


 
 

VERGİ VE SİGORTA  

PRİMLERİNDE YAPILANDIRMA 

(7143 SAYILI KANUN) 
 

 
SEBAHATTİN AĞKOÇ 

YMM, PARTNER 

SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ 

 

YORUM YMM VE 

BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 
 
www.yorumymm.com 
 

 
 

 
2 

http://www.yorumymm.com/
http://www.yorumymm.com/


 

11.05.2018 tarih ve 7143 sayılı «Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun» 

18.05.2018 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

Söz konusu kanunla;  
 
 Kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılmasına,  
 İhtilaflı alacakların tasfiyesine, 
 Matrah artırımına, 
 Kayıt ve muhasebe düzeltmelerine, 
 Varlık barışı uygulamasını, 
       ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.  
 7143 Sayılı Kanun’un borçların yapılandırılmasına ilişkin hükümleri özetle 

aşağıdaki gibidir. 
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A.KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI  
 
   1) Yapılandırmaya konu alacakların ait olduğu idareler  
  Yapılandırmaya konu alacakların ait olduğu idareler aşağıdaki gibidir.  
  Maliye Bakanlığı,  
  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,  
  Belediyeler,  
  Sosyal Güvenlik Kurumu  
  İl Özel İdareleri  
  Belediyeler  
  Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB)  
  2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş Ve 

Görevleri Hakkında Kanun Kapsamındaki Büyükşehir Belediyeleri Su ve 
Kanalizasyon İdareleri  

  TÜRMOB ve bağlı Odalar  
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  Türkiye Barolar Birliği  
  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile bağlı Odaları  
  Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ile bağlı Odaları  
  
2) Yapılandırmaya konu alacaklar  
Yapılandırmaya konu alacaklar; aşağıdaki gibidir.  
a) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ve vergi cezaları,  
  31/3/2018 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 (31/3/2018 
tarihinden sonra ödenmesi gereken gelir vergisi taksitleri ile gelir veya 
kurumlar vergisine mahsuben 2018 yılında ödenmesi gereken geçici vergi 
hariç),  
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  2018 yılına ilişkin olarak 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk 
eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları 
(2018 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç),  

  31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak 
vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, 

b) Aşağıda belirtilen kanunlar gereğince 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) 
önce verilen idari para cezaları,  
  21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu,  
  Mülga 11/2/1950 tarihli ve 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş 

ve Görevleri Hakkında Kanun,  
  10/6/1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 13/10/1983 

tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,  
  18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve 

İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun,  
  23/5/1987 tarihli ve 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna 

Sunulması Hakkında Kanun, 
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  Mülga 13/4/1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve 

Yayınları Hakkında Kanun,  
  10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 25/4/2006 tarihli ve 

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu,  
  25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun  
  15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın 

Hizmetleri Hakkında Kanun,  
c) Yukarıdaki yer alanlar dışında kalan ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil 
dairelerince 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme 
alacakları ile 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç 
Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında olup tahsil dairesine 
takip için intikal etmiş olan amme alacakları; 
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Ancak aşağıda yer alan ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen 
alacaklar Kanun kapsamında değildir.  
  Adli ve idari para cezaları  
  Mülga 7/3/1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanunu’na istinaden alınan 

Devlet hissesi ve Devlet hakkı,  
  30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’na istinaden alınan Devlet 

hissesi, mülga 22/6/1956 tarihli ve 6747 sayılı Şeker Kanununa istinaden 
alınan şeker fiyat farkı,  

  Mülga 10/9/1960 tarihli ve 79 sayılı Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli 
Korunma Teşkilat,  

  Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair 
Kanuna istinaden alınan akaryakıt fiyat istikrar payı ve akaryakıt fiyat farkı,  

  4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu’na istinaden alınan Devlet 
hakkı ve özel idare payı ile madencilik fonu,  
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  Mülga 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ve 26/9/2011 tarihli ve 
655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden alınan 
kılavuzluk ve römorkörcülük hizmet payları) 

d) Gümrük vergileri ve idari para cezaları, 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) 
önce Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü 
doğan ve Gümrük 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,  
e) Sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum 
karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı 
gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,  
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f) 31/3/2018 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, 
g) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun 
kapsamında ilgili kanunları gereğince takip edilen ve 18.05.2018 tarihine veya 
Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği 
hâlde ödenmemiş olan 2018 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, 
özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı 
alacakları,  
h) İl özel idarelerinin 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 
31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde 18.05.2018 tarihi 
itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer’i alacakları (idari para cezaları ve özel 
idare payı hariç), 
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i) Belediye alacakları,  
  Vergi Usul Kanunu kapsamına giren ve 31/3/2018 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,  

  2018 yılına ilişkin olarak 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk 
eden vergi (2018 yılına ilişkin tahakkuk eden emlak vergisi ile iş yeri ve diğer 
şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi hariç) ve bunlara bağlı 
vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,  

  Bunların dışında kalan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve 
vadesi 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun 
yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer'i amme alacakları (idari 
para cezaları ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 
mükerrer 97’nci maddesinin (b) fıkrası gereğince belediyelere ödenmesi 
gereken paylar hariç),  
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  İdari para cezaları ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununun mükerrer 97’nci maddesinin (b) fıkrası gereğince belediyelere 
ödenmesi gereken paylar hariç,  

  2464 sayılı Kanunun 97’nci maddesine göre tahsili gereken ve vadesi 
31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde 18.05.2018 tarihi 
itibarıyla ödenmemiş bulunan ücret alacakları ile bunlara bağlı fer'i 
alacakları,  

  3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin 
su abonelerinden olan ve vadesi 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 
olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan su, 
atık su ve katı atık ücreti alacakları, 

  Büyükşehir belediyelerinin, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre 
Kanunu’nun 11 inci maddesine göre vadesi 31/3/2018 tarihinden (bu tarih 
dâhil) önce olduğu hâlde 18.05.2018 tarihi itibariyle ödenmemiş bulunan 
katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer'i (sözleşmelerde düzenlenen 
her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları, 
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  20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 

Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamındaki büyükşehir 
belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin, vadesi 31/03/2018 tarihinden (bu 
tarih dâhil) önce olduğu hâlde 18.05.2018 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,  

  Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) vadesi 31/03/2018 
tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde 18.05.2018 tarihi itibarıyla 
ödenmemiş bulunan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile 
buna bağlı fer'i alacakları, 
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B.KESİNLEŞMİŞ KAMU ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI (MADDE 2)  
 
Bu düzenleme Maliye Bakanlığı, il özel idareleri ve belediyelere bağlı tahsil 
daireleri tarafından takip edilen alacakları kapsamaktadır. Bu alacaklar, aşağıdaki 
koşularda yeniden yapılandırılmaktadır.  
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Alacağın Kapsamı Ödenmesi Gereken Tutar Terkin Edilecek Tutar 

a) 31 Mart 2018 tarihi itibariyle 

Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da 

ödeme süresi henüz geçmemiş 

bulunan vergiler, vergilere bağlı 

gecikme faizi ve gecikme zammı gibi 

fer’i amme alacakları ile aslı Kanunun 

yayımı 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 Kanunun yayımı tarihinden 

önce ödenmiş olanlar dâhil olmak 

üzere asla bağlı olarak kesilen vergi 

cezaları bu cezalara bağlı gecikme 

zamlarının tamamı 



 
 
 
 
 
 
 
 

15 

Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme 

süresi henüz geçmemiş bulunan 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 
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c) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme 

süresi henüz geçmemiş bulunan ve bu Kanunun 1 

inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 

kapsamında olan ve çeşitli Kanunlar gereğince 

verilen idari para cezaları, 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 (Sgk 

Primleri)  

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 
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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 inci4 ve 2’nci maddeleri gereğince 

ödenmesi gerektiği halde Kanunun yayımı tarihine 

kadar ödenmemiş olan tutarlar 

Ödenmemiş olan tutarların bu 

madde kapsamında ödenmesi 

  

5736 sayılı Kanun gereğince 

hesaplanan binde iki 

oranındaki faiz alacaklarının 

tamamı 

Gümrük Vergisi     

e) 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 

Kanunun yayımı 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 Kanunun yayımı 

tarihinden önce ödenmiş 

olanlar dâhil olmak üzere 

asla bağlı olarak kesilen idari 

para cezalarının tamamı 
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f) 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 

g) 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 
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h) İhtirazi kayıtla verilen 

beyannameler üzerine tahakkuk 

etmiş olan vergiler, vergilere bağlı 

gecikme faizi ve gecikme zammı gibi 

fer’i amme alacakları  

Aslı Kanunun yayımı tarihinden önce 

ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere 

asla bağlı olarak kesilen vergi 

cezaları ve bu cezalara bağlı gecikme 

zamlar 

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 Kanunun yayımı tarihinden önce 

ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere 

asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları 

ve bu cezalara bağlı gecikme 

zamlarının tamamı, 

ı) 31/3/2018 tarihinden sonra 

ödenmesi gereken gelir vergisi 

taksitleri ile gelir veya kurumlar 

vergisine mahsuben 2018 yılında 

ödenmesi gereken geçici vergi Yasa 

kapsamında değildir. 
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Bu Kanun kapsamında ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi ve bu vergiye bağlı 
gecikme faizi ve gecikme zammı yerine 18.05.2018 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim 
oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ait olduğu taşıt için, bu Kanun hükümlerinin 
ihlal edilmemiş olması koşuluyla, bu Kanunda belirtilen ödeme süresi sonuna kadar 
18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 13’üncü maddesinin 
(d) 5 fıkrası hükmü uygulanmaz. 
 
Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olup 18.05.2018 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 yapılandırılır. Bu hüküm kapsamına giren alacaklar 
için ayrıca tebligat yapılmaz ve alacakların vade tarihi olarak Kanunun yayımlandığı tarih 
kabul edilir. Bu kapsamda yapılandırılan tutarların Kanunda öngörülen süre ve şekilde 
ödenmemesi hâlinde de vade tarihinde değişiklik yapılmaz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen şartların 
yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına 
başvurmamaları gerekmektedir. 
  
C.KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN ALACAKLARININ 
    YAPILANDIRILMASI (MADDE 3) 
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Borcun Kapsamı Ödenmesi Gereken Tutar Terkin Edilecek Tutar  

Dava açma/ilk derece mahkemesi 

aşaması  

18 Mayıs 2018 tarihi itibariyle ilk 

derece yargı mercileri nezdinde dava 

açılmış ya da dava açma süresi henüz 

geçmemiş olan ikmalen, re’sen veya 

idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile 

gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklar 

 Vergilerin/gümrük vergilerinin %50’si  

 Bu tutara ilişkin faiz, gecikme faizi ve 

gecikme zammı yerine Kanunun 

yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık 

değişim oranları esas alınarak 

hesaplanacak faiz tutarı 

 Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve 

asla bağlı olarak kesilen vergi 

cezalan/idari para cezaları,  

 Bu cezalara bağlı gecikme zamlarının 

tamamı, vergilerin/gümrük 

vergilerinin kalan %50’si, 
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İtiraz/istinaf veya temyiz aşaması 

 18 Mayıs 2018 tarihi itibariyle 

itiraz/istinaf veya temyiz süreleri 

geçmemiş ya da itiraz veya temyiz yoluna 

başvurulmuş ya da karar düzeltme talep 

süresi geçmemiş veya karar düzeltme 

yoluna başvurulmuş olan ikmalen, re’sen 

veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları 

ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklar 

Terkin kararı verilmiş olması 

 İlk derece mahkemesinin terkine ilişkin karar 

olması halinde, ilk tarhiyata/tahakkuka esas 

alınan vergilerin/gümrük vergilerinin %20’si, 

kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ- ÜFE 

aylık değişim oranlan esas alınarak 

hesaplanacak faiz tutarı, 

Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı 

ve alacak aslına bağlı olarak kesilen 

vergi cezaları/idari para cezaları ile 

bu cezalara bağlı gecikme zamlarının 

tamamı, vergilerin/gümrük 

vergilerinin kalan %80’ini, 

  Tasdik kararı verilmiş olması  

İlk derece mahkemesinin tasdik veya tadilen 

tasdike ilişkin karar olması halinde, tasdik 

edilen vergilerin/gümrük vergilerinin 

tamamı, Terkin edilen vergilerin/gümrük 

vergilerinin %20’si, Kanunun yayımlandığı 

tarihe kadar Yİ- ÜFE aylık değişim oranlan 

esas alınarak hesaplanacak faiz tutarı 

Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı, 

Alacak aslına bağlı olarak kesilen 

vergi cezaları/idari para cezaları ile 

bu cezalara bağlı gecikme zamlarının 

tamamı. 

  Verilen en son kararın bozma kararı olması 

hâlinde birinci fıkra hükmü (%50), kısmen 

onama kısmen bozma kararı olması hâlinde 

ise onanan kısım için bu fıkranın (b) bendi 

(%20), bozulan kısım için birinci fıkra hükmü 

(%50) uygulanır. 
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Sadece asla bağlı vergi 

cezalarına/gümrük 

yükümlülüğüyle ilgili idari para 

cezalarına ilişkin dava açılmış 

olması 

Asla bağlı cezaların, vergilerin/gümrük 

vergilerinin Kanunun yayımı tarihinden 

önce ödenmiş olması veya 22nci maddeye 

ilişkin olarak bu Kanunda belirtilen süre ve 

şekilde ödenmesi şartıyla,  

Cezanın tamamı ile buna bağlı gecikme 

zammının tahsilinden vazgeçilir 
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Asla bağlı olmaksızın kesilen 

vergi cezaları/ gümrük 

yükümlülüğünden doğan idari 

para cezaları  

Kanunun yayımı tarihi itibariyle ilk derece 

yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da 

dava açma süresi henüz geçmemiş ise, 

cezanın %25’inin,  

Kanunun yayımı tarihinden önce verilmiş 

en son kararın terkin kararı olması halinde 

cezanın %10’unu, kısmen tasdik kısmen 

terkin olması halinde tasdik edilen 

cezanın%50’si, terkin edilen cezanın 

%10’unun,    

En son kararın bozma karar olması halinde 

cezanın %25’inin, kısmen onama kısmen 

bozma kararı olması halinde onanan kısmın 

%50’sinin, bozulan kısım için %25’inin,  

ödenmesi şartıyla  

Kalan cezanın tamamımın tahsilinden 

vazgeçilir  
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Bu madde hükmünden yararlanılması için madde kapsamına giren alacaklara karşı dava 
açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması şarttır. 
Davadan vazgeçme dilekçeleri ilgili tahsil dairesine verilir ve bu dilekçelerin tahsil 
dairelerine verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı 
merciine gönderilir. 
 
Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan 
vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak karar tarihine bakılmaksızın 18.05.2018 
tarihinden sonra tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem yapılmaz. Madde hükmünden 
yararlananlar, ayrıca 213 sayılı Kanunun uzlaşma, tarhiyat öncesi uzlaşma ve vergi 
cezalarında indirim, 4458 sayılı Kanunun uzlaşma ve 5326 sayılı Kanunun peşin ödeme 
indirimi hükümlerinden yararlanamazlar.  
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D.İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER (MADDE 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Borcun Kapsamı  Ödenmesi Gereken Tutar  Terkin Edilecek Tutar  

Kanunun yayımı tarihinden önce 

başlanıldığı hâlde, tamamlanamamış 

olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh 

ve tahakkuk işlemlerine bu Kanunun 

matrah ve vergi artırımına ilişkin 

hükümleri saklı kalmak kaydıyla 

devam edilir. 

İncelemenin tamamlanmasından 

sonra tarh edilen vergilerin %50’si ile, 

kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE 

aylık değişim oranları esas alınarak 

hesaplanacak tutarın ve bu tarihten 

sonra ihbarnamenin tebliği üzerine 

belirlenen dava açma süresinin 

sonuna kadar hesaplanacak gecikme 

faizinin tamamımın, vergi aslına bağlı 

olmayan cezalarda cezanın %25’inin 

ihbarnamenin tebliğ tarihinden 

itibaren 30 gün içinde başvuruda 

bulunmak suretiyle  ilk taksiti 

ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan 

başlamak üzere ikişer aylık dönemler 

halinde 6 eşit taksitte ödenmesi 

şartıyla 

Vergi aslının %50’si, vergi aslına bağlı 

cezanın tamamı, vergi aslına bağlı 

olmayan cezanın %75’i, gecikme 

faizinin tamamı 
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Kanunun yayımı tarihten önce 

tamamlandığı halde, bu tarihte ya da 

bu tarihten sonra vergi dairesi 

kayıtlarına intikal eden takdir 

komisyonu kararları ve vergi inceleme 

raporları üzerine gerekli tarh ve tebliğ 

işlemleri yapılır. 

Aynı kurallar geçerlidir. Aynı kurallar geçerlidir. 

Uzlaşma talebinde bulunulmuş, ancak 

uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma 

sağlanamamış olmakla birlikte vergi 

ve ceza ihbarnameleri mükellefe tebliğ 

edilmemiş alacaklar, 

Aynı kurallar geçerlidir. Aynı kurallar geçerlidir. 
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Pişmanlık talebiyle verilip süresinde 

ödenmediği için pişmanlık hükümleri 

bozulan beyannameler ile pişmanlık 

talebi olmaksızın kendiliğinden verilen  

beyannameler için kesilen ve kanunun 

yayımı tarihi itibariyle tebliğ 

edilmemiş vergi aslına bağlı vergi 

cezaları;  

Vergi asıllarının kanunun yayımı 

tarihinden önce ödenmiş ya da 

kanunun 2. maddesine göre ödenmesi 

şartıyla bu kanun hükümlerinden 

yararlanır.   

 

Vergi aslına bağlı cezaların tamamı, 

gecikme faizi 

 

Kanunun yayımı tarihini izleyen 2.ayın 

sonuna kadar (31.07.2018) geçerli 

olmak kaydıyla; 

Pişmanlıkla beyan edilen matrahlar 

üzerinden yapılan tahakkuk; 

Verginin tamamı ile pişmanlık zammı 

yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları 

esas alınarak hesaplanan tutarın 

kanunda öngörülen süre içerisinde 

ödenmesi şartıyla  

Pişmanlık zammı ve vergi cezası  
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Kanunun yayımı tarihini izleyen 2.ayın 

sonuna kadar (31.07.2018) geçerli 

olmak kaydıyla; 

Kendiliğinden verilen beyannameler  

üzerine yapılan tahakkuk  

Vergi aslının tamamı ile Yİ-ÜFE aylık 

değişim oranları esas alınarak 

hesaplanacak tutar  

Vergi aslına bağlı cezanın tamamı, 

gecikme faizi  

Kanunun yayımı tarihini izleyen 2.ayın 

sonuna kadar (31.07.2018) geçerli 

olmak kaydıyla;  

31.03.2018 tarihinden önce verilmesi 

gerektiği halde kanunun yayımı tarihi 

itibariyle emlak vergisi bildiriminde 

bulunulmaması veya bildirimde 

bulunulduğu halde noksan bildirimde 

bulunulması  

Yeniden bildirimde bulunulması ve 

tahakkuk eden emlak vergisi ile kültür 

varlıları korunma katkı payının 

tamamı ve Yİ-ÜFE esas alınarak 

hesaplanacak faiz  

Vergi cezalarının tamamı, gecikme 

faizi ve gecikme zammı  
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BAŞVURU SÜRELERİ 
 
  Kanunun yürürlük tarihini takip eden ikinci ayın sonuna kadar (31.07.2018) başvuruda 

bulunması gerekir.  
 

ÖDEME SÜRELERİ 
 
  Sosyal güvenlik kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti kanunu 

yayımı tarihini izleyen üçüncü aydan (Ağustos 2018) başlamak üzere ikişer aylık 
dönemler halinde azami 18 eşit taksitte,  

 
  Maliye Bakanlığı’na, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na, İl Özel İdarelerine ve belediyelere 

bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti kanunun yayım tarihini izleyen 
dördüncü aydan (Eylül 2018) başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami 18 
eşit taksitte, 

      ödenmesi gerekmektedir. 
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Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi 
halinde katsayı uygulanmaz ve ; 
 
  Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak 

tutarlarının %90’ının tahsilinden vazgeçilir.  
 

  İdari para cezalarında %25 indirim yapılır.  
 

  Yapılandırılan alacapğın fe’i alcaktan ibaret olması halinde fer’i alcak yerine Yİ-ÜFE 
aylık değşim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan %50 indirim yapılır.  
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Hesaplanan tutarların tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi 
halinde katsayı uygulanmaz ve ; 
 
  Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak 

tutarlarının %50’ının tahsilinden vazgeçilir.  
 

  İdari para cezalarında %12,5 indirim yapılır.  
 

  Yapılandırılan alacağın fer’i alacaktan ibaret olması halinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE 
aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan %25 indirim yapılır.  
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Taksitle ödemenin tercih edilmesi durumunda hesaplanan tutar ;   
 
  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)  

 
katsayı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler 
halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. 
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Bu 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 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. Bu 
hüküm her bir madde ve alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı 
uygulanır.  
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