
 
 

 

 

 

 

 

 
DUYURU: 15.05.2018/27 

 
VERGİ AFFI, MATRAH ARTIRIMI VE YURTDIŞINDAKİ VARLIKLARIN  

EKONOMİYE KAZANDIRILMASI İLE İLGİLİ DÜZELEMELER İÇEREN TASARI  
TBMM GENEL KURULUNDA KABUL EDİLMİŞ VE YASALAŞMIŞTIR 

 
Kamuoyunda ciddi heyecan uyandıran ve kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması olarak da bilinen “Vergi 

ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 

Tasarısı” TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmiş ve 7143 sayılı Kanun numarasıyla yasalaşmıştır.  

Cumhurbaşkanı’nın onayından sonra Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girecek olan Kanun’da yer alan 

hususlar aşağıda özetlenmiş bulunmaktadır. 

Yapılandırmaya konu alacaklara ilişkin milat olarak 31 Mart 2018 tarihi belirlenmiştir. Söz konusu alacakların 

ait olduğu idareler; Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl özel idareleri, 

Belediyeler ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) olarak düzenlenmiştir. 

Konular İtibariyle Yeniden Yapılandırılacak Kamu Alacakları: 

 Vergi Usul Kanunu kapsamına giren ve 31 Mart 2018 tarihinden önceki dönemlere ilişkin vergi ve 

vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 

 31 Mart 2018 tarihinden önce Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 

Milletvekili Seçimi Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve 

İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında 

Kanun, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Karayolu Taşıma Kanunu, 

Nüfus Hizmetleri Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 

Askerlik Kanunu ile Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun gereğince 

verilen idari para cezaları, 

 Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

kapsamında takip edilen, ilgili kanun kapsamında olup tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan asli 

ve fer’i amme alacakları, 

 31 Mart 2018 tarihinden önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen 

gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları, 

 Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen ancak ödenmemiş olan 2018 

yılı mart 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; 

isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile gecikme cezası, 



 
 

 

 

 31 Mart 2018 tarihine kadar 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 zammı alacakları, 

 Damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları; il 

özel idarelerinin takip ettiği, ödenmemiş asli ve fer’i amme alacakları, 

 Belediyelerin; 31 Mart 2018 tarihinden önceki dönemlere ilişkin vergi ve gecikme cezaları ile faizleri, 

düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş su, atık su ve katı atık ücreti alacaklarıyla bunlara 

bağlı fer’i alacakları ile büyükşehir belediyelerinin katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i 

alacakları, 

 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 

kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin ödenmemiş su ve atık su bedeli 

alacakları ile gecikme faizi ve gecikme zammı alacakları, 

 Yatırım İzleme ve Koordinasyon başkanlıklarının, vadesi 31 Mart 2018 tarihinden önce olduğu halde, 

düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı 

payı ile buna bağlı fer’i alacakları 

yapılandırma kapsamında olacaktır. 

Ayrıca işletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile 

kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı 

düzenleme kapsamında tutulmuştur.  

Düzenlemeden Yararlanmanın Ön Koşulu: 

Mükelleflerin bu düzenlemelerden yararlanmak istemeleri halinde, belirtilen şartların yanı sıra dava 

açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şartı da aranacaktır. 

Kanun çerçevesinde borçları yapılandırılan borçluların, öngörülen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra yıllık 

gelir veya kurumlar vergilerinin, gelir (stopaj) vergisinin, kurum (stopaj) vergisinin, katma değer vergisinin ve 

özel tüketim vergisinin zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödenmemesi halinde 

düzenlemeden yararlanılamayacaktır. 

Düzenlemeden yararlanmak için başvuruda bulunan ancak belirtilen ödeme şartını yerine getirmeyen 

borçlulardan, ilk tarhiyata göre belirlenen alacaklar başka bir işleme gerek olmaksızın takip edilecektir. 

Kesinleşmiş Alacaklar 

Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri 

tarafından takip edilen alacaklardan, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i kamu alacakları yerine bu 

Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi 

koşuluyla, aşağıda belirtilenlerin tahsilinden vazgeçilecektir: 

 Vergi / Gümrük Vergisi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları ve bu cezalara bağlı gecikme zamları, 

 



 
 

 

 

 Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş usulsüzlük cezalarıyla Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri 

nedeniyle kesilmiş cezaların %50’si ile bu cezalara bağlı gecikme zamları, 

 İştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezalarının %50’si ve bu cezalara bağlı gecikme zamları, 

 İdari para cezaları ile cezaya bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i kamu alacakları,  

 Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının %70’i ile bunlara bağlı fer’i 

alacaklar.  

İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden alacaklar da kesinleşmiş alacak olarak 

yapılandırma kapsamına girecektir. Ayrıca yapılandırma kapsamında ödenecek motorlu taşıtlar vergisinin 

taksit ödeme süresince fenni muayene izni verilecektir. 

Kesinleşmemiş veya Yargı Safhasındaki Kamu Alacakları: 

Kanunda, kesinleşmemiş veya dava aşamasındaki amme alacakları da yapılandırılması öngörülmektedir.  

İlk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan vergi tarhiyatları 

ve gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklar ile istinaf veya temyiz süreleri geçmemiş ya da istinaf, itiraz veya 

temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna 

başvurulmuş olan vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklar, yapılandırma kapsamına 

alınacaktır. İdari para cezalarından ihtilaflı olanlar da yapılandırmaya girecektir. 

Kanunun yayımı tarihi itibarıyla, yargı kararıyla kesinleştiği halde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın 

yapılmadığı alacaklar da yapılandırmaya dahil edilecek olup bu hüküm kapsamına giren alacaklar için ayrıca 

tebligat yapılmayacaktır. 

Kanunun yayımı tarihinden önce başlanıldığı halde, tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh 

ve tahakkuk işlemlerine devam edilecek, bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergiler de 

yapılandırma kapsamına alınacaktır. 

İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler: 

Kanunun yayımı tarihinden önce başlanıldığı halde, tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh 

ve tahakkuk işlemlerine bu Kanunun matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla devam 

edilecektir.  

Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergilere Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanacak 

tutarın ödenmesi şartıyla, vergi aslının %50’sinin, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %75’inin, 

vergilere bu Kanunun yayımı tarihine kadar uygulanan gecikme faizinin ve vergi aslına bağlı cezaların 

tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.  

Ayrıca iştirak nedeniyle kesilecek vergi ziyaı cezalarında, cezaya muhatap olanlardan, cezanın %75’inin tahsili 

aranmayacaktır.  

Matrah ve Vergi Artırımına İlişkin Düzenlemeler: 



 
 

 

 

Mükellefler, gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını artırdıkları takdirde, kendileri hakkında artırımda bulunulan 

yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ile bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra 

başka bir tarhiyat çıkarılmayacaktır. 

Gelir ve kurumlar Vergisi mükellefleri, verdikleri yıllık beyannamelerinde, ihtirazı kayıtla verilenler dahil, 

vergiye esas alınan matrahlarını, kanunun yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar, 2013 takvim yılı 

için yüzde 35; 2014 takvim yılı için yüzde 30; 2015 takvim yılı için yüzde 25; 2016 takvim yılı için yüzde 20, 

2017 takvim yılı için yüzde 15’ten az olmamak üzere artıracaklardır. 

Gelir Vergisi mükelleflerinin, artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili olarak verdikleri gelir vergisi 

beyannamelerinde, zarar beyan edilmiş olması veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması ya da 

hiç beyanname verilmemiş olması halinde, vergilendirmeye esas alınacak matrah ile artırdıkları matrahlar, 

işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için 2013 takvim yılı için 12 bin 279 liradan, 2014 takvim 

yılı için 12 bin 783 liradan, 2015 takvim yılı için 13 bin 558 liradan, 2016 takvim yılı için 14 bin 424 liradan, 

2017 takvim yılı için 16 bin 350 liradan az olamayacaktır. 

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek erbabı için ise söz konusu matrahların 2013 

takvim yılı için 18 bin 95 liradan, 2014 takvim yılı için 19 bin 155 liradan, 2015 takvim yılı için 20 bin 344 

liradan, 2016 takvim yılı için 21 bin 636 liradan, 2017 takvim yılı için 24 bin 525 liradan az olamayacağı 

hükme bağlanmıştır. 

Matrah ve vergi artırımında bulunmak isteyen mükelleflerin, tahakkuk eden vergilerini öngörülen süre ve 

şekilde ödemeleri gerekecektir. 

Geliri, sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançtan oluşan mükellefler için vergilendirmeye esas alınacak 

asgari matrah, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş tutarların ilgili yıllar itibarıyla 

onda birinden, geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından oluşanlar için beşte birinden, geliri bunlar dışında 

kalan diğer gelir Vergisi mükellefleri için ise işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için 

belirlenmiş tutardan az olamayacaktır. 

Kurumlar vergisi mükelleflerinin, artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili olarak verdikleri 

beyannamelerinde, zarar beyan edilmiş olması veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması ya da 

hiç beyanname verilmemiş olması halinde, vergilendirmeye esas alınacak matrahlar ile artırdıkları matrahlar, 

2013 takvim yılı için 36 bin 190 liradan, 2014 takvim yılı için 38 bin 323 liradan, 2015 takvim yılı için 40 bin 

701 liradan, 2016 takvim yılı için 43 bin 260 liradan, 2017 takvim yılı için 49 bin 37 liradan az olamayacaktır. 

Artırılan matrahlar, yüzde 20 oranında vergilendirilecek ve üzerinden ayrıca herhangi bir vergi alınmayacaktır. 

Ancak, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, artırımda bulunmak istedikleri yıla ait yıllık beyannamelerini 

kanuni sürelerinde vermiş, bu vergi türlerinden tahakkuk eden vergilerini süresinde ödemiş olmaları şartıyla 

artırılan matrahları yüzde 15 oranında vergilendirilecektir. 

Kurumlar vergisi mükelleflerinin, vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları muhtasar beyanname ile beyan 

etmemiş olmaları halinde, bu yıllara ilişkin olarak vergi incelemesine ve tarhiyata muhatap olmamaları için 

bu kazanç ve iratlara ait tevkifat matrahlarını, bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar, 

asgari matrahın yüzde 50’sinden az olmamak kaydıyla beyan etmeleri şartı getirilmektedir. Buna göre artırılan 

matrahlar üzerinden yüzde 15 vergi hesaplanacaktır. 



 
 

 

 

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların yüzde 50’si, 

2018 ve izleyen yılların karlarından mahsup edilmeyecektir. 

Hizmet erbabına ödenen ücretlerden vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar, her bir vergilendirme dönemine 

ilişkin olarak verdikleri muhtasar beyannamelerinde yer alan ücret ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların 

yıllık toplamı üzerinden 2013 yılı için yüzde 6; 2014 yılı için yüzde 5; 2015 yılı için yüzde 4; 2016 yılı için yüzde 

3 ve 2017 yılı için yüzde 2’den az olmamak üzere hesaplanacak gelir vergisini, Kanunun yayımı tarihini izleyen 

ikinci ayın sonuna kadar artıracaklardır. 

KDV mükellefleri, her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri beyannamelerindeki, ihtirazi kayıtla 

verilenler dahil, hesaplanan KDV’nin yıllık toplamı üzerinden 2013 yılı için yüzde 3,5; 2014 yılı için yüzde 3; 

2015 yılı için yüzde 2,5; 2016 yılı için yüzde 2 ve 2017 yılı için yüzde 1,5’ten az olmamak üzere belirlenecek 

KDV’yi, vergi artırımı olarak Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar beyan edeceklerdir. 

Mükellefler, KDV’yi artırdıkları takdirde, kendileri nezdinde söz konusu vergiyi ödemeyi kabul ettikleri yıllara 

ait vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak KDV incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır. 

Tecil-terkin uygulamasından yararlanan mükellefler için artırıma esas tutarın belirlenmesinde, tecil edilen 

vergiler hesaplanan vergiden düşülecektir. 

Hiç beyanname verilmemiş ya da bir veya iki döneme ilişkin beyanname verilmiş olması halinde, ilgili yıl için 

gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması şartıyla artırılan matrah üzerinden yüzde 

18 KDV artırımında bulunmak suretiyle düzenlemeden yararlanılacaktır. 

Matrah veya vergi artırımı dolayısıyla mükelleflerce verilen yıllık, muhtasar ve KDV beyannameleri ve diğer 

beyannameler için damga vergisi alınmayacaktır. 

Mükelleflerin matrah veya vergi artırımı yaptıkları dönemlere ilişkin olarak kanuni süresinde vermedikleri 

anlaşılan beyannameler nedeniyle Vergi Usul Kanunu’nun usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına ilişkin 

hükümleri uygulanmayacaktır. 

Defter, kayıt ve belgeleri yok etme veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyma veya hiç 

yaprak koymama veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme fiilleri 

nedeniyle vergi incelemesi devam edenler ile terör suçundan hüküm giyenler, bu maddenin yürürlüğe girdiği 

tarih itibarıyla haklarında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı 

faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut 

bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle adli makamlar, genel kolluk kuvvetleri veya Mali Suçları Araştırma Kurulu 

Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında vergi incelemesi yapılması, 

terörün finansmanı suçu veya aklama suçu kapsamında inceleme ve araştırma yapılması talep edilenler, 

artırım hükümlerinden yararlanamayacaktır. 

Kayıtların Düzeltilmesine İlişkin Hükümler: 

İşletmelerde olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar hakkında 

düzenleme yapılmaktadır. Buna göre adi, kollektif ve adi komandit şirketler dahil gelir ve kurumlar vergisi 

mükellefleri; işletmelerinde bulunduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve 

demirbaşları kendilerince ya da bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel ile 

düzenlemenin yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar bir envanter listesi ile vergi dairelerine 



 
 

 

 

bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebileceklerdir. Bildirime dahil edilen kıymetler için amortisman 

ayrılmayacaktır. 

Makine, teçhizat ve demirbaşlar envantere kaydedilecek ve ayrılan karşılık birikmiş amortisman olarak kabul 

edilecektir. 

İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ise söz konusu emtiayı defterlerinin gider kısmına satın 

alınan mal olarak kaydedecektir. Beyan edilen genel orana tabi makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların 

bedeli üzerinden yüzde 10’u, indirimli orana tabi diğer makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli 

üzerinden tabi olduğu oranların yarısı esas alınarak KDV hesaplanacak ve ayrı bir beyanname ile sorumlu 

sıfatıyla beyan edilerek, beyanname verme süresi içinde ödenecektir. 

Bu kapsamda beyan edilerek makine, teçhizat ve demirbaşlar üzerinden ödenen KDV’nin, mükellefin vergiye 

tabi faaliyetleri üzerinden hesaplanan vergiden indirilmesi mümkün olmayacaktır. 

Ancak, emtia üzerinden ödenen KDV, hesaplanan KDV’den indirilebilecektir. Ayrıca, özel tüketim vergisine 

tabi malları öngörülen düzenleme kapsamında beyan eden ve bu mallara ilişkin alış belgelerini ibraz 

edemeyen mükelleflerin, beyan tarihindeki miktar ve emsal bedel üzerinden hesaplanan özel tüketim 

vergilerini de KDV’ye ilişkin beyanname verme süresi içinde ayrı bir beyanname ile beyan ederek ödemesi 

sağlanacaktır. 

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin kayıtlarının daha sağlıklı hale getirilebilmesi için kayıtlarında yer 

aldığı halde gerçekte mevcut olmayan malların fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini 

yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirebilmelerine imkan sağlanacaktır. 

Faturalı olarak alınıp kayıtlara geçen, ancak belge düzenlenmeksizin satılan malların halen stokta gözükmesi 

nedeniyle oluşan gerçek dışılık, fatura düzenlenerek kayıt ve beyanlara hasılat olarak intikal ettirilmesi 

sağlanarak düzeltilecektir. Fatura düzenlenirken alış fiyatlarına gayrisafi kar eklenerek satış bedeli 

belirlenecektir. Gayrisafi kar oranının, cari yıl kayıtlarına göre tespit edilemediği hallerde, mükellefin bağlı 

olduğu meslek odasının belirleyeceği oran esas alınacaktır. 

Bu düzenlemenin uygulanmasına ilişkin olarak geçmişe yönelik ceza ve faiz uygulaması yapılmayacaktır. Yasal 

kayıtlara intikal ettirilen tutarlar, cari yıl gelir vergisi veya kurumlar vergisi matrahının hesabında dikkate 

alınacaktır. Ayrıca, bu tutarlar ilgili dönem KDV beyannamesinde beyan edilecektir. 

Eczaneler, stoklarında kayıtlı yer aldığı halde fiilen bulunmayan ilaçları, düzenlemenin yayımı tarihini izleyen 

üçüncü ayın sonuna kadar maliyet bedeli üzerinden fatura düzenlemek suretiyle kayıtlarından 

çıkarabileceklerdir. 

Kasa ve Ortaklar Cari Hesabına İlişkin Düzeltmeler: 

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 

bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları, ortaklarından alacaklı 

bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını, düzenlemenin 

yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını 

düzeltebilmeleri sağlanacak. Bu kapsamda beyan edilen tutarlar üzerinden yüzde 3 vergi hesaplanarak 

beyanname verme süresi içinde ödenecek. 

Sosyal Güvenlik Kurumu Alacakları İle İlgili Yapılandırmanın Kapsamı: 



 
 

 

 

2018 yılı mart ayı ve önceki aylara ilişkin olup tahakkuk ettiği halde ödenmemiş sigorta primi, emeklilik 

keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası 

primi, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu 

alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. 

31 Mart 2018 tarihine kadar, bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin düzenlemenin 

yayımı tarihinden önce tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği halde ödenmemiş olan sigorta primi asılları 

ile gecikme cezası ve gecikme zammına ilişkin hesaplanacak tutarın ödenmesi durumunda, bu alacaklara 

uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının tahsili yapılamayacaktır. 

Kanunla, 31 Mart 2018 tarihinden önce ödenmemiş idari para cezası asıllarının yüzde 50’si ile bu tutara 

ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden düzenlemenin yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim 

oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, idari para cezası asıllarının kalan yüzde 50’si ile 

idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden 

vazgeçilecektir. 

Düzenleme kapsamına giren alacakların; asıllarının düzenlemenin yayımı tarihinden önce ödenmiş olmasına 

rağmen, fer’ilerinin bu düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş 

fer’i alacağın yüzde 40’ının Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, kalan yüzde 60’ının 

tahsilinden vazgeçilecektir. 

Sigortalıların bu düzenleme kapsamındaki borçlarını yapılandırmaları halinde, yapılandırılan borç haricinde 

60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya 60 günden fazla prim ve prime ilişkin 

borçları bulunmakla birlikte bu borçlarını ilgili kanunlara göre taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup ödeme 

yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları ve yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla genel 

sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılacaklar. 

Genel sağlık sigortası (GSS) tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan, düzenlemenin yayımı 

tarihinden 30 Kasım 2018’e kadar gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri, gelir testi 

sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecektir. 

2018 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin olup düzenlemenin yayımı tarihinden önce tahakkuk ettiği halde 

ödenmemiş GSS prim borçlarının 31 Aralık 2018’e kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı 

gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. 

Düzenlemenin yayımı tarihinden önce Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamındaki 

sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu bulunanlar, bu Kanunda belirtilen şartları taşımaları halinde, 

düzenlemenin yayımı tarihinden önceki döneme ait prim borçları dikkate alınmaksızın 31 Aralık 2018’e kadar 

sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlandırılacaklardır. 

Ancak, bu hükümlerden yararlanmak üzere başvuruda bulanan borçlular, taksit ödeme süresince tahakkuk 

eden sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri 

halinde, yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedeceklerdir. 

Yapılandırılan Alacakların Ödemelerine İlişkin Düzenlemeler: 

Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna 

kadar ilgili idareye başvurmaları, Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, 

belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini bu Kanunun yayımı tarihini 



 
 

 

 

izleyen dördüncü aydan, Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksitini 

Kanunun yayımı tarihini izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit 

taksitte ödemeleri gerekecektir. Taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde bu 

süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda bitecektir. 

Hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir. Hesaplanan tutarın tamamının ilk taksit 

ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak ve fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE 

aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların yüzde 90’ının tahsilinden vazgeçilecektir. 

Yapılandırılan alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim 

oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan yüzde 50 indirim yapılacaktır. 

Hesaplanan tutarın tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 

50 indirim yapılacaktır. Ayrıca, Kanun kapsamında olan idari para cezalarının ilk taksit ödeme süresi içinde 

ödenmesi halinde idari para cezalarından yüzde 25, ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödeme yapılması 

durumunda ise yüzde 12,5 indirim yapılacaktır. Yapılandırılan borçların taksitler halinde ödenmek istenmesi 

durumunda, söz konusu borçlar, belirlenen katsayılara göre artırılmış olarak ödenecektir. 

Azami süreler aşılmamak kaydıyla yapılandırılan borçlar 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödenebilecektir. 

Borçlular, ödeme seçeneklerinden birini başvuru esnasında tercih edecektir. Tercih edilen taksit süresinden 

daha uzun bir sürede ödeme yapılması mümkün olmadığı halde daha kısa sürede ödeme yapılması ise 

mümkün olacaktır. Bu takdirde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir. 

Kanunla, il özel idareleri, belediyeler ve spor kulüplerine yönelik farklı taksit seçenekleri de düzenlenmektedir. 

Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarlar, il özel idareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz 

kuruluşlar ile Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına tescil 

edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler halinde 

azami 36 eşit taksitte ödenebilecektir. 

Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlarca ödenmesi gereken tutarlar, belediyelerin 

genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylarından, İl Özel İdarelerine ve Belediyelere 

Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun’da yer alan yüzde 40 oranı dikkate 

alınmaksızın aylık dönemler halinde azami 144 eşit taksitte tahsil edilecektir. Bu kapsamda yapılacak kesinti 

tutarı her hal ve takdirde bu idareler adına genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan 

payların aylık tutarının yüzde 50’sini aşamayacaktır. 

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 halinde, ödenmeyen veya eksik 

ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için belirlenen 

gecikme zammı oranında hesaplanacak ve geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun 

hükümlerinden yararlanılacaktır. 

Yapılandırmadan yararlanılarak süresinde ödenen alacaklara, bu Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak 

kaydıyla yayımı tarihinden sonraki süreler için faiz, gecikme zammı, gecikme cezası gibi fer’i amme alacağı 

hesaplanmayacaktır. 

Ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak ve buna 

isabet eden teminatlar iade edilecektir. 



 
 

 

 

Ödenecek alacaklar nedeniyle tatbik edilen hacizlere konu mallar, borçlunun talebi halinde alacaklı tahsil 

dairesince satılabilecek. Bu talep, ödenmesi gereken tutarların ödenmesine engel teşkil etmeyecektir. 

Kanundan, yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve ilgili maddeler uyarınca dava açmamaları veya açılan 

davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gereken borçluların, bu Kanun hükümlerinden 

yararlanabilmeleri için ilgili maddelerde belirlenen başvuru sürelerinde, yazılı olarak bu iradelerini 

belirtmeleri gerekecek. Borçlular tarafından davadan vazgeçilmesi halinde idarece de ihtilaflar 

sürdürülmeyecektir. 

Öte yandan Kanun, Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı 

tahsil dairelerince takip edilen küçük tutarlı alacakların tahsilinden vazgeçilmesini de kapsamaktadır. 

Buna göre, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan ve vadesi 31 Aralık 2013 

tarihinden önce olduğu halde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan ve Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamına giren her bir alacağın türü, dönemi, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak 

suretiyle tutarı 100 lirayı aşmayan asli alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı fer’i alacakların, 

aslı ödenmiş fer’i alacaklardan tutarı 200 lirayı aşmayanların tahsilinden vazgeçilmektedir. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan ve vadesi 31 Aralık 2013 

tarihinden önce olduğu halde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan ve Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında gümrük idarelerince takibi gereken her bir alacağın; türü, 

yükümlülüğü, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle tutarı 100 lirayı aşmayan asli alacakların, idari para 

cezalarında 150 lirayı aşmayanların ve tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı fer’i alacakların, aslı ödenmiş 

fer’i alacaklarda toplamı 200 lirayı aşmayanların tahsilinden vazgeçilmesi de Kanunda yer almaktadır. 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun kapsamından çıkarılan iş yerlerine ilişkin olup iş yerine 

ait borcun tamamının ödeme süresi 31 Aralık 2015 veya önceki bir tarihe ilişkin olduğu halde ödenmemiş 

sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası asılları toplamı 100 lirayı 

aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi 

fer’ilerinin ve aslı ödenmiş olan fer’i alacaklardan tutarı 200 lirayı aşmayanların tahsilinden de 

vazgeçilmektedir. 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte 

çalışması nedeniyle ilgili mevzuata göre sosyal güvenlik destek primi ödemesi gereken sigortalıların bu 

Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan sosyal güvenlik destek primi borçları ve bu borca bağlı 

gecikme cezası, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar terkin edilecektir. 

6552, 6736 ve 7020 sayılı yeniden yapılandırma kanunları kapsamında ödemelerine devam edenlere, bu 

Kanun kapsamında ilk iki taksit ödeme süresi içinde, taksitlerin tamamını ödemeleri durumunda da Yİ-ÜFE 

tutarının yüzde 50 oranında indirim yapılacaktır. 

Önceki yapılandırmalarda bir takvim yılı içinde, Kanundan yararlanma hakkını kaybetmeyecek şekilde 2 taksiti 

yatırmama hakkını kullanmış olanlar, bu taksitlerini, yapılandırmanın son taksitini izleyen aylarda 

ödeyebilecektir. 2018 yılına münhasır, cari dönem ödeme şartına yönelik hükümler kapsamında ödenmesi 

gereken borçlara ilişkin bir yılda iki defa süresinde ödenmeme hakkı 2018 yılında yeniden başlatılacaktır. 

Saygılarımızla.   


