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                                                                                                                                                                                                       A Member of 

 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.            
ALPLER SOKAK NO:8/8 ERENKÖY/KADIKÖY/İSTANBUL 0216 3553709-3553710 

   

03.12.2020 

Sayı:2020/9 

Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hk      

 

 

 
SİRKÜLER 

 

 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair 7256 Sayılı Kanun 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanmıştır. 

 

 7256 Sayılı Kanun’a göre yapılandırmadan yararlanmak için 31 Aralık 2020 

tarihine kadar (bu tarih dâhil) başvuruda bulunulmalıdır. 

 

  

Konu hakkında, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen 

amme alacakları, İl Özel İdareleri ile Belediyeler ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon 

Başkanlıklarına ait alacakların yapılandırılması hakkında 1 Seri No.lu Bazı Alacakların 

Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği 27 Kasım 2020 tarih ve 

31317 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

 

Yapılan düzenleme ve açıklamalar karşısında, 7256 sayılı kanun kapsamında 

alacakları yeniden yapılandırılan idareler;  

 

- Hazine ve Maliye Bakanlığı  

 

- İl Özel İdareleri 

 

- Belediyeler  

 

- Ticaret Bakanlığı 

 

- Sosyal Güvenlik Kurumu 

 

- 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri 

Hakkında Kanun kapsamındaki Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdareleri 

 

- Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) 
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-Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen, 31/8/2020 tarihinden (bu 

tarih dâhil) önce verilen idari para cezalarından, kanunun yayım tarihi itibariyle kesinleşmiş 

olup, vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olanlar da kanun 

kapsamında yapılandırılabilecektir. (24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 

Kanunu ve 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve 

Kontrolü Hakkında Kanuna göre verilen idari para cezaları ile 10/12/2003 tarihli ve 5018 

sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer alan 

düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları hariç),  

 

- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen ve 

kanunun yayım tarihi itibariyle kesinleşmiş olup, vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da 

ödeme süresi henüz geçmemiş; 

 

-Ecrimisiller, 

-Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) alacakları, 

-Destekleme ve Fiyat İstikrarı Fonu (DFİF) alacakları, 

-Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından verilen 

öğrenim ve katkı kredisi alacakları, 

-Doğrudan gelir desteği ödemelerinden geri alınması gereken alacaklar, 

-4749 sayılı Kanun kapsamındaki alacaklar, 

-2548 sayılı Kanuna göre doğan yiyecek bedelleri, 

-3213 sayılı Maden Kanununa istinaden alınan Devlet hakkı bedelleri  

 

gibi alacaklardan vergi dairelerine takip için intikal etmiş olanlar da yapılandırma 

kapsamındadır.  

 

Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Kanun 

kapsamında takip edilen adli para cezaları kanun kapsamına girmemektedir.  

 

 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun hükümlerine göre, 

uygulama dönemi, kapsama giren vergi borçlarıyla ilgili genel itibariyle özet bilgiler aşağıya 

çıkartılmıştır. 

 

A-7256 SAYILI KANUNUN VERGİ/GÜMRÜK VERGİSİ BAKIMINDAN 

UYGULAMA DÖNEM VE KAPSAMI 

 

1- 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 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, (Temmuz/2020 vergilendirme dönemi kapsama 

girmekte olup, Ağustos/2020 vergilendirme dönemi ise kapsama girmemektedir. 

Temmuz-Eylül/2020 vergilendirme dönemine ait geçici vergi de kapsama 

girmemektedir.)  

 

213 sayılı Vergi usul Kanunun 15 inci maddesine istinaden 518 No.lu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği kapsamında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükellefler 

tarafından verilmesi gereken Mart, Nisan, Mayıs/2020   dönemlerine ilişkin muhtasar 

(muhtasar ve prim hizmet beyannameleri dahil) ve katma değer vergisi beyannamelerinin 

verilme süreleri 27.07.2020 tarihine ödeme süreleri ise 2020 yılının Ekim, Kasım ve Aralık 

aylarına ertelenmiştir. Tür ve dönem olarak kapsama girmekle beraber beyanname verme ve 
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ödeme süreleri ertelenen bu dönem beyannamelerine konu vergiler kanun kapsamında 

yapılandırılamayacaktır.  

 

b- 2020 yılına ilişkin olarak 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi 

ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamları, (Emlak vergisi ile iş 

yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre ve temizlik vergisinin ikinci 

taksitleri hariç) 

 

c- 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına 

bağlı olmayan vergi cezaları, 

 

2- 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 27/10/1999 tarihli ve 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 ile gecikme zammı alacakları, 

 

bu kanun kapsamına girmektedir. 

 

B-7256 SAYILI KANUNA GÖRE VERGİ KANUNLARINA GÖRE TAHSİL 

DAİRELERİNCE TAKİP EDİLEN AMME ALACAKLARI 

 

 Kanun kapsamındaki amme alacaklarının yeniden yapılandırılabilmesi için alacak 

aşağıdaki üç şartı da sağlamalıdır; 

 

- Kanunun 1 inci maddesinde (Yukarıdaki bölümlerde açıklanan) belirtilen tür ve dönemden 

kaynaklı bir alacak olması, 

 

- “Kesinleşmiş Alacak” olması, 

 

- Kanunun yayımı tarihi itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz 

geçmemiş olması 

 

şarttır. 

 

Buna göre, bir alacağın 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılarak ödenebilmesi 

için bu üç şartın bir arada bulunması gerekmektedir.   

 

C-KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR 

 

7256 sayılı Kanun’un 1.Maddesi kapsamında bir alacağın kesinleşmiş alacak olarak 

kabul edilebilmesi için, 

  

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

tarih dâhil) kesinleşmiş olması gerekmektedir. Bir alacağın kesinleşmesi, alacağın varlığının 

hukuk düzeninde ihtilaflı olmaması veya ihtilaflı hale gelme olasılığının kalmamasıdır. 

Alacakların kesinleşmesi, düzenlendikleri veya ilişkili oldukları kanunlardaki hükümler 

nedeniyle farklı şekilde gerçekleşebilmektedir. 

 

 Kesinleşmiş alacaklarla 7256 Sayılı Kanun’dan yararlanılması durumunda ödenecek 

tutar ve kamunun tahsilinden vazgeçtiği alacak tutarları; 
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7256 Sayılı Kanun'dan Yararlanılırsa 

Ödenecek Olan Tutar 
          Tahsilinden Vazgeçilen Alacak Tutarı 

Vergi / Gümrük Vergisi asıllarının tamamı 

Vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi/idari para 

cezalarının tamamı 

Vergi aslına bağlı olmayan cezaların %50’si Vergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan %50’si 

İştirak nedeniyle kesilen vergi cezalarının %50’si İştirak nedeniyle kesilen vergi cezalarının kalan %50’si 

Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası 

yerine Yİ-ÜFE esas alınarak belirlenecek tutar 

Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i 

alacakların tamamı 

 

  

Kesinleşmiş Alacaklar için 7256 Sayılı Kanun’dan yararlanmak için 31 Aralık 

2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) elektronik ortamda ya da kâğıt ortamında bağlı 

olunan ilgili tahsil dairesine başvuruda bulunulması gerekiyor.  

 

Ödenecek olan toplam tutara, Peşin ödeme ya da ikişer aylık dönemler halinde Altı-

Onsekiz eşit taksit (Taksitle ödenmesi halinde ödenecek olan toplam tutarın taksit sayısına 

göre belirlenen katsayı oranlarıyla çarpılarak bulunan tutarı üzerinden) arasında seçim 

yaparak ödeme imkânı getiriliyor. 

 

Yapılandırılan borcun; tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi 

halinde fer’i alacaklar yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının %90’ından, taksitli ödeme 

seçeneği tercih edilmesi ve ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla ikinci taksit ödeme 

süresi içinde (31 Mart 2021 tarihine kadar) kalan taksitlerin tamamının ödenmesi 

halinde ise %50’sinden vazgeçilecektir. Bu durumda yapılandırılan borçlara herhangi 

bir katsayı uygulanmayacaktır. 

 

Kanun kapsamında yapılandırılan borçlara ilişkin dava açılmaması ve bu 

borçların takibine ilişkin açılan davalardan vazgeçilmesi gerekmektedir. Mükellefler 

başvuruları sırasında dava açmayacaklarını, açmış oldukları davalardan vazgeçtiklerini 

ve diğer kanun yollarına başvurmayacaklarını yazılı olarak beyan edeceklerdir. 

 

6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına 

uygun olarak ödenmekte olan borçların kalan taksit tutarları için kanun kapsamında 

yapılandırma için başvuru yapılabilecektir.   

 

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2, 3 ve 4’üncü maddeleri 

kapsamında yapılandırılan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödemeleri 

devam eden taksitlere konu borçlar için kanun kapsamında yapılandırma için başvuru 

yapılabilecektir. (6736 sayılı kanun ile 7020 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan ve 

17 Kasım 2020 tarihi itibariyle taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile 6736 sayılı 

Kanuna göre tahakkuk eden alacaklar yapılandırma kapsamı dışındadır.)  

 

D-ALACAKLARI YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN DİĞER MESLEKİ 

ODALAR, BİRLİKLER VE BAKANLIKLAR 

 

Bu kanunun 4’üncü maddesine istinaden 31.08.2020 tarihi (bu tarih dahil) itibariyle 

ödenmesi gerektiği halde kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan TOBB, TÜRMOB, 

TESK, Barolar, İhracatçı Birlikleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman 

Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, KOSGEB, TSE, Esnaf ve Sanatkârlar Odalarının bazı 

alacakları da yapılandırma kapsamında bulunmaktadır. (Bu Kanunun yayımlandığı tarihi 

izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgili kuruma başvuru yapılması şarttır.) 
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E-TAKSİT ÖDEMELERİYLE İLGİLİ HUSUSLAR 

 

1.Taksitlerin Süresinde Ödenmesine İlişkin 

 

Taksitlerin ilk ikisi mutlaka süresinde ve tam olarak ödenmelidir. Kalan ödenecek 

taksitlerin bir takvim yılında en fazla 2 tanesini süresinde ödememe veya eksik ödeme hali, 

Kanunu ihlal nedeni sayılmamıştır. Bu durumda diğer taksitler ilgili taksit aylarında 

ödenmeye devam edilecektir. 

 

Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarları ise en geç son taksiti izleyen 

ay sonuna kadar ödenecek ve geç ödenen süre için geç ödeme zammı oranında bir zamla 

tahsili gerekecektir. 

 

2.Taksitlendirmenin Bozulması Halinde Kanun Hükmünden Yararlanılamayacaktır 

 

- İlk iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, 

 

- Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti 

izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi, 

 

- Bir takvim yılında 2’den fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde,  

 

Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir. 

 

3.Kanun Hükmünden Yararlanmanın Diğer Koşulları 

 

Kanun hükümlerinden yararlanabilmek için; mükelleflerin yapılandırılan borçlarına 

ilişkin dava açmamaları ve bu borçlarının takibine ilişkin açtıkları davalardan vazgeçmeleri 

gerekmektedir. Mükellefler başvuruları sırasında dava açmayacaklarını, açmış oldukları 

davalardan vazgeçtiklerini ve diğer kanun yollarına başvurmayacaklarını yazılı olarak beyan 

edeceklerdir. 

 

Kanundan yararlanmak için elektronik ortamda başvuruda bulunan borçluların, devam 

eden ihtilaflardan vazgeçtiklerini gösterir ıslak imzalı dilekçelerini başvuru süresi içerisinde 

ilgili tahsil dairesine vermeleri gerekmektedir. 

 

4.Taksitlendirme Durumunda Katsayı Oranları 

 

Taksitle yapılacak ödemelerde kanunun ilgili maddelerine 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. 
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5.Kredi Kartı ile Ödeme 

 

 7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında “(4) Maliye Bakanlığı ve 

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine bu 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 alınır ve borçluya tahsilatın yapıldığını gösteren makbuz 

verilir. Bu şekilde tahsil edilen tutarların bankalarca Hazine veya Sosyal Güvenlik Kurumu 

hesaplarına aktarılmasına ilişkin 6183 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirlenen süre, 

taksit aylarının son gününü izleyen günden itibaren hesaplanır. Taksitlerin kredi kartı 

kullanılmak suretiyle ödenmesi bu madde hükmüne göre katsayı uygulanmasına engel teşkil 

etmez.”  

 

denilmektedir. 

 

F-7256 SAYILI KANUN İLE VERGİSEL KONULARDA YAPILAN 

DÜZENLEMELER 

 

7256 sayılı kanun ile yapılandırma dışında vergisel konularda da düzenlemeler yapılmış 

olup, yapılan düzenlemelerden bazıları aşağıdaki gibidir.   

 

-Kanun’un 17. maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun “Vergi tevkifatı” başlıklı 94. 

maddesine yeni bir fıkra eklenmiştir. 

Buna göre tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetlerini veya 

ortaklık paylarını; 

-Sermaye azaltımı yoluyla itfa etmeleri halinde iktisap bedeli ile hisse 

senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutar sermaye 

azaltımına ilişkin kararın ticaret sicilinde tescil edildiği tarih, 

-İktisap bedelinin altında bir bedel karşılığında elden çıkarmaları halinde iktisap 

bedeli ile elden çıkarma bedeli arasındaki fark tutar elden çıkarma tarihi, 

-İktisap ettikleri tarihten itibaren 2 tam yıl içerisinde, sermaye azaltımı yoluyla 

itfa etmemeleri veya elden çıkarmamaları halinde, iktisap bedeli ile hisse 

senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutar iktisap 

tarihinden itibaren 2 tam yıllık sürenin son günü, 

 

itibarıyla dağıtılmış kâr payı sayılır ve bu tutarlar üzerinde %15 oranında vergi tevkifatı 

yapılır. Bu şekilde tevkif edilen vergiler herhangi bir vergiden mahsup edilemez. 

Cumhurbaşkanı, tam mükellef sermaye şirketinin paylarının Borsa İstanbul’da işlem 

görüp görmemesine, işlem gören paylarının toplam payları içindeki oranına, geri alınan 

payların Borsa İstanbul’da işlem gören paylardan olup olmamasına, tam mükellef 

kurumlardan geri alınıp alınmamasına, tam mükellef sermaye şirketinin yıllık satış hasılatı 

ve diğer gelirlerinin toplam tutarına göre ayrı ayrı ya da birlikte, bu oranı sıfıra kadar 

indirmeye veya bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit etmeye yetkilidir. 
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-Kanun’un 21’inci maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 93’üncü madde ile 

“Varlık Barışı” olarak bilinen, yurt dışında ve yurt içinde bulunan bazı varlıkların bildirilmesi 

halinde vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacağına ilişkin uygulama yeniden getirilmiştir. 

Konuya ilişkin düzenlemelerin yer aldığı Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması 

Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:1) 28 Kasım 2020 tarih ve 31318 sayılı saylı Resmî 

Gazete’de yayımlanmıştır.  

 

-KDV Kanunu geçici madde 17: “Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç 

edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin 31.12.2020 tarihine kadar tesliminde 

KDV Kanunu’nun 11. maddesinin 1 numaralı fıkrasının (c) bendi hükümlerine (tecil-terkin 

uygulaması) göre, bölgeler, sektörler veya mal grupları itibariyle işlem yaptırmaya 

Cumhurbaşkanı yetkilidir.” 

Kanun’un 23’üncü maddesiyle, yukarıdaki geçici maddenin uygulanma süresi 31.12.2025 

tarihine kadar uzatılmıştır. 

-1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 

Ocak 2022 tarihine ertelenmiştir. 

 

G- DİĞER HUSUSLAR 

 

 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun’un Vergi 

uygulamasına yönelik Gelir İdaresi Başkanlığı’nca düzenlenen Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1), 27 Kasım 2020 tarih 

ve 31317 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

 

 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanunun uygulanmasına 

yönelik olarak özet şeklinde genel içerikli iş bu sirküler düzenlenmiştir. Konularla ilgili 

olarak, daha detaylı bilgilerin yukarıda belirtilen Tebliğdeki açıklamalardan yararlanılması 

gerekmektedir. 

 

 Ayrıca, Yeminli Mali Müşavirliğimiz’den de yeniden yapılandırma konularıyla 

ilgili detaylı bilgilendirme yapılabilecektir. 

 

 

Saygılarımla,                                                   

                                                                                      Prof. Dr. Ziyaettin Bildirici 

                                                                                       Yeminli Mali Müşavir 

 


