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7020 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA 
VE BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR 
 
 
Kamuoyunda “Af Kanunu” olarak adlandırılan “6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” 19.08.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmişti. Bu defa 27.05.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7020 Sayılı Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile daha önceki yapılandırma kapsamında (6736 sayılı 
Kanun) başvuru yapamamış borçlulara ve bu Kanun sonrasında ortaya çıkan yeni borçlara 
tekrar bir imkan tanınmaktadır. 
 
Kanun kapsamına 31.03.2017 tarihi itibariyle kesinleşmiş alacaklar girmekte olup, 6736 sayılı 
Kanun’dan farklı olarak, kesinleşmemiş veya dava safhasında alacaklar, inceleme ve tarhiyat 
aşamasında bulunan vergiler, pişmanlık ya da kendiliğinden yapılan beyanlar 7020 sayılı Kanun 
kapsamında yer almamaktadır. 
 
Ayrıca, söz konusu Kanunda matrah ve vergi artırımı, stok ve kayıt düzeltmeleri ile varlık 
barışına yönelik herhangi bir düzenleme de bulunmamaktadır. 
 
7020 sayılı Kanun’da, Maliye Bakanlığı ve diğer bazı idarelerin bir kısım alacaklarının yeniden 
yapılandırılmasının yanı sıra; 
 
 Vergi Usul Kanuna göre mücbir sebep ilan edilmiş yerlerin mücbir sebep hallerinin 

sonlandırılmasına, 
 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun “Tecil” başlıklı maddesi 

kapsamında, faiz almadan ya da düşük oranda faiz uygulanarak amme alacağına tecil 
yapılmasını sağlayan yetkinin Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali ilan edilen tüm 
halleri kapsayacak şekilde genişletilebilmesine, 

 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna eklenen 48/A maddesi ile vergiye 
uyumlu mükelleflerin vergi borçlarının taksitlendirilmesi hususunda Maliye 
Bakanlığı’nın yetkilendirilmesine, 
 

https://www.facebook.com/centrumauditing
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 “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin” verilmemesi, eksik verilmesi gibi hallerde 
aynı fiil nedeniyle birden fazla ceza uygulanmamasına, 

 Ekonomik ömrünü tamamlamış araçların hurdaya ayrılmasının teşvik edilmesine, 
 İdari Yaptırım kararlarının, Maliye Bakanlığı tarafından kurulan teknik altyapı 

kullanılmak suretiyle elektronik ortamda tebliğ edilmesine 
 
ilişkin düzenlemeler de yer almaktadır. 
 
7020 sayılı Kanunda yer alan düzenlemelere ilişkin detaylı açıklamaları içeren Rehber ve 
Bültenlerimiz yakın bir süre içerisinde bilahare bilgilerinize sunulacaktır. 
 
Yukarıda belirtilen 7020 sayılı Kanunun Resmi Gazetede yayımlanan tam metnine ulaşmak için 
lütfen tıklayınız. 
 
 

Saygılarımızla,   

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/05/20170527-1.htm

