
DUYURU: 31.12.2018/70 

7159 SAYILI KANUNDA YER ALAN MALİ DÜZENLEMELER 

28 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7159 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu İle 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile, karayollarına ilişkin bazı idari cezaların 
iptali ile Karayolları Trafik Kanununda yer alan cezaların arttırılmaması ile 7143 sayılı 
Yapılandırma Kanununa başvuran ancak yükümlülükleri yerine getirmeyenlere yönelik yeni bir 
hak tanınması konuları başta olmak üzere çeşitli konularda düzenleme yapılmıştır.  

Buna göre, yapılandırma başvurusunda bulunduğu hâlde 28.11.2018 tarihi itibarıyla ödenmesi 
gereken tutarları süresinde ödemeyerek hükümleri ihlal edenler, bu tutarları, 2019 yılı şubat ayı 
sonuna kadar, ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için 
hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte, ödemeleri şartıyla yapılandırma hükümlerinden 
yararlandırılmaya devam edecektir. Ayrıca anılan Kanun kapsamında 2018 yılı Aralık ve 2019 yılı 
Ocak aylarında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar 
uzatılmıştır. 

Sözü edilen Kanun ile getirilen düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir: 

I. İPTAL EDİLEN İDARİ CEZALAR VE 2019 YILINDA ARTIRILMAYACAK PARA CEZALARININ

MAHİYETİ

İşbu Duyuru konusu Kanun ile iptal edilen idari para cezaları ve bunlara ilişkin düzenlemeler şu 
şekildedir;  

02.11.2016 tarihinden 28.12.2018 tarihine kadar, araç sınıfları itibarıyla kullanılması 
yasak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçilmesi 
nedeniyle idari para cezası verilmeyecektir.  

İdari para cezası verilmiş olanlara bu ceza tebliğ edilmeyecek olup daha önce tebliğ 
edilmiş cezaların tahsilatından vazgeçilecektir,  

İdari para cezalarına ilişkin yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar 
verilmesine yer olmadığına karar verilecek olup yargılama ve takip giderleri taraflar 
üzerinde bırakılarak vekâlet ücretine hükmedilmeyecektir.  



 
 

 

 

 Ayrıca sözü edilen cezalar kapsamında 28.12.2018 tarihinden önce yapılan tahsilatlar, 
28.02.2019 tarihine kadar başvurulması hâlinde 29.03.2019 tarihine kadar red ve iade 
edilecektir. 
 

Diğer yandan Karayolları Trafik Kanununda yer alan fiiller için uygulanan ceza tutarlarına 
yeniden değerleme oranı uygulanmayarak bu cezalar için 2019 yılında artırım yapılmayacaktır.   
 

II. 7143 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE YAPILANDIRMA BAŞVURUSUNDA 

BULUNDUĞU HÂLDE ÖDEME YAPMAYANLARA YENİ HAK TANINMIŞTIR 

 

 7143 Sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu hâlde 
28.11.2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek anılan 
Kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, 2019 yılı Şubat ayı sonuna 
kadar, ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için 
hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte, ödemeleri şartıyla yapılandırma 
hükümlerinden yararlandırılmaya devam edecektir. Ancak bu kapsamda ödeme 
yapacakların mevcut taksitlerine bu düzenleme kapsamında yeniden taksitlendirme 
imkanı bulunmamaktadır.  

 

 Yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası 
araçlarının serbestçe tasarrufu ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defterlerde yer 
almayan söz konusu kıymetler ile taşınmazların kayıtlara alınabilmesine ilişkin tahakkuk 
edenler hariç olmak üzere 7143 sayılı Kanun kapsamında 2018 yılı Aralık ve 2019 yılı 
Ocak ayında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, 2019 yılı Şubat ayı sonuna 
kadar uzatılmıştır. 

 

 Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, gelir stopaj ve kurum stopaj vergileri, katma değer vergisi 
ve özel tüketim vergileri ile kesinleşmiş sosyal güvenlik kurumu alacakları ve ön 
değerlendirme, araştırma ve tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ile 
kesinleşmiş idari para cezalarına ilişkin yapılandırma kapsamında ödenmesi öngörülen 
alacakların ödenmemesi nedeniyle 7143 sayılı Kanun hükümlerini ihlal etmiş olan 
borçluların ihlale neden olan tutarları, 2019 yılı şubat ayı sonuna kadar ödemeleri ya da 
bu tarihe kadar veya 28.12.2018 tarihinden önce yaptıkları başvurulara dayanılarak 6183 
sayılı Kanunun 48. maddesine göre çok zor durumda olduklarının tespit edilmesi hâlinde 
bu borçlular da yapılandırma hükümlerinden yararlandırılacaktır.  

 

 İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlere yönelik olarak yapılandırmaya 
başvuruda bulunduğu hâlde 28.12.2018 tarihi itibarıyla ilgili hükümleri ihlal eden 
borçluların ihlale neden olan tutarları, 2019 yılı şubat ayının sonuna kadar, ödeme süresi 
gelmemiş taksitleri ise 7143 sayılı Kanunda öngörülen şekilde tamamen ödemeleri 
hâlinde, ilgili mevzuat uyarınca kesilmesi gereken vergi cezaları ve idari para cezalarının 
kesilmesinden ve tahakkuk edip etmediğine bakılmaksızın bu alacaklardan ve bunlara 
ilişkin fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir. 

 



 
 

 

 

 Matrah ve/veya vergi artırımında bulunduğu hâlde tahakkuk eden vergileri süresinde 
ödemeyerek maddeden yararlanma hakkını kaybetmiş olanlar, ihlale neden olan tutarları 
2019 yılı şubat ayının sonuna kadar, ödeme süresi gelmemiş taksitleri ise 7143 sayılı 
Kanunda öngörülen şekilde tamamen ödemeleri hâlinde matrah ve/veya vergi artırımı 
hükümlerinden yararlandırılacaktır. Bu takdirde, 28.12.2018 tarihinden önce matrah 
ve/veya vergi artırımına konu yıllar ve vergi türleri ile ilgili olarak; 

 

 Başlanılmış olan vergi incelemeleri ile tarhiyat öncesi uzlaşma, takdir ve tarh 
işlemleri, 

 Vergi/ceza ihbarnamesi tebliğ edilmiş olan vergi ve cezalara ilişkin olarak; 
o Dava açma süresi geçmemişse, dava açma, uzlaşma ve cezada indirim talebi 

süreleri, 
o Uzlaşmaya başvurulmuş ise uzlaşma işlemleri, dava açılmışsa davaya ilişkin 

yargılama işlemleri ile mahkemelerce verilmiş kararların infazı, 

 Açılmış davalarla ilgili kanun yollarına başvuru süreleri ile yargılama işlemleri ve 
mahkemelerce verilmiş kararların infazı, 

 Matrah ve/veya vergi artırımı hükümlerinin ihlal edilmiş olması sebebiyle ikmalen, 
re’sen veya idarece yapılmış tarhiyatlar üzerine tahakkuk etmiş alacakların takip ve 
tahsil işlemleri, 
 

ilgili hükümlerin ihlal edilmediği sürece duracaktır. Öngörülen şekilde ödeme yapılmadığı 
takdirde duran süreler ve işlemler, ihlale neden olan taksitin ödeme süresinin son gününü 
takip eden günden itibaren devam edecektir. Bu kapsamda tahakkuk eden vergilerin ilgili 
hükümlere göre ödenmesi şartıyla; başlanılmış olan vergi incelemeleri, tarhiyat öncesi ve 
sonrası uzlaşma, takdir, tarh işlemlerinden vazgeçilecek, davalar sonlandırılacak, 
mahkemelerce verilmiş kararlar infaz edilmeyecek, yargılama giderleri taraflarca talep 
edilmeyecek, tahakkuk etmemiş alacaklar ile tahakkuk etmiş vergiler ve bunlara bağlı 
gecikme faizi, gecikme zammı ile vergi cezalarının tahsilinden vazgeçilecektir. 

 
 Yapılandırma başvurusunda bulunduğu hâlde 28.12.2018 tarihi itibarıyla ödenmesi 

gereken tutarları süresinde ödemeyerek ilgili hükümleri ihlal eden borçlulardan, 
28.12.2018 tarihinden önce 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan alacaklara 
karşılık cebren ya da rızaen tahsil edilen tutarlar, anılan Kanuna göre ödenmesi gereken 
taksitlerin en eski vadeli olanından başlamak üzere ve tahsil edildikleri tarihler dikkate 
alınarak mahsup edilecektir. Mahsup işlemi sonrasında ödenmesi gereken tutarlardan 
fazla ödendiği tespit edilen tutarlar red ve iade edilecektir. 

 
 Matrah ve/veya vergi artırımında bulunduğu hâlde tahakkuk eden vergileri süresinde 

ödemeyerek maddeden yararlanma hakkını kaybetmiş olan mükelleflerden 28.12.2018 
tarihinden önce ödenmesi gereken tutarların tamamının tahsil edilmiş olması hâlinde, 
bu mükellefler de matrah ve/veya vergi artırımı hükümlerinden yararlanacaktır. 

 

Saygılarımızla.   

 

 


