17/11/2020 tarihi itibarıyla ödenmemiş 
bulunan alacak asıllarının tamamı ile bu alacaklara hesaplanan gecikme zammı, gecikme faizi, 
faiz gibi fer’i 

 

• Türk Standardları Enstitüsünün  17/11/2020 tarihi itibarıyla takibe intikal etmiş ve haklarında 
icra takibi başlatılmış gerçek ve tüzel kişilerden hizmet alanları kapsamında bulunan alacaklarının 
asıllarının tamamı ile bu alacaklara hesaplanan gecikme zammı, gecikme faizi, faiz gibi fer’i 
alacaklar 

 

• Tarım ve Orman Bakanlığınca, tarımsal amaçlı kooperatiflere veya bu kooperatiflerin ortaklarına 
31/8/2020 tarihinden önce kullandırılan ve  17/11/2020 tarihi itibarıyla muaccel hâle gelen 
krediler ile ilgili mevzuatı uyarınca yeniden yapılandırılan ancak taksitleri süresinde ödenmeyen 
kredi alacaklarının bakiye asılları ile ödenmeyen alacağın vadesinin başlangıç tarihi itibarıyla bu 
Kanunun yayımlandığı tarihe kadar %3 faiz uygulanarak hesaplanacak borç tutarı, 

 

• Orman köylerinde oturan köylüler ile bu köylülerce kendi aralarında 24/4/1969 tarihli ve 1163 
sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş veya durumları bu Kanun hükümlerine intibak 
ettirilmiş çok amaçlı tarımsal kalkınma kooperatiflerine Orman Genel Müdürlüğünce 
kullandırılan kredilerden ödeme süresi geldiği hâlde 17/11/2020 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan 
kredi alacaklarının asıllarının tamamı ile bu alacaklara ilişkin fer’ileri 
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• Büyükşehir belediyeleri, belediyeler veya bağlı kuruluşlarının, 3/7/1968 tarihli ve 1053 sayılı 
Belediye Teşkilâtı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında 
Kanun kapsamında imzalanan protokol uyarınca Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ödenmesi 
gereken ve bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş bulunan borçları 

 

• Bu Kanun kapsamına giren ve 31/8/2020 tarihinden önce (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin 
olup 17/11/2020 tarihinden 31/12/2020 tarihine kadar kesinleşen ve bu tarihe kadar başvuruda 
bulunulan Sosyal Güvenlik Kurumunca takip edilen idari para cezası asıllarının %50’si ile bu 
tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden başvuru tarihine kadar geçen süre için aylık %0,35 
oranında hesaplanacak tutarın, taksitlendirme hükümlerine göre ödenmesi hâlinde, idari para 
cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı 
gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. 
 

E- Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Ortak Hükümler  
 

1) Kanunun ilgili maddelerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla 
Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların; 

 
a) 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunmaları, 

 
b) Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığı’na, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara 

bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31/01/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), 
Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 28/02/2020 
tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler 
hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri, 

 
Gerekmektedir. 
 

2) Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmî tatile rastlaması hâlinde 
süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter. 

 
3) Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler hâlinde ödenebilir. 

 
a) Peşin ödeme; Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak 

ödenmesi hâlinde, 
 

• Yapılandırılan bu tutarlara 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 %90 indirim yapılacaktır. 
 

• Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen ve bu Kanun kapsamında 
yapılandırılan idari para cezalarından %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 (yapılandırılan asılları ödenmiş Sosyal 
Güvenlik Kurumu tarafından tahsil edilen feri alacaklar hariç) %50 indirim yapılacaktır. 
 

b) İlk Taksit Süresinde Ödeme; Hesaplanan tutarların tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içinde 
ödenmesi hâlinde katsayı uygulanmaz ve, 
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• Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar üzerinden 
%50 indirim yapılır. 
 

• Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen ve bu Kanun kapsamında 
yapılandırılan idari para cezalarından %12,5 indirim yapılır. 

 

• Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak 
yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan (yapılandırılan asılları 
ödenmiş Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tahsil edilen feri alacaklar hariç) %25 indirim 
yapılacaktır. 

 
c) Taksitle ödeme; 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. 

 
 Taksitle yapılacak ödemelerde 2 nci ve 4 üncü maddelere göre belirlenen tutar; 
 

Taksit Sayısı Ödeme Süresi (Ay) Alacağa Uygulanacak Katsayı 

6 12 1,045 

9 18 1,083 

12 24 1,105 

18 36 1,15 

 
Tablodaki katsayı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler 
hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan 
borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak tercih edilen süreden daha 
kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir. 
 
Bu Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarlar; il özel idareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini 
haiz kuruluşlar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor 
federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince 
ikişer aylık dönemler hâlinde azami otuz altı eşit taksitte ödenebilir. Bu takdirde bu fıkra hükmüne göre 
hesaplanacak katsayı yirmi dört eşit taksit için (1,194), otuz eşit taksit için (1,238), otuz altı eşit taksit için 
(1,318) olarak uygulanır. 
 

4) Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine Kanun 
kapsamında ödenecek olan alacakların 6183 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre kredi kartı 
kullanılmak suretiyle ödenmesi uygun görüldüğü takdirde, ödemeye aracılık yapan bankalarca, 
kart kullanıcılarına kredi kartı işlemine konu borç tutarının, taksitler hâlinde yansıtılması ve taksit 
ödeme aylarında hesaplarına borç kaydedilmesi koşuluyla, bu ödemeler için ödeme tarihi olarak 
kredi kartının kullanıldığı gün esas alınacak ve borçluya tahsilatın yapıldığını gösteren makbuz 
verilecektir. 

 
5) Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine ödenmesi gereken amme alacaklarına 

uygulanmak üzere, Kanun hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunan ve ödenecek 
tutarları ilgili vergi mevzuatı gereği iade alacağından kendi borçlarına mahsuben ödemek isteyen 
mükelleflerin, bu taleplerinin yerine getirilebilmesi için başvuru ve/veya taksit süresi içinde ilgili 
mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etmeleri şarttır. 

 
6) Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, 

kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik 
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ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme 
seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk 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 Kanun hükümlerinden yararlanılır. 

 
7) İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer 

taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde 
ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. 
Bu hüküm alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır. 

 
8) 7256 sayılı Kanun hükümleri aşağıda belirtilen kanunlar kapsamında yapılandırılmış olan 

alacaklar hakkında uygulanmayacaktır.  
 
a) 5393 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 

Kanununun geçici 3 üncü maddesi kapsamında uzlaşılan alacaklar ile 10/9/2014 tarihli ve 6552 
sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı 
Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası 
kapsamında yapılandırılan alacaklar, 

 
b) 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, 

18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve 
Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerine göre bu 
Kanunun yayımı tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile 6736 sayılı Kanuna göre 
tahakkuk eden alacaklar. 

 
 


