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7256 SAYILI KANUNUN GENEL 
YAPISI



7256 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE 

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun, 
17.11.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir.

Bu kanunla; kesinleşmiş alacakların yapılandırması, başta 
vergi kanunları olmak üzere kimi kanunlarda yapılan 
değişiklik/düzenlemeler yapılmıştır. 

Webinar’ın konusu;

➢ VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI

➢ SGK VE DİĞER BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI

➢ 7256 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN VERGİ DÜZENLEMELERİ



7256  Sayılı Kanun’la getiren «Alacakların Yapılandırması» ve «Varlık 
Barışı» düzenlemeleri daha önce yayımlanan 4811, 5811, 6111, 
6736, 7020, 7143  sayılı kanunlarla  ile büyük benzerlikler 
göstermektedir. 

Ancak; daha önceki benzer kanunlarda yer alan aşağıdaki düzenlemeler 
7256 sayılı kanunda yer almamaktadır.

➢ KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN AMME 
ALACAKLARI

➢ İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER

➢ MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI

➢ İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ

❖ İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN 
EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT, DEMİRBAŞ

❖ KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN EMTİA

❖ KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA 
MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR



TANIMLAR



TANIMLAR

KESİNLEŞMİŞ ALACAK
Kanun kapsamında yapılandırılacak alacakların, Kanunun yayımı
tarihi itibarıyla (17.11.2020 - bu tarih dâhil) kesinleşmiş olması
gerekmektedir. Bir alacağın kesinleşmesi, alacağın varlığının hukuk düzeninde
ihtilaflı olmaması veya ihtilaflı hale gelme olasılığının kalmamasıdır.

VUK kapsamına giren vergiler ve vergi cezalarda kesinleşme şu hallerde olur:

• Beyanname ile beyan edilen vergiler beyan edildiği tarihte (ihtirazi kayıtla

verilen beyannameler dahil)

• İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergiler ile kesilen vergi cezalarına

ilişkin düzenlenen vergi/ceza ihbarnamesinin tebliği üzerine;

– Süresi içerisinde dava açılmamış olması veya dava açılmış olmakla
birlikte yargılama aşamalarının son bulması,

– Uzlaşma hükümlerinden yararlanılarak uzlaşılması,

7256 sayılı Kanunun yayımı tarihi itibarıyla, ilk derece yargı kararı üzerine

tahakkuk ettiği halde yargılamanın devam etmesi nedeniyle kesinleşmemiş olan

alacaklar Kanun kapsamına girmemektedir.



TANIMLAR /Kesinleşmiş Alacak

• Feragat, davacının talep sonucundan vazgeçmesi olup, feragat ile davacı,

dava dilekçesinde belirttiği talepten tamamen veya kısmen vazgeçmiş

olmaktadır. Davadan feragat ile davacı, sadece davasından feragat etmiş

olmaz, aynı zamanda o dava ile istemiş olduğu haktan da tamamen

vazgeçmiş olacaktır. Feragat eden davacı artık bu konuda yeniden dava

açamayacağı gibi, feragatin her türlü sonucuna da katlanmak zorunda olup,

davadan feragat edilmekle dava sona ermekte ve kesin hükmün sonuçları

doğmaktadır.

• Bu itibarla, 7256 sayılı Kanun kapsamına tür ve dönem olarak girdiği halde

varlığına ilişkin dava açılmış olan alacaklardan; anılan Kanunun yayımı

tarihinden önce davadan tamamen feragat edilmiş ve feragate ilişkin

mahkeme kararı ile kesinleşerek taraflardan birine tebliğ edilmiş olanlar,

7256 sayılı Kanunun yayımı tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş

ya da ödeme süresi henüz geçmemiş alacak olması şartıyla, Kanundan

yararlanabilecektir.

• Kanunun yayımı tarihi olan 17.11.2020 itibarıyla (bu tarih dâhil) 213 sayılı

Kanunun 379 uncu maddesi hükmünden yararlanmak üzere kanun

yolundan vazgeçme dilekçesini ilgili vergi dairesine vermiş olanların bu

borçları da kesinleşmiş alacak olarak kabul edilecektir.



TANIMLAR

➢ VERGİ: 213 sayılı Kanun kapsamına giren vergi, resim ve harçları,

➢ BEYANNAME: vergi tarhına esas olan beyanname ve bildirimleri,

➢ Yİ-ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANI: Türkiye İstatistik Kurumunun

her ay için belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları

endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2005 tarihinden itibaren

üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2014

tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık

değişim oranlarını, 1/11/2016 tarihinden itibaren aylık %0,35 oranını

(bu Kanunun yayımlandığı ay dâhil)

İFADE EDER.



YAPILANDIRMANIN 
KAPSAMI



ALACAKLARIN 
YAPILANDIRMASI

-KAPSAM-

• ALACAKLI İDARE AÇISINDAN

• ALACAĞIN TÜRÜ AÇISINDAN

• ALACAĞIN DÖNEMİ AÇISINDAN



ALACAKLI İDARE AÇISINDAN KAPSAM

• Maliye Bakanlığına Bağlı Tahsil Daireleri

• Ticaret Bakanlığı’na Bağlı Tahsil Daireleri

• Sosyal Güvenlik Kurumuna Bağlı Tahsil 
Daireleri

• İl Özel İdareleri ve Belediyeler

• Büyükşehir Belediyeleri ve Su Kanalizasyon 
İdareleri

• Yatırım İzleme ve Koordinasyon  
Başkanlıkları (YİKOB)



ALACAĞIN TÜRÜ AÇISINDAN KAPSAM
• VUK açısından; vergi, vergi cezaları ile  gecikme faizi, gecikme 

zammı gibi feri alacaklar

• İdari para cezaları (Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 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)

• Gümrük Vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizi, 
gecikme zammı

• Sosyal  primleri, bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı

• İl Özel İdarelerinin 6183 sayılı Kanun Kapsamında  bazı asli ve 
feri amme alacakları

• Belediyelerin vergi, vergi cezası, gecikme faizi, gecikme zammı, 
ücret alacakları, su, atık su ücretleri gibi alacaklar

• Büyükşehir Belediyeleri ve Su ve Kanalizasyon İdelerinin su ve 
atık su alacakları ile bunlara bağlı  gecikme faizi ve zamları

• YİKOB’larca 6183 Sayılı Kanun Kapsamında takip edilen asli ve 
feri amme alacakları



ALACAĞIN TÜRÜ AÇISINDAN KAPSAM

• 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun Kapsamında Takip Edilen Diğer Alacaklar (Adli 
Para Cezaları Hariç)

▪ Ecrimisiller, KKDF alacakları, DFİF alacakları, öğrenim ve katkı kredisi 
alacakları, Maden Kanununa istinaden alınan Devlet hakkı bedelleri gibi 
alacaklar

▪ 6183 sayılı Kanunun 58. maddesinde düzenlenen  ödeme emrine 
itirazda; haksız çıkan borçludan alınan  % 10 oranındaki zam 

▪ 6183 sayılı Kanunun 79. maddesinde düzenlenen 3. şahıslardaki menkul 
mal, alacak ve hakların haczinde; davasında haksız çıkan 3. şahıs 
aleyhine % 10 oranında alınan inkar tazminatı

• 7143 sayılı Kanunun 2,3 ve 4. maddeleri kapsamında 
yapılandırılan ve bu kanunun yayımlandığı tarih itibariyle 
ödemeleri devam eden taksitlere konu borçlar



ALACAĞIN DÖNEMİ AÇISINDAN KAPSAM

31/8/2020 TARİHİNDEN (BU TARİH DÂHİL) ÖNCEKİ 
DÖNEMLERE, BEYANA DAYANAN VERGİLERDE İSE BU TARİHE 
KADAR VERİLMESİ GEREKEN BEYANNAMELERE İLİŞKİN VERGİ 
VE BUNLARA BAĞLI VERGİ CEZALARI, GECİKME FAİZLERİ, 
GECİKME ZAMLARI KANUN KAPSAMINDADIR.

- Vergilendirme dönemi 15 gün olan mükellefiyetler 

• Vergilendirme döneminin bitim tarihi ve beyanname verme süresinin 
son günü Ağustos/2020 ayı ve öncesine rastlayan dönemler kapsama 
girmekte, dönemin bitim tarihi Ağustos/2020 ayına rastlamakla beraber 
beyanname verme süresinin son günü Eylül/2020 ayına sirayet edenler 
kapsama girmemektedir. (Örn. Petrol ve doğalgaz ürünleri için ÖTV 
beyannamesi)

- Vergilendirme dönemi aylık olarak belirlenen mükellefiyetler 

• Temmuz/2020 vergilendirme dönemi ve önceki dönemler kapsama 
girmekte, Ağustos/2020 vergilendirme dönemi ise kapsama 
girmemektedir. (Örn. KDV beyannamesi)



ALACAĞIN DÖNEMİ AÇISINDAN KAPSAM

- Vergilendirme dönemi aylık olarak belirlenen mükellefiyetler 

• Tür ve dönem olarak Kanun kapsamına girmekle 
birlikte 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesine istinaden 
Covid 19  salgını sebebiyle 518 No.lu Vergi Usul 
Kanunu Genel Tebliği kapsamında mücbir sebep 
hâlinde olduğu kabul edilen mükellefler tarafından 
verilmesi gereken Mart, Nisan, Mayıs/2020 
dönemlerine ilişkin muhtasar (muhtasar ve prim 
hizmet beyannameleri dâhil) ve katma değer vergisi 
beyannamelerine konu vergilerin  7256 sayılı Kanunun 
2. maddesinin 3/b bendinde yer alan özel hüküm 
gereğince, 7256 Sayılı Kanun kapsamında 
yapılandırılması mümkün bulunmamaktadır.



ALACAĞIN DÖNEMİ AÇISINDAN KAPSAM
- Vergilendirme dönemi 3 aylık olarak belirlenen 
mükellefiyetler 

• Vergilendirme döneminin bitim tarihi ve beyanname verme süresinin 
son günü Ağustos/2020 ayı ve öncesine rastlayan dönemler 
kapsama girmekte, Ağustos/2020 ayından sonraya rastlayanlar 
kapsama girmemektedir. (Örn. 7-8-9/2020 3 aylık stopaj)

Ancak, 27/4/2020 tarihine kadar verilmesi gereken 1-2-3/2020 
dönemine ilişkin muhtasar (muhtasar ve prim hizmet beyannameleri 
dâhil) ve katma değer vergisi beyannamelerine konu vergiler tür ve 
dönem olarak Kanun kapsamına girmekle birlikte, 518 No.lu Vergi Usul 
Kanunu Genel Tebliği kapsamında mücbir sebep hâlinde olduğu kabul 
edilen mükellefler tarafından bu döneme ilişkin verilmesi gereken 
beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin, ödeme sürelerinin son 
günü 27/10/2020 tarihi olarak belirlendiğinden, Kanunun 2 nci
maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi gereğince 
yapılandırılması mümkün bulunmamaktadır.



ALACAĞIN DÖNEMİ AÇISINDAN KAPSAM

-Yıllık beyanname ile beyan edilen gelir ve kurumlar vergisi 

mükellefiyetleri 

• Vergilendirme dönemi yıllık olan vergilerde, 2019 takvim yılı ve 
önceki yıllara ilişkin vergilendirme dönemleri kapsama girmekte, 
2020 takvim yılına ilişkin vergilendirme dönemi ise kapsama 
girmemektedir. 

• Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler bakımından, özel hesap 
döneminin sona erdiği tarih ve beyanname verme süresinin son 
günü 31/8/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olanlar kapsama 
girmekte, bu tarihten sonra olanlar ise kapsama girmemektedir.

• Tasfiye dönemine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannamelerden 
kanuni beyanname verme süresi 31/3/2018 tarihinden (bu tarih 
dâhil) önce olanlar kapsama girmektedir. 



ALACAĞIN DÖNEMİ AÇISINDAN KAPSAM
- VİV Mükelefiyetleri

• Bu vergi türünde, beyanname verme süresinin son günü 31/8/2020 tarihinden 
(bu tarih dâhil) önce olan ve 7256 sayılı Kanunun yayımı tarihi itibarıyla vadesi 
geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olanlar kapsama 
girmektedir.

- Harç Mükellefiyetleri

• Harçlar Kanununa göre alınan harçlar genel olarak işlem anında beyanname

alınmaksızın tahakkuk ettirilerek tahsil edilmektedir. Bununla birlikte, harçlar da

213 sayılı Kanun hükümlerine göre tarhiyata konu olabilmektedir.

• 492 sayılı Kanuna göre gayrimenkullerin devir ve iktisap işlemleri nedeniyle

ödenmesi gereken harç tutarı ile ilgili olarak devir ve iktisap tarihinden sonra

tarhiyat yapılabilmektedir. Bu çerçevede, 31/8/2020 tarihinden önce (bu tarih

dâhil) gerçekleştirilen devir ve iktisap işlemleri nedeniyle, tarh edilip 7256 sayılı

Kanunun yayımı tarihi itibarıyla kesinleşmiş bulunan harçlar Kanun kapsamına

girmektedir.

• Karar ve ilam harçları ile aynı Harçlar Kanunun (8) sayılı tarifesi uyarınca tahsil

edilen yıllık harçlardan, Kanunun yayımı tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde

ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunanlar kapsama

girmektedir.



ALACAKLARIN YAPILANDIRMASI/ALACAĞIN 
DÖNEMİ AÇISINDAN KAPSAM

- 2020 YILINA İLİŞKİN OLARAK 31/8/2020 TARİHİNDEN (BU 
TARİH DAHİL) ÖNCE TAHAKKUK EDEN VERGİ VE BUNLARA 
VERGİ CEZASI, GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMLARI KANUN 
KAPSAMINDADIR. 

(Örn. 2020 yılına ilişkin 31.8.2020’den önce tahakkuk eden  MTV  veya  
yıllık harçlar kapsam dahilindedir.)

- 31/8/2020 TARİHİNDEN (BU TARİH DÂHİL) ÖNCE YAPILAN 

TESPİTLERE İLİŞKİN OLARAK KESİLEN VERGİ ASLINA BAĞLI 
OLMAYAN VERGİ CEZALARI KANUN KAPSAMINDADIR. 

(Örneğin Temmuz 2020 dönemine ilişkin Ba bildirimi 31.08.2020 günü 
00.00’a kadar verilebileceğinden, bu bildirimin bu tarihte verilmemesine  
ilişkin tespitler en erken 01.09.2020 günü yapılabileceğinden, bu 
tespitlere ilişin vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları kapsama 
girmemektedir.)



KANUN KAPSAMINI BELİRLEMEDE 
3 ÖZET KRİTER

• Alacaklı İdare, Alacağın Türüne ilişkin 
açıklamalar dikkate alınarak 7256 sayılı Kanun 
Kapsamına Giren Alacaklarda 3 Kriteri ortaya 
koymak mümkündür.

1. KESİNLEŞME                 17.11.2020 (DAHİL)

2. DÖNEM                    31.8.2020 (DAHİL)

3. ÖDENMEMİŞ OLMA             17.11.2020 (DAHİL)



YAPILANDIRMA  
BAŞVURU SÜRESİ VE 

ŞEKLİ



BAŞVURU NE ZAMANA KADAR NEREYE 
YAPILACAK?

Başvurular, 31.12.2020 (bu tarih dahil) tarihi 
sonuna kadar;

• GİB internet adresi ve e-Devlet üzerinden 
interaktif vergi dairesine giriş yaparak

• Bağlı olunan vergi dairesine şahsen veya posta 
yolu ile

• Bulunulan il veya ilçedeki MTV’yi tahsile yetkili 
vergi dairelerine/ mal müdürlüklerine 

Şahsen yapılabilecektir.



BAŞVURU ŞEKLİ

Borçluların birden fazla vergi dairesine olan borçları için Kanundan yararlanma talebinde 
bulunmaları hâlinde, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurmaları gerekmektedir.

Mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişiler
sorumlu oldukları tutarlar dikkate alınarak ilgili vergi dairesine yazılı başvuru yapmak 
suretiyle 7256 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

Borçlular, Kanun kapsamına giren toplam borçları için Kanundan yararlanabilecekleri 
gibi talep ettikleri dönem ve türler açısından da Kanundan yararlanabileceklerdir. 
Ancak, motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin, her bir taşıt itibarıyla hesaplanacak toplam 
borç tutarı için başvuruda bulunmaları zorunludur.

Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla yargı kararı ile kesinleştiği halde «Vergi 
Mahkemesi/Bölge İdare Mahkemesi/Danıştay Kararına Göre Vergi/Ceza İhbarnamesinin» 
mükellefe tebliğ edilmemiş olması nedeniyle ödeme süresi oluşmamış alacaklar için 
Kanundan yararlanmak isteyen mükellefler, başvuru dilekçesinde bu hususu ayrıca 
belirteceklerdir. (Bu hüküm kapsamına giren alacaklar için vade tarihi olarak kanunun 
yayın tarih kabul edilir.)

Kanun hükümlerinden yararlanmanın şartlarından birisi de dava açılmaması, açılmış 
davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması olduğundan, bu Kanundan 
yararlanmak üzere başvuran borçluların, takip ve tahsilat işlemlerinden dolayı açtıkları 
davalardan da vazgeçmeleri gerekmektedir.



ALACAK TUTARININ 
TESPİTİ



Kanunun 2. maddesinde yapılandırılarak 
ödenecek tutarlara ilişkin esaslar 

belirlenmiştir

ANA KURAL 

ALACAK ASILLARI ÜZERİNDEN HESAPLANAN FER’İ 
AMME ALACAKLARI YERİNE Yİ-ÜFE AYLIK 

DEĞİŞİM ORANLARI KULLANILARAK 
HESAPLANACAK Yİ-ÜFE TUTARININ ALACAK 

ASILLARI İLE BİRLİKTE ÖDENMESİDİR  



Yİ-ÜFE tutarının hesaplanmasında, 213 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme 
faizi ve 6183 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme zammının hesaplama 
yöntemi ve hesaplama süreleri değiştirilmeyecek, sadece aylık gecikme 
faizi/gecikme zammı oranı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları kullanılacaktır.

Yİ-ÜFE Aylık Değişim Oranı: Türkiye İs tatistik Kurumunun her ay için 
belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık 
değişim oranlarını, 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) 
aylık değişim oranlarını, 1/1/2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat 
endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/11/2016 tarihinden itibaren aylık 
%0,35 oranını (bu Kanunun yayımlandığı ay dâhil)

Yİ-ÜFE hesaplamalarında ilk aya ilişkin esas alınacak Yİ-ÜFE aylık değişim 
oranı, alacağın vadesinin rastladığı ay için açıklanmış olan orandır

Yİ-ÜFE tutarlarının tespitinde kullanılacak olan Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarının 
eksi değer çıkması durumunda bu oranlar da hesaplamada eksi değer olarak 
dikkate alınacaktır. Hesaplamaya konu döneme ilişkin olarak Yİ-ÜFE aylık 
değişim oranlarının toplamı eksi değer olduğu takdirde alacak asılları üzerinden 
hesaplanan fer’iler yerine alınması gereken Yİ-ÜFE tutarı sıfır kabul edilecektir



Örneğin; 26.10.2015 vadeli verginin 
Kanunun yayım tarihi olan 17.11.2020’de 
ödenmemiş olması halinde bu vergiye % 
98,02 oranında hesaplanması gereken 
gecikme zammı yerine,  % 19,32 Yİ-ÜFE 
aylık değişim oranı hesaplanacak ve bu oran 
ile vergi aslı çarpılmak suretiyle gecikme 
zammı yerine ödenmesi gereken Yİ-ÜFE 
tutarı hesaplanacaktır. Bu tutar ile vergi aslı 
toplamı yapılandırılan alacak tutarı olacaktır.



VADESİ GELDİĞİ HALDE ÖDENMEMİŞ YA DA ÖDEME SÜRESİ 
HENÜZ GEÇMEMİŞ BULUNAN AMME ALACAKLARINDA 
YAPILANDIRMA(m. 2/1-a)

Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş 
bulunan vergilerin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı 
gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine bu 
Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim 
oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın 
sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE 
aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda 
belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla vergilere bağlı 
gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ile 
aslı bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olanlar 
dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları ve bu 
cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının, 

Tahsilinden vazgeçilir. 

İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan 
vergiler hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır. (m. 2/3-a)



VADESİ GELDİĞİ HALDE ÖDENMEMİŞ YA DA ÖDEME SÜRESİ 
HENÜZ GEÇMEMİŞ BULUNAN AMME ALACAKLARINDA 
YAPILANDIRMA

KESİNLEŞMİŞ ALACAĞIN 
KONUSU

VAZGEÇİLEN İSTENİLEN

VADESİ GELDİĞİ HALDE 

ÖDENMEMİŞ VEYA 

HENÜZ ÖDEME SÜRESİ 

GEÇMEMİŞ VERGİLER

GECİKME FAİZİ 

GECİKME ZAMMI

VERGİ CEZASI

GECİKME FAİZİ

GECİKME ZAMMI

ASLA BAĞLI OLARAK 

KESİLEN VERGİ CEZASI 

VERGİ CEZALARINA 

BAĞLI GECİKME 

ZAMMI 

VERGİ ASLI

+

Yİ-ÜFE’YE GÖRE 

HESAPLANAN TUTAR 



Örnek
• 26/11/2018 vadeli 9.300 TL katma değer vergisi süresinde 

ödenmemiştir. Bu Kanunun yayımı tarihine kadar 4.186,99 TL 
gecikme zammı hesaplanmıştır. 

• Gecikme Zammı Hesaplanan Süre: 27.11.2018-16.11.2020

Asıl Alacak Tutarı: 9.300 TL

Toplam Gecikme Zammı Oranı: % 45,02

Gecikme Zammı Tutarı: 4.186,99 TL (TAHSİLİNDEN 
VAZGEÇİLEN)

Toplam Yİ-ÜFE Oranı: % 8,2957

Yİ-ÜFE Tutarı: 771,50 TL

Vergi Aslı+ Yİ ÜFE = (9.300+771,40=) 10.071,50                 
(ÖDENECEK 
TUTAR)



VADESİ GELDİĞİ HALDE ÖDENMEMİŞ YA DA ÖDEME SÜRESİ 
GEÇMEMİŞ BULUNAN VE BİR VERGİ ASLINA BAĞLI OLMAKSIZIN 
KESİLEN CEZALAR İLE İŞTİRAK NEDENİYLE KESİLEN VERGİ 
CEZASINDA YAPILANDIRMA (m. 2/1-b)

Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz 
geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş 
vergi cezaları ile iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezalarının 
%50’si VE bu tutara gecikme zammı yerine, bu Kanunun 
yayımlandığı tarihe 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 vazgeçilir. 



VADESİ GELDİĞİ HALDE ÖDENMEMİŞ YA DA ÖDEME SÜRESİ 
GEÇMEMİŞ BULUNAN VE BİR VERGİ ASLINA BAĞLI OLMAKSIZIN 
KESİLEN CEZALAR İLE İŞTİRAK NEDENİYLE KESİLEN VERGİ 
CEZASINDA YAPILANDIRMA

KESİNLEŞMİŞ 
ALACAĞIN 
KONUSU 

VAZGEÇİLEN İSTENİLEN

VADESİ GELDİĞİ

HALDE ÖDENMEMİŞ

VEYA HENÜZ ÖDEME

SÜRESİ GEÇMEMİŞ

BULUNAN VE ASLA

BAĞLI OLMAYAN

CEZALAR

İŞTİRAK NEDENİYLE

KESİLEN CEZALAR VE

BU CEZALARA BAĞLI

GECİKME ZAMMI

CEZANIN % 50’Sİ

GECİKME ZAMMI

CEZANIN % 50’Sİ

Yİ-ÜFE’YE GÖRE 
HESAPLANAN 
TUTAR



Örnek
26.10.2019 tarihinde verilmesi gereken KDV beyannamesi süresinde verilmemiş, yapılan 
inceleme sonucu aşağıdaki tabloda belirtilen vergi , ceza ve faizler hesaplanmıştır. Tarh 
edilen tutarlar ve kesilen cezalar için 19.10.2020 tarihinde aşağıda belirtilen tutarlarda 
uzlaşmaya varılarak, vergi dairesince tahakkuk ettirilmiştir. Mükellef 7256 sayılı Kanun 
hükümlerinden faydalanmak için başvuruda bulunmuştur.

Vade tarihi: 19.11.2020                 Kanunun yayımı tarihi itibariyle henüz 
ödeme süresi geçmemiş

VERGİ 
İNCELEMESİNE 
GÖRE BORÇLAR 
(TL)

UZLAŞMAYA 
GÖRE 
TAHAKKUK 
EDEN BORÇLAR 
(TL)

7256 SAYILI 
KANUNA GÖRE 
ÖDENECEK 
TUTAR (TL)

7256 SAYILI 
KANUNA GÖRE 
VAZGEÇİLEN 
ALACAKLAR 
(TL)

KDV 80.000 60.000 60.000 -

Vergi Ziyaı
Cezası

80.000 30.000 - 30.000

Özel 
Usulsüzlük

1.900 1.900 950 950

Gecikme 
Faizi

11.280 - 11.280

Yİ-ÜFE 
Tutarı

2.310 -

Toplam 103.180 63.260 42.230



VADESİ GELDİĞİ HALDE ÖDENMEMİŞ YA DA ÖDEME SÜRESİ 
GEÇMEMİŞ BULUNAN 6183 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TAKİP 
EDİLEN DİĞER ALACAKLARIN YAPLANDIRMASI

• Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz 
geçmemiş bulunan 6183 Sayılı Kanun Gereğince takip edilen 
diğer amme alacaklarının ödenmemiş kısmının tamamı ile
bunlara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı 
gibi fer’i amme alacakları yerine bu Kanunun yayımlandığı 
tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas 
alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın 
sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine 
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak 
tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen 
ödenmesi şartıyla bahsedilen  fer’i amme alacakları 
tamamının, Tahsilinden vazgeçilir. (m. 2/1-ç)



DİĞER DURUMLAR

VUK 376           İndirim talebinde bulunulan ancak, 7256 sayılı Kanunun 
yayımlandığı 17/11/2020 tarihi itibarıyla kesinleştiği halde ödeme süresi henüz 
geçmemiş bulunan alacaklar için indirimli ceza tutarları dikkate alınarak Kanun 
hükümlerinden yararlanılabilecektir. Bu aşamada bulunan alacaklar için; 376. 
maddeye göre İndirimli olarak tahakkuk ettirilen cezanın vergi aslına bağlı 
olmayan bir ceza ya da iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezası olması 
durumunda ödenecek ceza tutarının 7256 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 
birinci fıkrasının (b) bendi hükmüne göre indirilmiş tutar üzerinden (%50) 
hesaplanmasına dikkat edilecektir.

VUK 371           17.11.2020 itibariyle Tahakkuk eden ve 15 günlük ödeme 
süresi henüz geçmemiş olan alacaklar için Kanun hükümlerinden 
yararlanılabilecektir. Bu takdirde, pişmanlık zammı yerine Kanunun yayımı 
tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları kullanılarak Yİ-ÜFE tutarı 
hesaplanacaktır. 

VUK 379 Bu madde hükmünden yararlanmak üzere 17.11.2020 tarihi

itibarıyla davadan tamamen feragat edilerek anılan maddeye göre tahakkuk

eden vergi ve/veya vergi cezalarından, Kanunun yayımı tarihi itibarıyla vadesi

geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olanlar 7256

Sayılı Kanundan yararlanılabilecektir



DİĞER DURUMLAR

İHTİRAZİ KAYITLA BEYAN EDİLEN VERGİLER Dava konusu

yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın Kanun kapsamında

yapılandırılacaktır. Bu takdirde, ihtilafa ilişkin yargı mercilerince verilmiş

kararlar dikkate alınmadan mükelleflerin beyanı üzerine tahakkuk eden

tutar esas alınarak Kanun hükmünden yararlanılacaktır. Ayrıca, alacağa

ilişkin açılmış olan davalardan vazgeçilmesi gerektiği tabiidir

GEÇİCİ VERGİLER Temmuz, Ağustos, Eylül/2020

vergilendirme dönemine ait geçici vergiler ise Kanun kapsamına

girmemektedir. Geçici vergilerin yıllık gelir ve kurumlar vergisinden

mahsup edilebilmesi için mahsup tarihi itibarıyla ödenmiş olması

gerekmektedir. 7256 sayılı Kanuna göre geçici vergilerin yapılandırılmış

olması bu vergilerin ödendiği anlamına gelmeyecektir. Bu nedenle, yıllık

gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinde Kanun kapsamında

yapılandırılmış ancak ödenmemiş geçici vergi asıllarının yıllık gelir veya

kurumlar vergisine mahsup edilmesi mümkün olmayacaktır



DİĞER DURUMLAR

TECİLLİ ALACAKLAR Kanun kapsamına giren alacakların, Kanunun yayımı

tarihinden önce 6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilmiş ve tecil

şartlarına uygun ödeniyor olması hâlinde borçlular, Kanunun yayımı tarihi itibarıyla

ödeme süresi geçmemiş olan taksit tutarları için Kanun hükümlerinden

yararlanabileceklerdir. Bu durumdaki alacaklar için Kanundan yararlanılmak istenilmesi

hâlinde ödenmemiş alacak aslına uygulanmış olan fer’i alacaklar yerine, vade tarihinden

Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır. Alacak aslı ile Yİ-ÜFE tutarı

toplanarak yapılandırılan alacak tutarının Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi

hâlinde alacak asıllarıyla ilgili fer’i alacaklar ile asla bağlı vergi cezaları ve bu cezalara

ilişkin gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecektir.

7143 SAYILI KANUN Bu hükme göre, 7143 sayılı Kanunun 2, 3 ve 4 üncü

maddeleri kapsamında yapılandırılan ve 7256 sayılı Kanunun yayımlandığı 17/11/2020

tarihi itibarıyla 7143 sayılı Kanun kapsamında ödemeleri devam eden taksitlendirmelerde

kalan taksit tutarlarına konu borçların 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılması

mümkün bulunmakta olup, bu takdirde kalan taksit tutarlarına konu borçlar vadesinde

ödenmemiş kabul edilecek ve borçlular ödedikleri tutarlar kadar 7143 sayılı Kanun

hükümlerinden yararlanacaklardır. Kalan taksit tutarları vadesinde kısmen veya tamamen

ödenmemiş alacak kabul edilerek 7256 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılacak ve

7143 sayılı Kanun kapsamında ödenmemiş taksitlere ilişkin olarak anılan Kanun

kapsamında hesaplanmış olan katsayı tutarlarının tahsilinden vazgeçilecektir. (M.3/9b)



DİĞER DURUMLAR

• 6736 ve 7020 SAYLI KANUNLAR

– 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin

Kanun,

- 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı

Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun,

hükümlerine göre yapılandırılan ve 7256 sayılı Kanunun yayımı

tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile,

– 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden alacakların (matrah

ve vergi artırımı ile işletme kayıtlarının düzeltilmesinden kaynaklanan

vergiler),

7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılması

mümkün bulunmamaktadır.



ÖDEME SÜRESİ VE 
ŞEKLİ



ÖDEME SÜRESİ

• Hazine ve Maliye Bakanlığına borçlu olanların Kesinleşmiş alacaklara

ilişkin yapılandırma hükümlerinden hükmünden yararlanmak

istemeleri hâlinde, 31 Aralık 2020 tarihine (bu tarih dâhil) kadar

borçlu bulundukları tahsil dairelerine başvurmaları gerekmektedir.

• Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi

içerisinde tamamen ya da ikişer aylık dönemler hâlinde azami

onsekiz eşit taksitte ödenmesi mümkündür.

• İlk taksit ödeme süresi 1 Şubat 2021 (31 Ocak 2021 tarihi

Pazar gününe rastladığından) tarihi mesai saati bitiminde sona

ermektedir.

• Azami taksit süresi 18 eşit taksit olarak belirlenmiş olmakla birlikte 6,

9 ve 12 eşit taksitte ödeme seçenekleri de bulunmaktadır.

• Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün

resmi tatile rastlaması hâlinde süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai

saati sonuna kadar uzayacaktır.



ÖDEME VE KATSAYI UYGULAMASI

PEŞİN ÖDEMEDE İNDİRİM-1

Hesaplanan tutarının tamamının ilk taksit ödeme süresi

içinde (1 Şubat 2021) peşin olarak ödenmesi halinde

– Bu tutarlara katsayı uygulanmayacaktır.

– Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas

alınarak hesaplanacak tutarların %90’ının tahsilinden

vazgeçilecektir.

– Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i

alacaktan ibaret olması hâlinde, fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık

değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan %50

indirim yapılacaktır.



Örnek
7256 Sayılı Kanundan yararlanmak için vergi dairesine başvuruda 
bulunan mükellef peşin ödeme seçeneğini tercih etmiştir. Vergi 
Dairesince asıl alacak tutarı 129.500 TL, feri alacak yerine  
hesaplanan Yİ-ÜFE tutarı 27.250 TL olarak hesaplanmıştır. 
Toplam yapılandırılan borç (129.500+27.250=) 156.750 TL’dır.

Mükellef tarafından yapılandırılan borcun ilk taksit ödeme süresi 
içinde ödenmesi nedeniyle feri alacak yerine hesaplanan Yİ-ÜFE 
tutarından %90 indirim yapılacaktır. Bu durumda mükellef Yİ-
ÜFE tutarı olarak (27.500- (27.500*0,90)=) 2.725 TL ödeme 
yapacaktır.

Toplam Yapılması Gereken Ödeme

Asıl Alacak: 129.500 TL

Yİ-ÜFE: 2.725 TL

Toplam: 132.225 TL



ÖDEME VE KATSAYI UYGULAMASI

PEŞİN ÖDEMEDE İNDİRİM-2

Taksitli ödeme seçeneği tercih edilerek, yapılandırılan alacağa 
ilişkin ilk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmiş olması 
koşuluyla, kalan taksitlerin tamamının ikinci taksit ödeme 
süresi içinde ödenmesi halinde; 

- Bu tutarlara katsayı uygulanmayacaktır.

- Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas 
alınarak hesaplanacak tutarların  %50’sinin tahsilinden 
vazgeçilecektir.

- Yapılandırılan alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması 
hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas 
alınarak hesaplanacak tutardan %25 indirim yapılacaktır.



Örnek

Mükellef 7256 Sayılı Kanun Kapsamında, 300.000 TL vergi aslı ve 60.000 
TL Yİ-ÜFE tutarı olmak üzere toplam 360.000 TL olarak yapılandırılan 
borcunu 12 eşit taksitte ödemeyi talep etmiştir. (12 eşit taksit için katsayı 
1,105’dir)

12 eşit taksit için yapılandırmaya esas tutar: 360.000*1,105=397.800 TL

Taksit Tutarı: 397.800/12= 33.150 TL’dır.

İlk taksit olan 33.150 TL Ocak ayında ödenmiş, 17.02.2021 tarihinde ise 
kalan taksitlerin tamamının defaten ödemesi talep edilmiştir.

Yapılan Ödemeden Vergi Aslına İsabet Eden Tutar: 
(300.000*33.150)/360.000= 27.625 TL

Yİ ÜFE’ye isabet eden tutar: (33.150-27.625=) 5.525 TL

Ödenecek Tutar

Vergi Aslı (300.000-27.265=) 272.375 TL

Yİ ÜFE Tutarı (60.000* 0,50)- 5.525= 24.475 TL



ÖDEME VE KATSAYI UYGULAMASI

TAKSİTLE ÖDEME

Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, ilgili 
maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla borçluların başvuru 
sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme 
seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. 

Hesaplanan tutarların taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere 
göre belirlenen tutar;

1) Altı eşit taksit için (1,045),

2) Dokuz eşit taksit için (1,083),

3) On iki eşit taksit için (1,105),

4) 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. 
Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde 
ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.



Örnek
Kanun kapsamında yapılandırılan alacak tutarı 110.000 TL olup, mükellef 18 
eşit taksitte ödemeyi talep etmiştir. (Katsayı 18 taksit için 1,15’dir)

18 eşit taksit için yapılandırmaya esas tutar: 110.000*1,15= 126.500 TL

Taksit Tutarı: 126.500/18 = 7.027,78 TL

Mükellef Ocak, Mart, Mayıs ve  Temmuz/2021 taksitlerini süresinde ödemiş 
Eylül  ayında vergi dairesine başvurarak kalan taksitlerin tamamını defaten 
ödemek istediğini belirtmiştir.

Başvuruda 18 taksit tercih edilmiş olmakla birlikte, 6 eşit taksit ödeme 
seçeneğinin süresi içinde borcun tamamını ödemek istediğinden, 6 eşit taksit 
için öngörülmüş katsayı (1,045) uygulanarak  taksitle ödenecek alacak tutarı 
yeniden hesaplanmalıdır. (düzeltilmelidir)

6 Taksit için yapılandırmaya esas tutar: 110.000* 1,045=114.950 TL

Ödenen Taksit Tutarı: 7.027,78*4= 28.111,12 TL

Tahsil edilecek toplam tutar: (114.950-28.111,12=) 86.838,88 TL



ÖDEMELERİN ZAMANINDA YAPILMAMASI

• Ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam 
ödenmesi 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 (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 bu Kanun hükümlerinden yararlanılır. 

• 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 bu Kanun hükümlerinden yararlanma 
hakkı kaybedilir.



ÖDEMELERİN ZAMANINDA YAPILMAMASI

• Bu Kanun kapsamına giren alacakların yukarıda belirtilen

şekilde (bir önceki slaytta) tamamen ödenmemiş olması

hâlinde borçlular, ödedikleri tutarlar kadar bu Kanun

hükümlerinden yararlanırlar. Kanun kapsamında

yapılandırıldığı hâlde bu Kanunda öngörülen süre ve şekilde

ödenmeyen alacakların yapılandırma öncesi türü ve vadesi

dikkate alınarak takip işlemleri ilgili mevzuat kapsamında

yapılır ve bu Kanunun yayımı tarihinden önce başlamış olan

takip işlemleri geçerliliğini koruyarak kaldığı yerden devam

eder.

• Kanun kapsamında ödenecek taksitlere yönelik yapılan

ödemelerde 10,00 TL’ye kadar eksik ödemeler ihlal sebebi

sayılmayacaktır. Bununla birlikte, taksit tutarının %10’u 10,00

TL’nin altında ise yüzde %10 tutarına isabet eden tutar kadar

eksik ödeme hali ihlal sebebi sayılmamıştır



DİĞER ÖDEME YÖNTEMLERİ
KREDİ KARTI İLE ÖDEME :7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan alacak

tutarının kredi kartı kullanılmak suretiyle de ödenmesi mümkündür. Kredi kartı ile

yapılacak ödemeler, tüm taksitlerin veya bir ya da birden fazla taksitin defaten

ödenmesi ya da bir veya birden fazla taksitin ilgili taksit aylarına yansıtılmak

suretiyle ödenmesi şeklinde yapılabilecektir.

MAHSUBEN ÖDEME: 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 borçluların, bu

taleplerinin yerine getirilebilmesi için başvuru ve/veya taksit süresi içinde ilgili

mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etmeleri şarttır.

Mahsup talebine konu tutardan daha az tutarda mahsubun yapılması hâlinde,

mahsuben ödeme suretiyle tahsil edilemeyen taksit tutarının bir ay içerisinde

ödenmesi hususunda borçluya bildirimde bulunulması gerekmektedir.

Eksik ödenen taksit tutarının, ödenmesi gerektiği tarihten ödendiği tarihe kadar 
gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen 
gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte bir aylık ödeme 
süresi içerisinde ödenmesi hâlinde eksik ödenen tutar için bu Kanun hükümleri ihlal 
edilmiş sayılmayacaktır.



DİĞER 
DÜZENLEMELER



• 7256 sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce, vergi 
mevzuatında yer alan düzenlemeler nedeniyle mahsuben 
iade talebi bulunan mükellefler diledikleri takdirde 
mahsup talep ettikleri borçları için Kanun hükümlerinden 
yararlanabilecektir. Bu takdirde, mahsuben iade 
talebinden vazgeçtiklerini bağlı bulundukları vergi 
dairesine tebliğde örneği yer alan dilekçeyle bildirmeleri 
gerekmektedir.

• Mahsup talebinden vazgeçen mükelleflerin, 
mahsup talebine konu iade alacaklarını Kanun 
kapsamındaki taksitlerine Kanunun 3 üncü maddesinin 
beşinci fıkrası hükmüne göre veya Kanun kapsamında 
yapılandırılmayan vergi borçlarına ilgili mevzuat uyarınca 
mahsubunu talep etmeleri mümkündür.



• Tüzel kişiler ya da tüzel kişiliği haiz olmayan teşekküller için Kanun

hükümlerinden yararlanma başvuruları bunların kanuni

temsilcileri tarafından yapılacaktır.

• 7256 sayılı Kanun hükümlerinden, 213 sayılı Kanun ile 6183 sayılı

Kanunda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar,

kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu

sayılan kişiler sorumlu oldukları tutar dikkate alınarak

yararlanabileceklerdir.

• 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Müşavirlik

Kanunu uyarınca mükellefle birlikte borcun ödenmesinden

müştereken ve müteselsilen sorumluluğu bulunanların da bu Kanun

hükmünden yararlanmaları mümkündür.

• Adi ve kollektif şirketlerde ortak olanlar şirketin borçlarının tamamı

üzerinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarından, bu

ortaklar da sorumlu oldukları bu borçlar için Kanun hükmünden

yararlanabileceklerdir.



• Kanun kapsamındaki borçlarını ödemek üzere başvuran 
ve borçlarına karşılık ödemede bulunan mükelleflerin mal 
varlığına tatbik edilen hacizler, bu malların bölünebilir 
nitelikte olması ve haczin devam edeceği malların, 
ödenmemiş taksitlerin yapılandırma öncesi tutarını 
karşılayacak değerde olması şartıyla ödemeler nispetinde 
kaldırılacaktır.

• 7256 sayılı Kanuna göre başvuruda bulunan ve borçları 
Kanuna göre taksitlendirilen mükellefler tarafından, 
borcu olup olmadığına dair yazı istenilmesi halinde Kanun 
hükümleri ihlal edilmediği sürece bu borçları için vadesi 
geçmiş borcun bulunmadığına dair yazı verilecektir.



DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR 
EDERİZ

Sorularınızı 

info@finansaleksen.com.tr     

Adresinden iletebilirsiniz     

www.finansaleksen.com.tr


