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MADDE İÇERİK (KANUN 46 MADDEDEN OLUŞMAKTADIR)

5. 6. 7. 8. 9. 10. 
11. 12. 13. 14. 
Madde

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda değişiklikler 
yapılmış  ve yeni fıkralar eklenmiştir. 

15. 
16.17.18.19.20. 
Madde

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişikler yapılmış ve 
yeni fıkralar eklenmiştir. 

21. Madde

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa geçici madde 93 
eklenmiştir. (Yurt dışındaki bazı varlıkların milli ekonomiye 
kazandırılması)

KANUNA GENEL BAKIŞKANUNA GENEL BAKIŞ
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MADDE İÇERİK

22. Madde 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda 
değişiklikler yapılmıştır.

23. 24. 25. 
Madde

3065 sayılı KDV Kanununda değişiklikler yapılmış  ve yeni 
fıkralar eklenmiştir.

26. 27. Madde 3194 sayılı İmar Kanununa yeni fıkralar eklenmiştir.

28. Madde 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa eklemeler 
yapılmıştır.

29. Madde
4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların 
Değerlendirilmesi hakkında Kanuna geçici madde 26 
eklenmiştir.

30. 31. 32. 33. 
34. Madde

Çeşitli Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.(4904-5275-
5510 sk.)

KANUNA GENEL BAKIŞKANUNA GENEL BAKIŞ
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MADDE İÇERİK

35. 36. 
37.Madde

5520  Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32.maddesine 
6.fıkra eklenerek çeşitli değişiklikler yapılmıştır.

38. 39. Madde 
Özel Öğretim Kurumları Kanununda değişiklikler yapılmış 
ve yeni fıkralar eklenmiştir.

40. 41. Madde
Çeşitli Kanunlarda değişiklikler ve eklemeler yapılmıştır.
(6111-7075 sk.)

42. Madde
7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanununda değişiklik 
yapılarak Konaklama Vergisi 01/01/2021 ibaresi 
01/01/2022 şeklinde değiştirilmiştir.

43. Madde
7726 sayılı Kanunun 33.ve 34.maddelerinin(Vakıflara ait 
Taşınmazların Kiralanması) yürürlük tarihi 01/01/2021 
ibaresi 30/06/2021 şeklinde değiştirilmiştir.

KANUNA GENEL BAKIŞKANUNA GENEL BAKIŞ
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MADDE İÇERİK

44. Madde Çeşitli Kanunlarda değişiklikler ve eklemeler yapılmıştır.
(7244-5553 sk.)

45. Madde Yürürlük

46. Madde Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

KANUNA GENEL BAKIŞKANUNA GENEL BAKIŞ
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45. Madde KANUN HANGİ TARİHTE YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİR?
KANUNA GENEL BAKIŞKANUNA GENEL BAKIŞ

K A N U N ’ U N  YA P I L A N D I R M AY I  
İ L G İ L E N D İ R E N  H Ü K Ü M L E R İ  İ L E  İ L G İ L İ  

O L M A K  Ü Z E R E ;

a) 12 nci ve 13 üncü maddeleri yayımı tarihini takip eden ayın
başında,

b) 15 inci, 16 ncı maddeleri ile 19 uncu maddesinin 193 sayılı
Kanunun geçici 67 nci maddesinin onüçüncü fıkrasının ikinci
paragrafına ibare eklenmesine ilişkin hükmü 1/1/2021 
tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 
yayımı t a r i h i n d e ,

D i ğ e r  m a d d e l e r i  i s e  y a y ı m ı  t a r i h i n d e  
y ü r ü r l ü ğ e  g i r e r .

(32 md.-13/11/2020 – 35.md.1/1/2021-38 ve 39.md.1/1/2022)
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6736 ve 7143 sayılı Kanunlarla yapılan 
düzenlemelere paralel düzenlemelere ihtiyaç 
duyulduğu özellikle iş dünyası tarafından dile 

getirilmeye başlandı.

Vergiye uyumlu mükelleflerin matrah ve vergi artırımından 
yararlanmaları için daha düşük oranlar belirlenmeli. 

2015 – 2019 yılları için matrah ve vergi 
artırımı düzenlemesi yapılmalı, kapsama 

ÖTV, tapu harcı ve damga vergisi, 
Emlak Vergisi de dahil edilmeli. İlk iki 
taksit hariç ödeme şartı kaldırılmalı.

KANUNA İLE GETİRİLEN YAPILANDIRMANIN DIŞINDA 
PİYASANIN BEKLEDİĞİ FAKAT KANUN KAPSAMINA 

GİRMEYEN BEKLENTİLER NELERDİR?

KANUNA İLE GETİRİLEN YAPILANDIRMANIN DIŞINDA 
PİYASANIN BEKLEDİĞİ FAKAT KANUN KAPSAMINA 

GİRMEYEN BEKLENTİLER NELERDİR?
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İşletme kayıtlarının (kasa, 
alıcılar, ortaklar cari hesabı, 
diğer alacaklar vb., stoklar 

gibi) fiili durumlarına uygun 
hale getirilmesi için 

düzeltme imkânı sağlanmalı.

işletmede mevcut olduğu halde 
kayıtlarda yer almayan emtia, 

makine, teçhizat, demirbaşlar ile 
kayıtlarda yer aldığı halde 

işletmede bulunmayan emtia, 
kasa mevcudu ve ortaklardan 
alacakların beyanına imkan 

verilmeli.  

Mevcut ve muhtemel vergi ve 
SGK ihtilaflarının sulh yoluyla 

sonlandırılmasına ilişkin 
düzenleme yapılmalı.

KAYNAK 
DÜNYA GAZETESİ  
ABDULLAH TOLU

İşletmeye kayıtlı taşınmazların rayiç değerlerine 
yükseltilmesine imkân sağlanmalı, oluşan değer farkı 5 yıl 
özel bir fon hesabında tutulmalı ve değer farkı üzerinden 

yüzde 1 vergi alınmalı 

KANUNA İLE GETİRİLEN YAPILANDIRMANIN DIŞINDA 
PİYASANIN BEKLEDİĞİ FAKAT KANUN KAPSAMINA 

GİRMEYEN BEKLENTİLER NELERDİR?

KANUNA İLE GETİRİLEN YAPILANDIRMANIN DIŞINDA 
PİYASANIN BEKLEDİĞİ FAKAT KANUN KAPSAMINA 

GİRMEYEN BEKLENTİLER NELERDİR?
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7256 SK İLE 
BİRLİKTE , 

1924 
YILINDAN BU 
YANA 36 KEZ 
VERGİ AFFI 

DÜZENLEMES
İYAPILMIŞ

 27.02.200
3 ( 4811 

VERGİ BARIŞI 
KANUNU)

 22.11.200
8 (5811 
SAYILI 
VARLIK 
BARIŞI 

KANUNU)

 07.03.2002 
4746 

S.Yasa ile 
EMLAK 
VERGİSİ 

DÜZENLEN
MESİ
 

MEVCUT 
YÖNETİMİN  
İSE SON 18 

YILDA  
10.VERGİ 

AFFI
(VERGİ 
BARIŞI) 

OLUYOR.
ŞÖYLEKİ;

 10.09.2014 
6552 SAYILI 
İŞ KANUNU

 19.08.2016 
6736 Bazı 

Alacakl.Yapıla
ndl.Hk.Kanun

 29.05.2013 

6486 
S.Yasa ile 

Sosyal 
Sigortalar 
Kanunu)

 13.02.201
1 (6111 
SAYILI  
BAZI 

ALC.YAPL
D.VE 

SOSYAL 
SİGORTAL

AR 
KANUNU)

 27.05.2017 
7020 Bazı 

Alck.Yapılan
dırılması 
Hk.Kanun

TÜRKİYENİN VERGİ AFFI TARİHÇESİNE BAKACAK OLURSAKTÜRKİYENİN VERGİ AFFI TARİHÇESİNE BAKACAK OLURSAK

 18.05.2018 
7143 Saylı Vergi ve 

Bazı Alacakların 
Yeninden Yapıld.Hk.
7256 Sayılı Kanun 

Bazı 
Alck.Yapılandırılması 

Hk.Kanun



13

KAYNAK 
DÜNYA 

GAZETESİ  
ABDULLAH 

TOLU

ÖNCEKİ YAPILANDIRMA ( 6736 – 7020 – 7143 ) TAHSİLAT 
ORANLARI

ÖNCEKİ YAPILANDIRMA ( 6736 – 7020 – 7143 ) TAHSİLAT 
ORANLARI
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GİRİŞ
KAMUYA OLAN BORÇLARDAN KAÇ KİŞİ ve KURUM YARARLANACAK VE KAMUYA OLAN 

BORÇLAR NE KADAR? – 
TBMM’ NE YASA TEKLİFİ NE ZAMAN VERİLDİ –

TBMM KABUL EDİLME TARİHİ -  RESMİ GAZETE NE ZAMAN YAYIMLANDI 

GİRİŞ
KAMUYA OLAN BORÇLARDAN KAÇ KİŞİ ve KURUM YARARLANACAK VE KAMUYA OLAN 

BORÇLAR NE KADAR? – 
TBMM’ NE YASA TEKLİFİ NE ZAMAN VERİLDİ –

TBMM KABUL EDİLME TARİHİ -  RESMİ GAZETE NE ZAMAN YAYIMLANDI 
4 Milyon Kişi Ve 

Kurumun 
Yararlanmasının 

beklendiği yasa ile, 
Yaklaşık 289 Milyar 

TL ‘si VERGİ
165 Milyar TL’ si 

SGK 
46 Milyar TL’si ise 

DİĞER 
KURUMLARA ait 

olmak üzere 
Kamuya Toplam 

500 Milyar TL 
civarındaki BORÇ 

BU KANUN 
KAPSAMINDA 

YAPILANDIRILACAK
Kaynak: ABDULLAH TOLU – 

DÜNYA GAZETESİ

 Borçların Yapılandırılması için 16 Ekim 2020 
Tarihinde TBMM’ ne yasa teklifi verildi.

Söz konusu teklif 11 Kasım 2020 tarihinde
TBMM Genel Kurulunda Kabul edildi.

Cumhurbaşkanı onayından sonra 17 Kasım 2020 
tarihinde Resmi Gazetede yayımlandı.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 
yasa  imzalanmak ve Resmi Gazetede

 yayımlanmak üzere 12 Kasım 2020
 tarihinde Cumhurbaşkanlığına gönderildi.
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7256 SAYILI KANUNLA GENEL AMACI NEDİR?7256 SAYILI KANUNLA GENEL AMACI NEDİR?

Kamuya olan 
borçların 

yapılandırılarak 
ödenmesi

Yurt içi ve Yurt dışındaki bazı 
varlıkların milli ekonomiye 

kazandırılması

              Bütçenin Kaynak İhtiyacının Karşılanması
              AMAÇLANMAKTADIR.

İhracatın Teşviki Amaçlanmakta

Yeni istihdam 
teşvikleri 

getirilmekte ve 
süresi biten mevcut 

bazı teşviklerin 
süresi uzatılmakta
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 Hazine ve 
Maliye 

Bakanlığın
a

(Md.1/a)

 Ticaret 
Bakanlığın

a
(Md.1/b)

 YİKOB 
(Yatırım 

İzleme ve 
Koordinasyo

n 

Başkanlıkları 
(Md.2/10)

 TOBB
(Md.4/6-a)

 TESK
(Md.4/6-b)

 TÜRMOB
(Md.4/6-c)

(SMMM VE YMM 
ODA AİDATLARI)

 İl Özel 
İdarelerine
(Md.1/ç)

 Belediyeler
e

(Md.1/d)

 

 Sosyal 
Güvenlik 

Kurumuna
      (Md.1/c)

 VAKIFLAR GM 
VE MAZBUT 
VAKIFLARA 

AİT 
TAŞINMAZ 

KİRA 
BORÇLARI 
(Md.4/10)

 KALKINMA 
AJANSLARINA 

OLAN 
BORÇLAR

      (Md.4/11)
 TSE – DSİ
ALACAKLARI 

(Md.4/12)

 KOSGEB 
(Md.4/7)

 OSB VE 
SANAYİ 

SİTELERİ 
KREDİ 

BORÇLAR
I

       (Md.4/8)

 TÜRKİYE BAROLAR 
BİRLİĞİ

 Avukatların baro 
kesenekleri ve 

staj kredi borçları 

     (Md.4/6-ç)

 TİM 

 İHRACATÇI 
BİRLİKLERİ 
(Md.4/6-d)

KAPSAM (I) – ALACAKLI İDARE AÇISINDAN 
(Yapılandırmaya konu alacakların ait olduğu idareler) 

KAPSAM (I) – ALACAKLI İDARE AÇISINDAN 
(Yapılandırmaya konu alacakların ait olduğu idareler) 

 TARIM 
ORMAN 

BAKANLIĞI
      KREDİ      
ALACAKLARI

 SANAYİ VE 
TEKNOLOJİ 
BAKANLIĞI

(Md.4/13-a)

 BU 
KURUMLARA 

OLAN 
BORÇLAR 
KANUN 

KAPSAMINDA 
YAPILANDIRILA

CAK
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7256 Sayılı Kanun'un, bazı alacakların yeniden  yapılandırılmasına ilişkin hükümleri, 31 Ağustos 2020 
(bu tarih dahil) öncesindeki kesinleşmiş alacaklarla sınırlıdır. Diğer 

bir ifadeyle, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar (Vergi mahkemesinde 
dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış vergi 

tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklar; temyiz veya itiraz/istinaf süreleri geçmemiş ya da itiraz veya 
temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya bu yola başvurulmuş olan ikmalen, 

re’sen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklar; Uzlaşma aşamasında 

bulunan tarhiyatlar.)  bu kanun kapsamına dahil edilmemiştir.

Ya n i ;  h e n ü z  k e s i n l e ş m e m i ş  d a v a l a r d a  ( y a n i  t a r h i y a t a  
i l i ş k i n  d e v a m  e d e n  u y u ş m a z l ı k l a r d a )  d a v a d a n  

v a z g e ç e r e k  y a p ı l a n d ı r m a d a n  y a r a r l a n m a y a  i m k â n  
v e r m i y o r.  D ü z e n l e m e y i  b u  ş e k i l d e  h a t a l ı  y o r u m l a y ı p  

d a v a d a n  v a z g e ç i l m e m e s i  g e r e k m e k t e d i r.

KAPSAM (I) – ALACAKLI İDARE AÇISINDAN 
(Yapılandırmaya konu alacakların ait olduğu idareler) 

KAPSAM (I) – ALACAKLI İDARE AÇISINDAN 
(Yapılandırmaya konu alacakların ait olduğu idareler) 
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7256 Kanun kapsamına tür ve dönem olarak girdiği hâlde varlığına ilişkin dava açılmış olan alacaklardan (İHTİLAFLI 

ALACAKLAR); 7256 sayılı Kanunun yayımı tarihi olan 17.11.2020 tarihinden önce davadan tamamen feragat 

edilmesi ve feragate ilişkin mahkeme kararı ile kesinleşerek  taraflardan birine tebliğ edilmiş olanlar, 7256 sayılı 

Kanunun yayımı tarihi itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş alacak 

olması şartıyla, Kanundan yararlanabilecektir.

S ö z  k o n u s u  K a n u n  ö d e m e  e m r i n e  i s t i n a d e n  a ç ı l a n  d a v a l a r  g i b i  k e s i n l e ş m i ş  
a l a c a k l a r ı  k a p s a m a k t a d ı r  v e  i h t i l a f l ı  a l a c a k l a r  b u  k a n u n  k a p s a m ı n a  
g i r m e m e k t e d i r .  O  n e d e n l e  d a v a d a n  v a z g e ç m e k  i s t e y e n l e r i n  b u  a y ı r ı m a  
d i k k a t  e t m e s i  g e r e k m e k t e d i r . .

Kanunlar Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra hüküm doğurur ve vatandaşlar kural olarak kanunun çıkma ihtimali üzerine davadan vazgeçmezler. 
7256 sayılı Kanunun çıkma ihtimaline istinaden bir mükellef davasından vazgeçek olsa ve mükellefin 1.000.000.-TL vergi aslı ve 3.000.000.-TL vergi 
ziyaı cezası  bulunsa ancak kanun da çıkmamış olsa ne yapılacaktır? Kanundan yararlanıp 1.000.000.-TL ödemek isteyen mükellef 4.000.000.-TL 
ödemek zorunda kalacaktır. Nitekim dava hakkından da vazgeçmiş olacaktır.
Diğer yandan 7256 sayılı Kanun ihtilaflı alacakları kapsamadığından yukarıdaki örnekte mükellef 17.11.2020 tarihinden öncesinde davasından feragat 
etmemiş ise ve 25.11.2020 tarihine kadar davadan feragat edecek olur ise kesinleşecek borç tutarı 1.000.000.-TL değil, 4.000.000.-TL olacaktır.

KAPSAM (I) – ALACAKLI İDARE AÇISINDAN 
(Yapılandırmaya konu alacakların ait olduğu idareler) 

KAPSAM (I) – ALACAKLI İDARE AÇISINDAN 
(Yapılandırmaya konu alacakların ait olduğu idareler) 
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 VERGİLER

KAPSAM (II) – ALACAK TÜRLERİ AÇISINDANKAPSAM (II) – ALACAK TÜRLERİ AÇISINDAN

 Gelir vergisi
 Kurumlar vergisi

VERGİ CEZALARI

  Katma Değer Vergisi

  Özel Tüketim 
Vergisi Motorlu taşıtlar vergisi

 Emlak vergisi
 Çevre temizlik vergisi

 Gümrük vergisi

 Diğer vergiler

                      Vergi Ceza, GF ve GZ 

  SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ

   İdari Para Cezaları (Gümrük İPC Dahil (Md.1/3-b))
 

 Sigorta primleri ve işsizlik sigortası primleri 
 İdari Para Cezaları
 Gecikme cezaları, faiz ve zamları

(Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Tütün Ürünlerinin  Zararlarının 
Önlenmesi Hk. Kanun, Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanununa Ekli 
3 Sayılı Cetvelde yer alan  Düzenleyici  ve Denetleyici Kurumlarca 
Verilen İdari Para Cezaları HARİÇ)
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7256/(Md.1/2)(idari Para Cezaları)

 Askerlik , Seçim , Nüfus Para Cezaları

 Karayolu Taşıma Kanununa göre kesilen para cezaları

 Trafik Para Cezaları

 K.G.M. İşletimindeki Erişme Kontrolünün Uygulandığı Yollardaki Usulsüz Geçişler Nedeniyle Kesilen 
İdari Para Cezaları

3 1 / 8 / 2 0 2 0  T A R İ H İ N D E N  Ö N C E  V E R İ L M E K L E  B İ R L İ K T E  K A N U N U N  Y A Y I M I  T A R İ H İ  
İ T İ B A R I Y L A  K E S İ N L E Ş M E M İ Ş  Y A  D A  İ L G İ L İ S İ N E  T E B L İ Ğ  E D İ L M E M İ Ş  O L A N  İ D A R İ  

P A R A  C E Z A L A R I  K A N U N  K A P S A M I N A  G İ R M E M E K T E D İ R .
y a n i 7256 sayılı Kanun kapsamına giren idari para cezalarından, 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) 

önce verilen ve Kanunun yayımı tarihi itibarıyla kesinleşmiş olup, vadesi geldiği halde ödenmemiş  ya da 
ödeme süresi henüz geçmemiş olanlar Kanuna göre yapılandırılabilecektir. 

KAPSAM (II) – ALACAK TÜRLERİ AÇISINDANKAPSAM (II) – ALACAK TÜRLERİ AÇISINDAN
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(6183 AATUHK TAKİP EDİLEN DİĞER ALACAKLAR)
7256 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi 

kapsamında olan alacaklardan, Kanunun yayımı tarihi itibarıyla kesinleşmiş olup, vadesi geldiği 
hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olan asli ve fer’i amme alacaklarından 

takip için vergi dairelerine intikal edenler Kanun kapsamındadır.

7256 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi 
kapsamına;

 Ecrimisiller,
 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) alacakları,
 Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) alacakları,
 Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından verilen öğrenim ve katkı 

kredisi alacakları, 
 Maden Kanununa istinaden alınan  Devlet Hakkı Bedelleri
 Doğrudan gelir desteği ödemelerinden geri alınması gereken alacaklar, 
 Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki alacaklar, 

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen adli para cezaları Kanun 
kapsamına girmemektedir. 

KAPSAM (II) – ALACAK TÜRLERİ AÇISINDANKAPSAM (II) – ALACAK TÜRLERİ AÇISINDAN
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KAPSAM (III) – ALACAK TÜRLERİ AÇISINDANKAPSAM (III) – ALACAK TÜRLERİ AÇISINDAN

 B Ü Y Ü K Ş E H İ R  B E L E D İ Y E L E R İ  V E  D İ Ğ E R  B E L E D İ Y E L E R  İ L E  S U  
V E  K A N A L İ Z A S YO N  İ D A R E L E R İ N İ N ;

                Su, atık su Bedelleri (Su Kullanım Döneminin , Son Ödeme Tarihi Ağustos/2020 ayı içerisine 
rastladığı takdirde kanun kapsamına girmekte, Eylül/2020 ayına rastladığı takdirde Kanun kapsamına 
girmemektedir. )
                Katı atık ücretleri
                Belediyelerin ücret alacakları (Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesine göre ödenmemiş 
muhtelif ücretlerden kaynaklı      alacakları ile zam ve faizleri (Örneğin; İş Makinası Kiralama Alacağı) 

 Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ve buna bağlı fer’i alacaklar. (YİKOB 
tarafından tahsil edilecek)

Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olup  Yargı Kararı ile kesinleştiği halde mükellefe 
ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar

Hazine taşınmazlarını izinsiz kullanan bakanlık belgeli turizm tesislerinin ecrimisil ödemelerine bir 
yıl erteleme

 Haksız Alınan Destekleme Ödemeleri

 Belediyelerin bu Tebliğin (I/Ç-1) bölümünde açıklanan alacaklarının yanı sıra, 6183 sayılı Kanun 
kapsamında takip edilen, vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olan ve 7256 sayılı 
Kanunun yayımı tarihi itibarıyla kesinleşmiş bulunmakla birlikte, ödenmemiş asli ve fer’i amme 
alacakları da Kanun kapsamındadır. 
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KAPSAM (V) – ALACAK TÜRLERİ AÇISINDANKAPSAM (V) – ALACAK TÜRLERİ AÇISINDAN

 SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ

• Sigorta primleri, topluluk ve işsizlik sigortası primleri 
• Sosyal güvenlik destek primi
• Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı
• Genel sağlık sigortası primi
• İdari para cezaları
• Gecikme cezaları, faiz ve zamları
• Başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi 

imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve 
topluluk sigortası primi 

• Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları 
gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi 
ve eğitime katkı payı 

• Özel nitelikteki inşaatların eksik işçilik tutarı üzerinden 
hesaplanan sigorta primleri



KAPSAM (IV) – ALACAK TÜRLERİ AÇISINDANKAPSAM (IV) – ALACAK TÜRLERİ AÇISINDAN

TİM, TOBB, TESK, TÜRMOB, TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ  

 Üyelerinin ise oda ve barolara aidat  borçları

 Odaların birliğe olan borçları

24
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KAPSAM (VI) – ALACAK TÜRLERİ AÇISINDANKAPSAM (VI) – ALACAK TÜRLERİ AÇISINDAN

KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı)
uygunsuzluğu tespit edilmiş geri ödemesiz destekler, kredi faiz destekleri, geri ödemeleri 
desteklerden ödenmemiş destek tutarları, aidat alacakları, KOSGEB aidat alacakları

Türk Standartları Enstitüsü (hizmet alanları kapsamında bulunan alacakları) 

Tarım ve Orman Bakanlığı (tarımsal amaçlı kooperatiflere veya bu kooperatiflerin 
ortaklarına 31/8/2020 tarihinden önce kullandırılan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla 
muaccel hâle gelen krediler ile ilgili mevzuatı uyarınca yeniden yapılandırılan ancak taksitleri 
süresinde ödenmeyen kredi alacakları) 

Orman Genel Müdürlüğü (Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine Orman Genel Müdürlüğünce
kullandırılan kredilerin asıl fer’i leri)

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ‘ ne olan borçlar 



26

KAPSAM (VII) – ALACAK TÜRLERİ AÇISINDANKAPSAM (VII) – ALACAK TÜRLERİ AÇISINDAN

 Kalkınma ajanslarının  (25/1/2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine 
İlişkin Kanun gereğince il özel idareleri ve belediyeler ile sanayi ve ticaret odalarından olan 
ve 30/6/2020 tarihi itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla 
ödenmemiş bulunan alacakları) 

 İl özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin %50’sinden 
fazlası bunlara ait şirketlerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar hakkında yaptıkları satış, 
irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan (tasarrufunda bulunan taşınmazların kira 
ve irtifak hakkı bedelleri ile kaynak sularının kira bedeli dâhil) ve vadesi 31/8/2020 tarihi itibarıyla 
geldiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan kullanım bedelleri ve hasılat 
payları asıllarının tamamı ile bu alacaklara ilişkin gecikme zammı, faiz gibi fer’i leri.
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KAPSAM (VIII) – ALACAK TÜRLERİ AÇISINDANKAPSAM (VIII) – ALACAK TÜRLERİ AÇISINDAN

 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden (12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi 
Bölgeleri Kanunu hükümlerine göre kurulan organize sanayi bölgelerine ve sanayi sitesi yapı 
kooperatiflerine kullandırılan kredilerden 30/6/2020 tarihi itibarıyla ödeme süresi geldiği 
hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan kredi alacakları) 

 Vakıflar Genel Müdürlüğü ile mazbut vakıflara ve temsilen yönetilen vakıflara ait  
taşınmazların kiralanması işlemlerinden kaynaklanan ve 31/8/2020 tarihi itibarıyla vadesi 
geldiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan kira bedelleri 



KAPSAM (VII): Kapsama Girmeyen Alacaklar

Adli Para Cezaları

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlarca Verilen 

İdari Para Cezaları 

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Kaynaklı İdari Para 

Cezaları (Covid-19)

Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve 

Kontrolü Hakkında Kanuna Göre Verilen İdari Para 

Cezaları

KAPSAM (VIII) – (Kapsama Girmeyen Alacaklar)KAPSAM (VIII) – (Kapsama Girmeyen Alacaklar)



VERGİLERDE DÖNEM VERGİLERDE DÖNEM 

.
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 Kanun kapsamı 31 Ağustos 2020 tarihi esas alınarak düzenlenmiştir.

 Vergiler için bu tarihten önceki vergilendirme dönemleri kapsama girmektedir.

 Beyannameli mükellefiyetlerde 31/8/2020 tarihine kadar verilmesi gereken beyannameler 
kapsama alınmıştır.

 31/8/2020 tarihine kadar tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi 
kapsamdadır.

 Ancak;

 Temmuz, Ağustos, Eylül/2020 vergilendirme dönemine ait geçici vergiler,

 Covid-19 nedeniyle mücbir sebep kapsamında olan mükelleflerin Mart, Nisan ve Mayıs 
2020 vergilendirme dönemlerine ilişkin muhtasar ve katma değer vergisi 
beyannamelerine konu vergiler,

 Emlak Vergisi ile iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait Çevre Temizlik 
Vergisinin 2. taksitleri,

     kapsamda değildir.



CEZALARDA DÖNEMCEZALARDA DÖNEM

 

   

  

 Vergi aslına bağlı 
olmayan vergi cezalarında 
(Usulsüzlük, Özel Uslusüzlük, 
Askerlik ,Seçim İPC ve Diğer 
İPC vs) 31/8/2020 tarihinden 
(bu tarih dâhil) önce yapılan 
tespitlere ilişkin olarak 
kesilen ve Kanunun yayımı 
tarihi itibarıyla 
kesinleşmiş olup, 
vadesi geldiği hâlde 
ödenmemiş ya da ödeme 
süresi henüz geçmemiş 
olanlar kapsamdadır. 30



 31.08.2020 tarihinden önceki  tespitlere dayanılarak kesilen

 31.08.2020  tarihinden önce verilen

  31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi Cezaları 
(Md.1/a/1(cc))

  31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen idari para cezaları (Md.1/a/2)
 

   Gümrük İdari Para Cezaları,  (Md.1/b)

  Sosyal Güvenlik Kurumu İdari Para Cezaları (Md.1/c/4)
       Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdarelerince düzenlenmiş olan sözleşmelerdeki 
her türlü ceza ve zamlar

         (Md.1/e)

  

 Usulsüzlük cezaları
 Özel usulsüzlük cezaları

31

CEZALARDA DÖNEMCEZALARDA DÖNEM



CEZALARDA DÖNEMCEZALARDA DÖNEM

 

   

  

Örneğin; 

Temmuz/2020 dönemine ait olup 31/8/2020 tarihi saat 00:00’a 
kadar elektronik ortamda verilmesi gereken mal ve hizmet 
alımlarına ilişkin bildirim formu (Form Ba) ile mal ve hizmet 
satışlarına ilişkin bildirim formunun (Form Bs) bu tarihte 
verilmemesine ilişkin tespitler en erken bu tarihin bittiği 00:00 
saatinden sonra dolayısıyla 1/9/2020 tarihinde 
yapılabileceğinden, bu tespitlere ilişkin vergi aslına bağlı olmayan 
vergi cezaları Kanun kapsamına girmemektedir. Temmuz/2020 
döneminden önceki dönemlere ait söz konusu bildirimler 
nedeniyle kesilmesi gereken cezalar ise Kanunun yayımı tarihi 
itibarıyla kesinleşmiş olması şartıyla Kanun kapsamına 
girmektedir. 
Diğer taraftan, vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarında 
ise verginin ait olduğu dönem dikkate alınarak kapsama girip 
girmediği tespit edilecektir.

. 
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DİĞER ALACAKLARDA DÖNEMDİĞER ALACAKLARDA DÖNEM

 V e r g i ,  v e r g i  c e z a l a r ı  v e  k a p s a m a  g i r e n  i d a r i  p a r a  c e z a l a r ı  d ı ş ı n d a  

k a l a n  a m m e  a l a c a k l a r ı n d a  d ö n e m  y e r i n e  v a d e  t a r i h i  e s a s ı n a  d a y a n a n  

d ü z e n l e m e  y a p ı l m ı ş t ı r .

 K a n u n u n  y a y ı m l a n d ı ğ ı  t a r i h  i t i b a r ı y l a  v a d e s i  

g e l d i ğ i  h a l d e  ö d e n m e m i ş  y a  d a  ö d e m e  s ü r e s i  

g e ç m e m i ş  b u l u n a n  v e  v e r g i  d a i r e l e r i n c e  6 1 8 3  

s a y ı l ı  K a n u n  h ü k ü m l e r i n e  g ö r e  t a k i p  e d i l e n  a s l i  

v e  f e r ’ i  a m m e  a l a c a k l a r ı  k a p s a m d a d ı r . ( A d l i  P a r a  

C e z a l a r ı  H a r i ç )

KASIM 2020KASIM 2020
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VERGİLERDE DÖNEMVERGİLERDE DÖNEM

 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.

Örneğin, 1-15 Ağustos 2020 vergilendirme dönemine ait petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin özel tüketim 
vergisinin vergilendirme döneminin bitim tarihi ile beyanname verme süresinin son günü Ağustos/2020 
ayına rastladığından kapsama girmekte, 16-31 Ağustos 2020 vergilendirme dönemi ise dönemin bitim tarihi 
Ağustos/2020 ayında olmakla birlikte beyanname verme süresi Eylül/2020 ayına sirayet ettiğinden kapsama 
girmemektedir.
Aynı şekilde, 1-15 Ağustos 2020 tarihleri arasında noterler tarafından tahsil edilen ve dönemi izleyen 7 nci 
iş günü mesai saati bitimine kadar ilgili vergi dairesine yatırılması gereken noter harçları kapsama girmekte, 
buna karşılık 16-31 Ağustos 2020 dönemine ilişkin olanlar kapsama girmemektedir.
.
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VERGİLERDE DÖNEMVERGİLERDE DÖNEM

 - 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. 
Örneğin, 1-2-3/2020 dönemi ve 4-5-6/2020 dönemi (3 aylık) gelir (stopaj) vergisi ve katma değer vergisi 
kapsama girmekte, 7-8-9/2020 dönemine (3 aylık) ilişkin gelir (stopaj) vergisi ve katma değer vergisi 
kapsama girmemektedir. 
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. .
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VERGİLERDE DÖNEMVERGİLERDE DÖNEM

 Yıllık beyanname ile beyan edilen gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyetleri 

Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler bakımından, özel hesap döneminin sona erdiği tarih ve beyanname verme 
süresinin son günü 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olanlar kapsama girmekte, bu tarihten sonra olanlar ise 
kapsama girmemektedir..
2019 takvim yılı ve önceki yıllara ilişkin vergilendirme dönemleri kapsama girmekte, 2020 takvim yılına ilişkin vergilendirme 
dönemi ise kapsama girmemektedir. 

 Vergilendirme dönemi 3 aylık olarak belirlenen mükellefiyetler

Vergilendirme döneminin bitim tarihi ve beyanname verme süresinin son günü Mart/2017 ayı ve öncesine rastlayan dönemler 
kapsama girmekte, Mart/2017 ayından sonraya rastlayanlar kapsama girmemektedir.

Örneğin, 10-11-12/2016 dönemi (3 aylık) gelir (stopaj) vergisi ve katma değer vergisi kapsama girmekte, 1-2-3/2017 
dönemine (3 aylık) ilişkin gelir (stopaj) vergisi ve katma değer vergisinin dönemi Mart/2017 itibarıyla sonlanmakla birlikte 
beyanname verme süreleri Nisan/2017 ayına rastladığından kapsama girmemektedir.

Ayrıca, Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinin (aa) alt bendi gereğince, gelir ve 
kurumlar vergisine mahsuben 2017 yılında ödenmesi gereken geçici vergi de Kanun kapsamında değildir.
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VERGİLERDE DÖNEMVERGİLERDE DÖNEM

 Veraset ve intikal vergisi mükellefiyetleri

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 hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olanlar kapsama 
girmektedir.

 
 Ücretlilerde asgari geçim indirimi

Ücretlilerde asgari geçim indirimi nedeniyle ilgililer veya işverenler adına tarh ve tahakkuk ettirilen 
gelir vergisi ve bu vergiye bağlı cezalar Kanun kapsamındadır.

 Bu alacaklar için de 31/8/2020 tarihi esas alınacak, aylık ya da üç aylık vergilendirme dönemleri için yukarıda yapılan 
açıklamalar çerçevesinde Kanun kapsamına girip girmediği tespit edilecektir.
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KESİNLEŞMİŞ VERGİ ALACAĞININ YAPILANDIRILMASIKESİNLEŞMİŞ VERGİ ALACAĞININ YAPILANDIRILMASI

 H a z i n e  B a k a n l ı ğ ı n a  b a ğ l ı  t a h s i l  d a i r e l e r i  t a r a f ı n d a n  t a k i p  e d i l e n  
a l a c a k l a r d a n  b u  K a n u n u n  y a y ı m ı  t a r i h i  i t i b a r ı y l a  ( b u  t a r i h  d â h i l ) ;

 Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan Alacak 
asıllarının (vergiler, diğer alacaklar) tamamı,

 bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine bu Kanunun 
yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları dikkate 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,.

38

bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla   vergilerine bağlı faiz, gecikme 
faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakların TAMAMININ, TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLİR.
(Md.2/1-a) 
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TAMAMININ, 
TAHSİLİNDEN 
VAZGEÇİLİR

Aslı bu Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olanlar 

dâhil olmak üzere Asla bağlı olarak 
kesilen VERGİ CEZALARININ ve bu 
cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının,

(Md.2/1-a)

KESİNLEŞMİŞ VERGİ ASLINA BAĞLI VERGİ CEZALARIKESİNLEŞMİŞ VERGİ ASLINA BAĞLI VERGİ CEZALARI
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% 50 ‘ sinin ve 
bu cezalara 

bağlı gecikme 
zamlarının 
tamamının

Tahsilinden 
vaz geçilir

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

(Md.2/1-b)

BİR VERGİ ASLINA BAĞLI OLMAKSIZIN VE İŞTİRAK NEDENİYLE KESİLMİŞ 
VERGİ CEZALARI(u+öu)

BİR VERGİ ASLINA BAĞLI OLMAKSIZIN VE İŞTİRAK NEDENİYLE KESİLMİŞ 
VERGİ CEZALARI(u+öu)
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Ödenmemiş 
alacağın sadece 

gecikme 
zammından ibaret 

olması hâlinde 
gecikme zammı 
yerine Yİ-ÜFE 
aylık değişim 
oranları esas 

alınarak 
hesaplanacak 
tutar dikkate 

alınacak olup, 

Gecikme zamlarının tamamı silinir.

ÖDENMEMİŞ ALACAĞIN SADECE GECİKME ZAMMINDAN İBARET 
OLMASI HÂLİNDE

ÖDENMEMİŞ ALACAĞIN SADECE GECİKME ZAMMINDAN İBARET 
OLMASI HÂLİNDE
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Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş 
bulunan  idari para cezalarının TAMAMI ile

 bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme 
alacakların 

 yerine, 
bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas 

alınarak hesaplanacak tutarın 
Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla CEZAYA 

bağlı fer’ilerin tamamı SİLİNİR.

(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 
cezaya bağlı fer’ilerin tamamı SİLİNİR.) (Md.1/1-a-2)

 7256 SK./1-1-a-2 MADDESİ KAPSAMINDA 31/8/2020 TARİHİNDEN (BU TARİH DÂHİL) 
ÖNCE VERİLEN İDARİ PARA CEZALARI 

 7256 SK./1-1-a-2 MADDESİ KAPSAMINDA 31/8/2020 TARİHİNDEN (BU TARİH DÂHİL) 
ÖNCE VERİLEN İDARİ PARA CEZALARI 
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Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve yukarıdaki 
bentlerin dışında kalan asli amme alacaklarının ödenmemiş kısmının tamamı ile

ile bu alacaklara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakların 
yerine

 bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; 
Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla uygulanan faiz, cezai faiz, gecikme faizi, 

gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.

(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 uygulanan faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme 
alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.)

 7256 SK./1-1-a-b-c MADDELERİ DIŞINDA KALAN (ÜSTTEKİ ÜÇ SLAYT DIŞINDA 
KALAN) DİĞER AMME ALACAKLARI

 7256 SK./1-1-a-b-c MADDELERİ DIŞINDA KALAN (ÜSTTEKİ ÜÇ SLAYT DIŞINDA 
KALAN) DİĞER AMME ALACAKLARI
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20/2/2008 tarihli ve 5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında 
Kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri gereğince ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımı 

tarihine kadar ödenmemiş olan tutarların bu madde kapsamında ödenmesi hâlinde 5736 sayılı 
Kanun gereğince hesaplanan binde iki oranındaki faiz alacaklarının tamamının,

TA H S İ L İ N D E N  VA Z G E Ç İ L İ R .

 7256 SK./1-1-a-b-c MADDELERİ DIŞINDA KALAN (ÜSTTEKİ ÜÇ SLAYT DIŞINDA 
KALAN) DİĞER AMME ALACAKLARI

 7256 SK./1-1-a-b-c MADDELERİ DIŞINDA KALAN (ÜSTTEKİ ÜÇ SLAYT DIŞINDA 
KALAN) DİĞER AMME ALACAKLARI



KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR 
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7256 SK. 1.MD.’SİNDE
 KANUN KAPSAMINA GİREN 

ALACAKLAR… 
ALACAKLI İDARELER VE 

ALACAK TÜRLERİ İTİBARİYLE 
TANIMLANMIŞ VE KANUNUN 

YAYIMI TARİHİ İTİBARİYLE 
KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR 

KAPSAMA ALINMIŞTIR.

YANİ ;KANUN KAPSAMINDA 
YAPILANDIRILACAK 

ALACAKLARIN, KANUNUN 
YAYIMI TARİHİ İTİBARİYLE (  

BU TARİH DAHİL) 
KESİNLEŞMİŞ OLMASI 

GEREKMEKTEDİR.

KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (I)KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (I)



HESAP KAPATMA
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ALACAKLARIN 
KESİNLEŞMESİ…

ALACAĞIN 
VARLIĞININ 

HUKUK 
DÜZENİNDE 
İHTİLAFLI 

OLMAMASI VEYA 
İHTİLAFLI HALE 

GELME 
OLASILIĞININ 

KALMAMASIDIR.

ALACAKLARIN 
KESİNLEŞMESİ 

 
DÜZENLENDİKLE

Rİ VE İLİŞKİLİ 
OLDUKLARI 

KANUNLARDAKİ 
HÜKÜMLER 
NEDENİYLE 

FARKLI ŞEKİLDE 
GERÇEKLEŞEBİL

MEKTEDİR. 

KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (II)KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (II)



KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (III)KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (III)

. 

.
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  Feragat yoluyla kesinleşme süreci;.

7256 sayılı Kanun kapsamına tür ve dönem olarak girdiği hâlde varlığına ilişkin dava açılmış olan 
alacaklardan; anılan Kanunun yayımı tarihinden önce davadan tamamen feragat edilmesi ve feragate ilişkin 
mahkeme kararı ile kesinleşerek taraflardan birine tebliğ edilmiş olanlar, 7256 sayılı Kanunun yayımı tarihi 
itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş alacak olması şartıyla, 
Kanundan yararlanabilecektir. 

Kanun kapsamına giren idari para cezalarından, dava konusu yapılmış olanlar hakkında, davacıların 
davalarından vazgeçmeleri hâlinde de “feragate” ilişkin olarak yukarıda yapılan açıklamalara göre işlem 
yapılacaktır. 
Kanunun yayımı tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) 213 sayılı Kanunun 379 uncu maddesi hükmünden 
yararlanmak üzere kanun yoluna başvuru süresi içerisinde, dava konusu vergi ve/veya vergi cezalarının 
tümü için kanun yolundan vazgeçildiğine ilişkin , kanun yolundan vazgeçme dilekçesini ilgili vergi dairesine 
vermiş olanların bu borçları da kesinleşmiş alacak olarak kabul edilecektir. 

 



KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (III)KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (III)

 K a n u n u n  2 .  M a d d e s i n i n  1 . f ı k r a s ı n ı n  ( a )  b e n d i  k a p s a m ı n d a ,  K a n u n u n  y a y ı m ı  
t a r i h i  i t i b a r i y l e  K E S İ N L E Ş M İ Ş  v e  v a d e s i  g e l d i ğ i  h a l d e                                    
Ö D E N M E M İ Ş  K A M U  A L A C A K L A R I N D A

 Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların tamamı ile

 Gecikme faizi, gecikme zammı ve cezai faiz gibi fer’i alacakların tamamının

TAHSİL İNDEN 
VAZGEÇİLECEKTİR .

 Alacak asıllarının (vergiler, diğer alacaklar) tamamı (Gümrük Vergileri Dahil)

 Gecikme faizi, gecikme zammı ve cezai faiz gibi fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE değişim oranı ile hesaplanan 
tutar 

ödenecektir.
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KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (II)KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (II)

Vergi

Gecikme Faizi

Gecikme Zammı

Asla Bağlı Kesilen Vergi 
Ziyaı Cezası

V.Z.C.’na Bağlı Gecikme 
Zammı

Vergi

Yİ-ÜFE

Yİ-ÜFE

---

---

---

Gecikme Faizi

Gecikme Zammı

Vergi Ziyaı Cezası

V.Z.C.’na Ait Gecikme 
Zammı

Mevcut Alacaklar Tahsil Edilecek Alacaklar Vazgeçilecek Alacaklar

49
( M d . 2 / 1 - a ) ( M d . 2 / 1 - a ) ( M d . 2 / 1 - a )
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KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (III)KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (III)

Gecikme 
Zammı 
Hesaplanan 
Süre

Alacak 
Aslı 
Tutarı 
(TL)

Toplam 
Gecikme 
Zammı 
Oranı

Gecikme 
Zammı 
Tutarı
(TL)

Toplam Yİ-
ÜFE Oranı

Yİ-ÜFE 
Tutarı

 (TL)

20.07.2017 -
16.11.2020 15.500,00 %69 10.695,00 %14,41 2.233,55

ÖRNEK I 

20/7/2017 vadeli 15.500,00 TL gelir (stopaj) vergisi süresinde ödenmemiştir. Bu Kanunun yayımı tarihine kadar 10.695,00 TL 
gecikme zammı hesaplanmıştır. Kanunun yayımı tarihi itibarıyla toplam borç tutarı 26.195,00 TL’dir.

Bu Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunulması hâlinde, vergi aslına uygulanan gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık 
değişim oranları kullanılarak Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır.

Buna göre, gecikme zammının hesaplandığı süre, gecikme zammı tutarı, gecikme zammı yerine uygulanacak toplam Yİ-ÜFE 
oranı ve Yİ-ÜFE tutarı aşağıdaki şekilde olacaktır.
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KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (III)KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (III)

ÖRNEK I

BUNA GÖRE , ÖDENECEK TUTAR İLE TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN ALACAK TUTARI AŞAĞIDAKİ GİBİ OLACAKTIR.

 

Ö D E N E C E K  T U T A R

GELİR (STOPAJ) VERGİSİ 15.500,00 TL

Yİ-ÜFE TUTARI (Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı Yerine)   2.233,55 TL

TOPLAM 17.733,55 TL

T A H S İ L İ N D E N  V A Z G E Ç İ L E N  A L A C A K L A R

Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı 10.695,00 TL
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KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (III)KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (III)

ÖRNEK II 

2017 vergilendirme dönemine ilişkin olarak 26/3/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) 
elektronik ortamda verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmemiştir. 
Yapılan inceleme sonucunda, 2017 dönemi için 90.000,00 TL gelir vergisi tarh edilmesi ve 
bir kat vergi ziyaı cezası ile 1.600,00 TL özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerektiği tespit 
edilmiştir. Vergi/ceza ihbarnamesi 19/6/2019 tarihinde mükellefe tebliğ edilmiştir. 
İnceleme sonucu yapılan bu tarhiyat 19/7/2019 tarihinde tahakkuk etmiş ve Kanunun 
yayımı tarihine kadar herhangi bir ödemede bulunulmamıştır. Bu tarhiyata göre tahakkuk 
eden vergi, vergi ziyaı cezası, özel usulsüzlük cezası, gecikme faizi ve gecikme zamları 
şu şekildedir.  
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KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (III)KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (III)

ÖRNEK II 

Gecikme Zammı 
HesaplananSüre 

Alacak
Aslı
Tutarı
(TL) 



Vergi
Ziyaı
Cezası 
(TL)

siliniyor

Ana 
Para
Gecik
me
Zamm
ı 
Tutarı
(TL) 
ve 
Oranı

siliniy
or

Verg
i 
Ziyaı 
Cez
asın
a 
Uyg
ulan
an 
Geci
kme 
Zam
mı 

Geci
kme 
Faizi 
Tutar
ı
ve 
Oran
ı
(TL) 

silini
yor

GECİ
KME
ZAM
MI
YERİ
NE
Topla
m
Yİ-
ÜFE
Tutar
ı 
(TL) 
ve 
Oran
ı 
       

 

GECİ
KME 
FAİZİ 
YERİ
NE
Yİ-
ÜFE
Tutar
ı 
(TL)
 ve
Oranı 



Vergi 
Ziyaı
Cezas
ı
Yİ-
ÜFE
Tutarı 
(TL)
 ve
Oranı 

ÖZEL
USULSÜZLÜ
K
1600*%50 

(800 TL 
ödenmiyor)

Tahsilinden 
Vazgeçilen 
Alacaklar 
Tutarı 
Ve 
Ödenecek 
Tutar

20/8/2019 - 
16/11/2020 

90.000
(Gelir 
Vergisi) 

90.000 24.20
5,68 

(%26,8
952)
 

24.20
5,68 

21.24
0

4.704
,84 

(%5,2
276) 

4.095 HESAP
LANMI
YOR.

800,00 160.451,36 
(TVT)

99.599,84
(Ödenecek 
Tutar)
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İhtirazi kayıtla verilen beyannameler 
üzerine tahakkuk eden vergilerin dava 
konusu yapılması hâlinde bu vergiler 
kesinleşmemiş alacak olduğu hâlde, 
7256 sayılı Kanunun 2. maddesinin 

üçüncü fıkrasının (a) bendine 
istinaden bu durumdaki vergilerin de 

Kanun hükmüne göre yapılandırılması 
mümkün bulunmaktadır.

BAZI ALACAKLARIN  
KESİNLEŞME 
SÜREÇLERİ

KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (IV)KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (IV)
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Süresi içerisinde dava 
açılmamış olması veya dava 
açılmış olmakla birlikte 
yargılama aşamalarının son 
bulması,

Uzlaşma hükümlerinden 
yararlanılarak uzlaşılması, 

hallerinde söz konusu 
olacaktır.

İkmalen, re’sen veya 
idarece tarh edilen 

vergiler ile kesilen vergi 
cezalarına ilişkin 

düzenlenen vergi/ceza 
ihbarnamesinin tebliği 

üzerine,

KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (VI)KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (VI)



56

İKMALEN,RE’SEN VEYA 
İDARECE TARH EDİLEN 

VERGİ VE CEZALAR

VERGİ/CEZA 
İHBARNAMESİYLE 

MÜKELLEFE TEBLİĞ 
EDİLMEKTE 

VERGİ MAHKEMESİ 
KARARININ VERGİ 
DAİRESİNE TEBLİĞİ 
ÜZERİNE TAHAKKUK 

ETTİRİLDİĞİ HALDE , BİR 
ÜST YARGI MERCİİNDE 
YARGILAMANIN DEVAM 
ETMESİ NEDENİYLE BU 

ALACAKLARIN « 
KESİNLEŞMİŞ ALACAK « 

OLARAK 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
MÜMKÜN DEĞİLDİR.

VERGİ 
MAHKEMESİNCE BU 

CEZALI 
TARHİYATLARIN 
ONANMASI VEYA 

DAVANIN 
REDDEDİLMESİ 

HALİNDE BİR ÜST 
YARGI MERCİİNE 

BAŞVURULABİLMEKT
EDİR.

MÜKELLEFLER İLK 
DERECE VERGİ 

MAHKEMESİNDE 
DAVA KONUSU 
YAPABİLMEKTE 

KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (VII)KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (VII)



57

DOLAYISIYLA, 7256 SAYILI KANUNUN YAYIMI 
TARİHİ İTİBARIYLA İLK DERECE YARGI KARARI 

ÜZERİNE TAHAKKUK ETTİĞİ HÂLDE 
YARGILAMANIN DEVAM ETMESİ NEDENİYLE 
KESİNLEŞMEMİŞ OLAN ALACAKLAR KANUN 

KAPSAMINA GİRMEMEKTEDİR.

KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (VII)KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (VII)
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İDARİ PARA CEZALARININ KESİNLEŞMİŞ ALACAK OLABİLMESİ İÇİN 
İDARİ YAPTIRIM KARARLARINA KARŞI SÜRESİ İÇERİSİNDE DAVA 

AÇILMAMASI VEYA DAVA AÇILMIŞ OLMAKLA BİRLİKTE YARGILAMA 
AŞAMALARININ SON BULMASI GEREKMEKTEDİR.

(Ancak, 10/6/1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 18/1/1984 tarihli ve 
2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi 
Hakkında Kanun ve 23/5/1987 tarihli ve 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin 

Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun gereğince verilen idari para cezaları hakkında 
dava yolu bulunmadığından, bu idari para cezaları verildikleri tarih itibarıyla 

kesinleşmektedir.)

KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (VII)KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (VII)
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YUKARIDA YER VERİLEN ALACAKLARIN DIŞINDA 
KALAN ANCAK KANUN KAPSAMINA GİREN DİĞER 
ALACAKLARIN KESİNLEŞMİŞ ALACAK OLARAK 

DEĞERLENDİRİLEBİLMESİ İÇİN SÖZ KONUSU 
ALACAKLARIN VARLIĞININ HUKUK DÜZENİNDE 

İHTİLAFLI OLMAMASI VEYA İHTİLAFLI HALE GELME 
OLASILIĞININ KALMAMASI GEREKMEKTEDİR.

KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (VII)KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (VII)



60

3
Kanunun yayımı tarihi 
itibarıyla vadesi geldiği 
hâlde ödenmemiş ya da 
ödeme süresi henüz 
geçmemiş olması 
(Kanunun 1 inci 
maddesinin birinci 
fıkrasının (ç), (d) ve (e) 
bendinde vadesi 
31/8/2020 tarihi ve 
öncesi olarak belirlenen 
alacaklar için bu tarih 
ve öncesinin esas 
alınması),
şarttır.

.

Kanun 
kapsamında 
alacakların 

yapılandırılara
k ödenebilmesi 

için bu 
alacakların;

1 
Kanunun 1 inci 

maddesinde 
belirtilen tür ve 

dönemden 
kaynaklı bir 

alacak olması,

2
kesinleşmiş 

alacak” 
olması

7256 sayılı 
Kanunun 2. 

maddesinde, Kanun 
kapsamına giren 

alacakların ne 
şekilde 

yapılandırılacağı 
düzenlenmiştir.

ALACAKLARIN YAPILANDIRILARAK ÖDENEBİLMESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ ÜÇ 
ŞARTIN BİR ARADA BULUNMASI GEREKMEKTEDİR.

ALACAKLARIN YAPILANDIRILARAK ÖDENEBİLMESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ ÜÇ 
ŞARTIN BİR ARADA BULUNMASI GEREKMEKTEDİR.
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Vergi borçlarının aşamalar itibariyle Yapılandırma Kanunu 
karşısındaki durumu aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.
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YAPILANDIRMA TABLOSU

VERGİNİN BULUNDUĞU AŞAMA YAPILANDIRMADAN YARARLANMA DURUMU

Normal Beyan Beyana dayalı vergilerde 31/8/2020 tarihine kadar verilmesi gereken (Temmuz/2020 ve 
öncesi aylık, 2019 ve öncesi yıllık) beyannamelere ilişkin kanunun yayımı tarihi itibariyle 
ödeme vadesi geçmiş veya ödeme süresi devam eden borçlar için yararlanılabilir.

İhtirazi Kayıtla Beyan Kapsama giren borçlar için verilmiş ihtirazi kayıtla beyan edilen ve henüz ödenmemiş borçlar 
için yararlanılabilir. Ayrıca açılan davadan vazgeçilmesi gerekir.

Kanuni Süresinden Sonra Kendiliğinden 
Beyan

Kapsama giren borçlar için kanunun yayımından önce kendiliğinden verilen beyannameler 
üzerinden tahakkuk ettirilen vergi aslı ve gecikme faizi için yararlanılabilir.
% 50 ceza için DAVA AÇMA SÜRESİ (YANİ BEYANDAN İTİBAREN 30 GÜN) GEÇMİŞSE 
yararlanılabilir. Bu süre geçmemişse yapılandırılmadan yararlanılamaz, ancak bu aşamadaki 
ceza için uzlaşma talebinde bulunmak mümkündür. İdarenin, vergi aslı kapsama giren borçlar 
için cezanın kesinleşip kesinleşmediğine bakmaksızın cezanın yapılandırma kapsamına 
girdiğini kabul etmesi  çok isabetli olacaktır.

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
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YAPILANDIRMA TABLOSU

VERGİNİN BULUNDUĞU 
AŞAMA

YAPILANDIRMADAN YARARLANMA 
DURUMU

Pişmanlıkla Beyan Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla (bu tarih hariç) pişmanlık hükümlerine 
göre tahakkuk eden ve henüz 15 günlük ödeme süresi geçmemiş olan 
alacaklar için yapılandırma hükümlerinden yararlanılabilir. Bu takdirde, 
pişmanlık zammı yerine Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim 
oranları kullanılarak Yİ-ÜFE tutarı hesaplanır. Ancak, borcun Yapılandırma 
Kanunu hükümlerine göre ödenmemesi halinde, pişmanlık hükümleri ihlal 
edilmiş sayılacak ve Kanun hükmünden yararlanılamayacaktır.

Dava Safhasındaki işlemler Y A R A R L A N I L A M A Z

Uzlaşma Safhasındaki işlemler Kanunu yayımından önce uzlaşma talep edilmiş ve uzlaşma sağlanmışsa 
yararlanılabilir.

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
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 Kesinleşmiş alacaklara ilişkin dava açmamaları, Açılan davalardan vazgeçilmesi

 KANUNDAN YARARLANMA ŞARTLARI KANUNDAN YARARLANMA ŞARTLARI

 Yazılı başvuruda bulunulması

 Ödemelerin süresinde yapılması
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 Başvurular

 BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ  BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ 

 Kanun Hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların ; (31/12/2020)  tarihine kadar 
(bu tarih dahil) ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine olan borçları için Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen 
borçlular, bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan başvurabilecekleri gibi posta yoluyla veya Gelir İdaresi 
Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden interaktif internet vergi dairesi üzerinden  
başvuruda bulunabileceklerdir.

http://www.gib.gov.tr/
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 Mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler müracat şekli;

213 ve 6183 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri 
nedeniyle 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. Dolayısıyla bu kişilerin Gelir İdaresi Başkanlığının internet 
adresi ve e-devlet üzerinden başvurmaları mümkün bulunmamaktadır. 

 BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ  BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ 

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. 
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 Ödemeler

TAKSİT SAYISI VE ÖDEME SÜRESİTAKSİT SAYISI VE ÖDEME SÜRESİ

 Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve 
YİKOB’ lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31/Ocak/2021 
(Pazar gününe rastladığından 1 / Şubat 2021) tarihine kadar (bu tarih dâhil), 

 Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksitini 
28/Şubat/2021 (Pazar gününe rastladığından 1/Mart2021) tarihine kadar (bu tarih 
dâhil), diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami 
on sekiz eşit taksitte ödemeleri şarttır.

 Bu Kanun Hükümlerine göre hesaplanan tutarlar Peşin veya taksitler halinde 
ödenebilecektir.
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 Hesaplanan tutarın tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi 
halinde;

İLK TAKSİT ÖDEME SÜRESİ İÇİNDE PEŞİN ÖDEME VE 
İNDİRİM

İLK TAKSİT ÖDEME SÜRESİ İÇİNDE PEŞİN ÖDEME VE 
İNDİRİM

 Katsayı uygulanmaz

 Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak 
tutarların %90’ının tahsilinden vazgeçilir.

 İdari para cezalarından %25 indirim yapılır.(Md.1/1-a-2 md.kapsamında yapılandırılan)

 Yapılandırılma sonrası ödenecek alacak sadece fer’i alacak ise fer’i alacak yerine 
hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından % 50 indirim yapılır.
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İLK İKİ TAKSİT ÖDEME SÜRESİ İÇİNDE YAPILAN 
ÖDEMELER VE İNDİRİM 

İLK İKİ TAKSİT ÖDEME SÜRESİ İÇİNDE YAPILAN 
ÖDEMELER VE İNDİRİM 

 Hesaplanan tutarın tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde;

• Katsayı uygulanmaz

• Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar 
üzerinden %50 indirim yapılır.

• 1 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında olan ve 
bu Kanun kapsamında yapılandırılan idari para cezalarından %12,5 indirim yapılır.

• Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde 
fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan 
(2 .md.nin 14.fıkrası kapsamındaki alacaklar hariç) %25 indirim yapılır.
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TAKSİTLİ ÖDEMELERTAKSİTLİ ÖDEMELER

  Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde Taksit sayısı

• Borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme 
seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun 
bir sürede ödeme yapılamaz.

• Taksitler iki ayda bir yapılacak olup,

• İl özel idareleri ve Spor kulüpleri azami 36 taksit uygulanacaktır.

• Belediyelere aylık olmak üzere azami 120 taksit imkanı sunulmaktadır.
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TAKSİTLİ ÖDEME VE KAT SAYI UYGULAMASITAKSİTLİ ÖDEME VE KAT SAYI UYGULAMASI

  Katsayılar

Hesaplanan tutarların taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;

1) Altı eşit taksit için ; 12 ayda yapılacak ise  (1,045),
2) Dokuz eşit taksit için ; 18 ayda yapılacak ise (1,083), 
3) On iki eşit taksit için ; 24 ayda yapılacak ise (1,105),
4) On sekiz eşit taksit için ; 36 ayda yapılacak ise (1,15),

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar, taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek 
taksit tutarı hesaplanır.

 Belediyelerin taksitleri genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylardan kesinti suretiyle tahsil 
edilecektir.
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ÖDEMELER VE KREDİ KARTI İLE ÖDEMEÖDEMELER VE KREDİ KARTI İLE ÖDEME

  7256 sayılı Kanun kapsamında ödenecek tutarlar, vergi dairelerine, anlaşmalı bankalara, PTT 
şubelerine ödenebileceği gibi, anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı kullanılmak suretiyle 
de ödenebilecektir. 

  (Kredi kartı ile ödeme)

7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan alacak tutarının kredi kartı kullanılmak suretiyle de ödenmesine 
imkân vermektedir. Madde hükmüne göre kredi kartı kullanılarak ödeme yapılabilmesi için aracılık yapan 
bankalarla anlaşma yapılması gerekmektedir. Bu Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla ödemeye aracılık yapacak 
bankalarla gerekli anlaşma sağlanmıştır.

Örneğin, borçlu tarafından Kanun kapsamında taksitlendirilmiş alacağın ilk iki taksit tutarının kredi kartı ile aynı 
gün ödendiği varsayıldığında, banka tarafından taksitler ilgili taksit ayları olan Ocak/2021 ve Mart/2021 
aylarında borçlunun hesap ekstrelerine yansıtılacak ve bu suretle yapılan tahsilat tutarları taksit aylarının son 
gününü izleyen 20 gün içerisinde Hazine hesaplarına aktarılacaktır.
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İADE ALACAĞINDAN KENDİ BORÇLARININ ÖDENMESİİADE ALACAĞINDAN KENDİ BORÇLARININ ÖDENMESİ

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 
mükelleflerin, bu taleplerinin yerine getirilebilmesi için 
başvuru ve/veya taksit süresi içinde ilgili mevzuatın 
öngördüğü bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz 
etmeleri şarttır. 
(Md.3/1-e-5) 

(Belgelere ek olarak mahsuben iadenin gerçekleştirilebilmesi için teminat, yeminli mali 
müşavir raporu veya vergi inceleme raporu da aranan durumlarda, bunların da aynı süre 

içinde vergi dairesine intikal etmiş olması gerekmektedir.)
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SÜRESİNDE ÖDENMEYEN TAKSİTLERSÜRESİNDE ÖDENMEYEN TAKSİTLER

 İlk iki taksitin süresinde ödenmesi şart.

 Bir takvim yılında en fazla 2 taksit ödenmeyebilir.

 Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit, son 
taksiti izleyen ayın sonuna kadar gecikme zammı 
oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 
ödenmesi şartı ile bu kanun hükümlerinden yararlanılır.

 Cari dönem ödeme şartında da 1 takvim 
yılında en fazla 2 defa ihlal hakkı 
verilmektedir.

                        (Md.3/1-e-6)
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İHLAL HALİNDE ALACAKLARIN TAKİBİİHLAL HALİNDE ALACAKLARIN TAKİBİ

Kanun Kapsamında Yapılandırıldığı Halde 
Kanunda Öngörülen Süre Ve Şekilde 
Ödenmeyen Alacakların, Yapılandırma 
Öncesi Türü Ve Vadesi Dikkate Alınarak 
Takip İşlemleri İlgili Mevzuat Kapsamında 
Yapılacak Ve Bu Kanunun Yayımı Tarihinden 
Önce Başlamış Olan Takip İşlemleri 
Geçerliliğini Koruyarak Kaldığı Yerden 
Devam Edecektir. 
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Açtıkları davalardan 
vazgeçen 

borçluların bu 
ihtilaflarıyla ilgili 

olarak karar 
tarihine 

bakılmaksızın bu 
Kanunun yayımı 
tarihinden sonra 

tebliğ edilen 
kararlar uyarınca 
işlem yapılmaz.

(Md.3/1-13-c)

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.
(Md.3/1-13-b)

Bu Kanun 
hükümlerinden 

yararlanmak üzere 
başvuruda bulunan 

borçluların,.
dava açmamaları veya 

açılan davalardan 
vazgeçmeleri , kanun 

yollarına 
başvurmamaları ve 
belirlenen başvuru 
süreleri içinde bu 

iradelerini yazılı olarak 
belirtmeleri şarttır. 

(Md.3/1-13-a)

KANUNDAN YARARLANMANIN DİĞER ŞARTLARIKANUNDAN YARARLANMANIN DİĞER ŞARTLARI
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Bu Kanuna göre ödenecek 
taksit tutarının %10’unu 
aşmamak şartıyla 10 Türk 
lirasına (bu tutar dâhil) kadar 
yapılmış eksik ödemeler için bu 
Kanun hükümleri ihlal edilmiş 
sayılmaz. (Md.3/1-e-7)

Alacakların tamamen 
ödenmemiş olması hâlinde 
borçlular, ödedikleri tutarlar 

kadar bu Kanun hükümlerinden 
yararlanırlar. (Md.3/1-e-8)

Tatbik edilen hacizler yapılan 
ödemeler nispetinde kaldırılır ve 
buna isabet eden teminatlar iade 

edilir. (Md.3/1-e-12)

Hacizlere konu mallar, borçlunun 
talebi hâlinde 6183 sayılı Kanun 
hükümlerine göre alacaklı tahsil 

dairesince satılabilir. 
(Md.3/1-e-12)

Bu Kanun kapsamına giren 
alacakların, bu Kanunun 
yayımı tarihinden önce;

6183 sayılı Kanun ve diğer 
kanunlar uyarınca tecil 
edilip de tecil şartlarına 

uygun olarak ödenmekte 
olanlarından, kalan taksit 

tutarları için borçlular, talep 
etmeleri hâlinde bu Kanun 

hükümlerinden 
yararlanabilirler.  

(Md.3/1-e-9-a)

İHLAL NEDENİ OLMAYAN EKSİK ÖDEMELERİHLAL NEDENİ OLMAYAN EKSİK ÖDEMELER
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Vergi mükellefiyeti sona erdiği hâlde 
oda/borsa kayıtları devam eden üyelerin, 
vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe 
kadar ödenmeyen borçları için bu fıkra 

hükümleri uygulanır.
 Vergi mükellefiyetinin sona erdiği 

tarihten sonra, tahakkuk etmiş aidat 
borçlarının asılları ile birlikte fer’i 
borçlarının tamamının tahsilinden 

vazgeçilir.
(Md.4/6-h)

 Hazine ve Maliye Bakanlığı tahsil 
dairelerince takip edilen ve VADESİ 

31/12/2014 ‘den önce olan 17/11/2020 
tarihi itibariyle ödenmemiş olan ve 100 
TL sını aşmayan ASLİ alacaklar bu asli 

alacağa bağlı tutarına bakılmaksızın 
fer’i alacakların, ASLI ödenmiş fer’i 

alacakların ise 200 TL KADAR 
OLANLARI SİLİNİR .

(Md.4/1)

TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN ALACAKLARTAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN ALACAKLAR
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7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna göre 

yapılandırılan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla anılan Kanun 
kapsamında ödemeleri devam eden alacaklar açısından, borçlular talep 
etmeleri hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilir. (Md.3/1-e-9-b)

Bazı Kanunlara Göre Yapılandırılmış Olan ve Kanunun Yayımı 
Tarihi İtibarıyla Ödemeleri Devam Eden Alacaklar ve Tecilli 

Alacaklar

Bazı Kanunlara Göre Yapılandırılmış Olan ve Kanunun Yayımı 
Tarihi İtibarıyla Ödemeleri Devam Eden Alacaklar ve Tecilli 

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. 
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Bu Kanun hükümleri;

BELEDİYE KANUNU 
GEÇ.5.  VE BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYE KANUNU 
GEÇ.3 MD.KAPSAMINDA 
UZLAŞILAN ALACAKLAR 
İÇİN UYGULANMAZ 
(Md.3/1-e-10-a)

6552 SK.  (Md.3/1-e-10-a)

6736 SK.  (Md.3/1-e-10-b)

7020 SK.  (Md.3/1-e-10-b)

hükümlerine göre bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla taksit ödemeleri 
devam eden alacaklar 7256 SK. YARARLANAMAZLAR.

DİĞER HUSUSLARDİĞER HUSUSLAR
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DİĞER HUSUSLAR DİĞER HUSUSLAR 

(Borcu Yoktur Yazıları)

7 2 5 6  s ay ı l ı  K a n u n a  g ö r e  b a ş v u r u d a  b u l u n a n  v e  b o r ç l a r ı  K a n u n a  
g ö r e  t a k s i t l e n d i r i l e n  m ü ke l l e fl e r  t a r a f ı n d a n ,  b o r c u  o l u p  

o l m a d ı ğ ı n a  d a i r  y a z ı  i s t e n i l m e s i  h â l i n d e  K a n u n  h ü k ü m l e r i  i h l a l  
e d i l m e d i ğ i  s ü r e c e  b u  b o r ç l a r ı  i ç i n  v a d e s i  g e ç m i ş  b o r c u n  

b u l u n m a d ı ğ ı n a  d a i r  y a z ı  v e r i l e c e k t i r .
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7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin onüçüncü fıkrası gereğince, 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 (ihtirazi kayıtla verilen 

beyannameye konu alacaklar için Kanundan yararlanmak isteyenlerin 
alacağa ilişkin olarak açmış oldukları davalar dâhil) vazgeçmeleri 

gerekmektedir. 

Öte yandan, elektronik ortamda Kanundan yararlanmak için başvuruda 
bulunan borçluların, yararlanmak istedikleri borçlarıyla ilgili davalar 

bulunması hâlinde ilgili vergi dairesine ayrıca yazılı olarak da başvurmaları 
şarttır. 

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

DİĞER HUSUSLARDİĞER HUSUSLAR
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YARGI KARARIYLA KESİNLEŞEN ANCAK ÖDEMEYE İLİŞKİN TEBLİGATIN 
YAPILMADIĞI BORÇLAR

Kapsama giren dönemlere ilişkin olup Kanun’un yayımı tarihi itibarıyla yargı kararıyla 
kesinleştiği hâlde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar için, 
belirlenen süre ve şekilde başvuruda bulunulması koşuluyla, bu alacakların 
yapılandırılması mümkündür.

Düzenlemeye göre bu alacaklar için tebligat yapılmayacak ve alacakların vade tarihi 
olarak Kanun’un yayımı tarihi kabul edilecektir.

DİĞER HUSUSLARDİĞER HUSUSLAR
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Kanun kapsamına, alacağın varlığı hususunda ihtilaf olan 
alacaklar girmemekte olup, kesinleşmiş alacaklar 
girdiğinden, bu Kanundan yararlanmak isteyen borçluların 

kesinleşmiş alacaklara ilişkin dava açmamaları, açılmış davalardan 
vazgeçmeleri (ihtirazi kayıtla verilen beyannameye konu alacaklar 

için Kanundan yararlanmak isteyenlerin alacağa ilişkin olarak açmış 
oldukları davalar dâhil) ve kanun yollarına başvurmamaları 

gerekmektedir. Bu nedenle, Kanun hükmünden yararlanmak isteyen 
borçluların bu yöndeki iradelerini başvuruları sırasında yazılı olarak 

belirtmeleri şarttır.

DİĞER HUSUSLARDİĞER HUSUSLAR
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16.FIKRA 
HÜKÜMLERİNE GÖRE 

ödeme süresi uzatılan 
taksitler için , taksitlerden 

ilk ikisinin süresinde 
ödenmesi şartı aranmaz.

16.FIKRA 
HÜKÜMLERİNE GÖRE 

ödeme süresi uzatılan 
taksitler için , taksitlerden 

ilk ikisinin süresinde 
ödenmesi şartı aranmaz.

Cumhurbaşkanı, bu 
Kanunda öngörülen başvuru 
ve ilk taksit ödeme sürelerini 
bir aya kadar, UZATMAYA 

YETKİLİDİR.
(Md.3/1-e-16)

Cumhurbaşkanı, bu 
Kanunda öngörülen başvuru 
ve ilk taksit ödeme sürelerini 
bir aya kadar, UZATMAYA 

YETKİLİDİR.
(Md.3/1-e-16)

Cumhurbaşkanı, yabancı 
ülkelerde de faaliyette 

bulunan vergi 
mükelleflerinden, Ticaret 

Bakanlığı tarafından 
olağanüstü politik riskin 

gerçekleştiği tespit edilen 
ülkede faaliyette 
bulunan Ve VUK 

13.MD.GÖRE MÜCBİR SEBEP 
HALİ KABUL EDİLENLERİN 

TAKSİTLERİ, MUCBİR SEBEP 
HALİ BİTİM TARİHİNİ TAKİP 
EDEN AYDAN BAŞLAMAK 

ÜZERE TOPLUCA VEYA AYRI 
AYRI  1 YILA KADAR 

UZATMAYA YETKİLİDİR. 
(Md.3/1-e-16)

Cumhurbaşkanı, yabancı 
ülkelerde de faaliyette 

bulunan vergi 
mükelleflerinden, Ticaret 

Bakanlığı tarafından 
olağanüstü politik riskin 

gerçekleştiği tespit edilen 
ülkede faaliyette 
bulunan Ve VUK 

13.MD.GÖRE MÜCBİR SEBEP 
HALİ KABUL EDİLENLERİN 

TAKSİTLERİ, MUCBİR SEBEP 
HALİ BİTİM TARİHİNİ TAKİP 
EDEN AYDAN BAŞLAMAK 

ÜZERE TOPLUCA VEYA AYRI 
AYRI  1 YILA KADAR 

UZATMAYA YETKİLİDİR. 
(Md.3/1-e-16)

DİĞER HUSUSLARDİĞER HUSUSLAR
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213 SAYILI KANUNUN UZLAŞMA HÜKÜMLERİNE GÖRE 
KESİNLEŞEN ALACAKLAR

213 SAYILI KANUNUN UZLAŞMA HÜKÜMLERİNE GÖRE 
KESİNLEŞEN ALACAKLAR

213 sayılı Kanunun Uzlaşma Hükümlerine Göre

 Kesinleşen Alacaklar

7256 sayılı Kanunun yayımlandığı 17/11/2020 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) 
213 sayılı Kanunun gerek uzlaşma gerekse tarhiyat öncesi uzlaşma 
hükümlerinden yararlanılarak uzlaşma sağlanmış ancak ödeme süresi henüz 
geçmemiş borcu olan mükellefler, uzlaşma sonucu tahakkuk eden vergi ve 
ceza tutarları ile hesaplanan gecikme faizleri dikkate alınarak Kanun 
hükümlerinden yararlanabileceklerdir. 

Uzlaşmanın kesinleşmesinden sonra  Vergi Ziya Cezasının Tamamı+Gecikme 
Faizinin tamamı + Özel Usulsüzlük Cezasının Yarısı Silinecek, Gecikme Faizi 
yerine Yİ-ÜFE eklenerek peşin veya taksitli bir şekilde ödenecektir.)
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213 SAYILI KANUNUN 376 NCI MADDESİNDEN 
YARARLANILARAK ÖDENECEK ALACAKLAR

213 SAYILI KANUNUN 376 NCI MADDESİNDEN 
YARARLANILARAK ÖDENECEK ALACAKLAR

213 sayılı Kanun uyarınca kesilmiş olan vergi cezaları için anılan 
Kanunun 376 ncı maddesi hükmü uyarınca indirim talebinde bulunulan 

ancak, 7256 sayılı Kanunun yayımlandığı 17/11/2020 tarihi itibarıyla dava 
açma süresi geçmiş, dolayısıyla kesinleştiği halde ödeme süresi henüz 
geçmemiş bulunan alacaklar için indirimli ceza tutarları dikkate alınarak 

Kanun hükümlerinden yararlanılabilecektir. 

Bu safhada bulunan alacaklar için, 213 sayılı Kanunun 376 ncı maddesine göre indirimli 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 hesaplanmasına dikkat edilecektir. 

Örnek 6- 10/9/2020 tarihinde Bakanlığımız özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 1.300,00 TL özel usulsüzlük 
cezası kesilmiş ve vergi/ceza ihbarnamesi 23/9/2020 tarihinde tebliğ edilmiştir. Mükellef söz konusu vergi cezası için 213 sayılı Kanunun 376 ncı 
maddesi hükmünden yararlanmak üzere dava açma süresinin son günü olan 23/10/2020 tarihinde vergi dairesine müracaat etmiştir. Vergi 
dairesince mükellefin talebi üzerine cezanın yarısı indirilerek, kalan 650,00 TL özel usulsüzlük cezası tahakkuk ettirilmiş ve mükellefe cezayı 
23/11/2020 tarihine kadar ödemesi gerektiği bildirilmiştir. 
Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödeme süresi henüz geçmemiş olan bu alacağa ilişkin Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunulması 
hâlinde, 213 sayılı Kanunun 376 ncı maddesi çerçevesinde hesaplanan 650,00 TL özel usulsüzlük cezası, Kanun hükümlerine göre %50 oranında 
indirilerek tahsil edilecektir. Söz konusu cezanın %50’sine isabet eden (650,00 x %50=)325,00 TL’nin Kanunda öngörülen süre ve şekilde 
ödenmesi hâlinde, özel usulsüzlük cezasından kalan 325,00 TL’nin tahsilinden vazgeçilecektir.
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213 SAYILI KANUNUN 371 İNCİ MADDESİNDE YER 
ALAN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNE GÖRE BEYAN EDİLEN 

MATRAHLAR ÜZERİNDEN TAHAKKUK EDEN 
ALACAKLAR

213 SAYILI KANUNUN 371 İNCİ MADDESİNDE YER 
ALAN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNE GÖRE BEYAN EDİLEN 

MATRAHLAR ÜZERİNDEN TAHAKKUK EDEN 
ALACAKLAR

7256 sayılı Kanunun yayımlandığı 17/11/2020 tarihi itibarıyla (bu tarih hariç) pişmanlık hükümlerine göre 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. 
213 sayılı Kanunun pişmanlık hükümlerine göre tahakkuk eden ve Kanunun yayımı tarihi itibarıyla 371 inci maddede öngörülen 15 günlük 
ödeme süresinde ödenmemiş olan vergiler için pişmanlık hükümleri ihlal edilmiş olacak ve vergi asılları ile bunlara hesaplanan gecikme 

faizi/gecikme zammı Kanun kapsamında yapılandırılacaktır. 
Örnek : Ocak/2020 vergilendirme dönemine ilişkin elektronik ortamda verilmesi gereken gelir (stopaj) vergisi beyannamesi 
10/11/2020 tarihinde pişmanlıkla verilmiş, bunun üzerine 9.400,00 TL vergi tahakkuk etmiş ve alacağın vadesi 25/11/2020 tarihi 
olarak oluşmuştur. Ayrıca, beyannamenin 
süresinde verilmemesi nedeniyle 2.300,00 TL tutarında özel usulsüzlük cezası kesilerek aynı gün mükellefe tebliğ edilmiştir.

Gelir Stopaj için Pişmanlık Zammı Tutarının Tamamı Silinecek, Pişmanlık Zammı yerine  yerine Yİ-ÜFE eklenerek peşin veya taksitli bir şekilde ödenecektir.)

Mükellefe kesilmiş olan 2.300,00 TL tutarındaki özel usulsüzlük cezasına ilişkin vergi/ceza ihbarnamesinin 10/11/2020 tarihinde tebliğ edilmiş olması ve Kanunun yayımlandığı 
17/11/2020 tarihi itibarıyla 30 günlük dava açma süresinin geçmemiş olması nedeniyle (bu alacak kesinleşmemiş olduğundan) bu ceza için Kanun hükmünden yararlanılması 
mümkün bulunmamaktadır. 

Mükellefçe, yapılandırılan tutarın tamamının Kanun hükümlerine göre ödenmemesi hâlinde, pişmanlık hükümleri ihlal edilmiş sayılacak ve Kanun hükmünden 
yararlanılamayacaktır. 
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Madde/
Fıkra

Alacaklı
Kurum

Alacak
Türü

Başvuru Süresi Müracaatın Yapılacağı Yer
Azami 
Taksit 
Sayısı

Ödeme
Tarihleri ve Şekilleri

4(6-a) Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB)

Üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından 
alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti, oda ve borsaların 
TOBB’a olan aidat borçları ile sigorta eksperleri ve sigorta 
acenteleri levha aidatları borçları

Ocak/2021 ayı 
sonuna kadar

İlgili Kuruluş 6 eşit taksit Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz/2021

4(6-b) Türkiye Esnaf ve Sanatkarları 
Konfederasyonu (TESK)

Üyelerin odalara olan aidat borçları, odaların birlik ve üyesi 
oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların TESK’e olan 
katılma payı borçları ile esnaf ve sanatkarların meslek eğitimini 
geliştirme ve destekleme fonu borçları

Ocak/2021 ayı 
sonuna kadar

İlgili Kuruluş 6 eşit taksit Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz/2021

4(6-c) Türkiye Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler ve Yeminli 
Mali Müşavirler Birliği 
(TÜRMOB)

Odaların üyelerinden olan aidat alacakları ile TÜRMOB’un 
odalardan olan birlik payı alacakları

Ocak/2021 ayı 
sonuna kadar

İlgili Kuruluş 6 eşit taksit Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz/2021

4(6-ç) Türkiye Barolar Birliği (TBB) Baroların, avukat ve stajyer avukat baro kesenekleri ile staj 
kredisi alacakları

Ocak/2021 ayı 
sonuna kadar

İlgili Baro 6 eşit taksit Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz/2021

4(6-d) İhracatçı Birlikleri Birliklerin üyelerinden olan aidat alacakları Ocak/2021 ayı 
sonuna kadar

İlgili Birlik 6 eşit taksit Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz/2021

4(7) KOSGEB KOSGEB tarafından kullandırılan desteklerden kaynaklanan 
alacaklar ile KOSGEB aidat alacakları

Ocak/2021 ayı 
sonuna kadar

İlgili Kuruluş 18 eşit 
taksit

Şubat-Nisan-Haziran-Ağustos-Ekim-Aralık/2021
Şubat-Nisan-Haziran-Ağustos-Ekim-Aralık/2022
Şubat-Nisan-Haziran-Ağustos-Ekim-Aralık/2023

4(8) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Organize sanayi bölgelerine ve sanayi sitesi yapı 
kooperatiflerine kullandırılan kredi alacakları (kanuni takipte 
olanlar dahil)

Ocak/2021 ayı 
sonuna kadar

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ya da Bakanlığı 
Uygun Görmesi Halinde 

İlgili Banka

18 eşit 
taksit

Şubat-Nisan-Haziran-Ağustos-Ekim-Aralık/2021
Şubat-Nisan-Haziran-Ağustos-Ekim-Aralık/2022
Şubat-Nisan-Haziran-Ağustos-Ekim-Aralık/2023

4(9) İl Özel İdareleri, Belediyeler 
ve Bunların Bağlı Kuruluşları 
ile Sermayesinin %50’sinden 
Fazlası Bunlara Ait Şirketler

Taşınmazlar hakkında yapılan satış ve irtifak hakkı ve kiralama 
işlemlerinden kaynaklanan (tasarrufunda bulunan taşınmazların 
kira ve irtifak hakkı bedelleri ile kaynak sularının kira bedeli 
dahil) kullanım bedelleri ve hasılat payları

Şubat/2021 ayı 
sonuna kadar

İlgili İl Özel İdaresi, 
Belediye, Bağlı Kuruluş ve 

Şirketler

18 eşit 
taksit

Şubat-Nisan-Haziran-Ağustos-Ekim-Aralık/2021
Şubat-Nisan-Haziran-Ağustos-Ekim-Aralık/2022
Şubat-Nisan-Haziran-Ağustos-Ekim-Aralık/2023

YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ DİĞER KURUM VE 
KURULUŞLAR

YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ DİĞER KURUM VE 
KURULUŞLAR
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Madde/
Fıkra

Alacaklı
Kurum

Alacak
Türü

Başvuru Süresi Müracaatın Yapılacağı Yer
Azami 
Taksit 
Sayısı

Ödeme
Tarihleri ve Şekilleri

4(10) Vakıflar Genel Müdürlüğü, 
Mazbut Vakıflar ve Temsilen 
Yönetilen Vakıflar

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile mazbut vakıflara ve temsilen 
yönetilen vakıflara ait taşınmazların kiralanması işlemlerinden 
kaynaklanan alacaklar ile  ecrimisil alacakları borçları

Ocak/2021 ayı 
sonuna kadar

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 
Mazbut Vakıflar ve 
Temsilen Yönetilen 

Vakıflar

 3 ay içinde peşin veya taksitle ödenmek 
istenmesi halinde azami 12 ay içinde ve eşit 
taksitler halinde kanuni faiziyle birlikte ödenmek 
üzere taksitlendirme yapılabilir.

4(11) Kalkınma Ajansları Kalkınma ajanslarının il özel idareleri, belediyeler ve sanayi ve 
ticaret odalarından olan alacakları

Ocak/2021 ayı 
sonuna kadar

İlgili Kalkınma Ajansı 18 eşit 
taksit

Şubat-Nisan-Haziran-Ağustos-Ekim-Aralık/2021
Şubat-Nisan-Haziran-Ağustos-Ekim-Aralık/2022
Şubat-Nisan-Haziran-Ağustos-Ekim-Aralık/2023

4(12) Türk Standardları Enstitüsü Hizmet alacakları kapsamında bulunan alacaklar Ocak/2021 ayı 
sonuna kadar

Türk Standardları 
Enstitüsü

18 eşit 
taksit

Şubat-Nisan-Haziran-Ağustos-Ekim-Aralık/2021
Şubat-Nisan-Haziran-Ağustos-Ekim-Aralık/2022
Şubat-Nisan-Haziran-Ağustos-Ekim-Aralık/2023

4(13) Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal amaçlı kooperatiflere veya bu kooperatiflerin ortaklarına 
kullandırılan krediler

Ocak/2021 ayı 
sonuna kadar

Tarım ve Orman İl 
Müdürlükleri

5 eşit taksit Kasım/2021
Kasım/2022
Kasım/2023
Kasım/2024
Kasım/2025

4(14) Orman Genel Müdürlüğü Orman Genel Müdürlüğünce kullandırılan krediler Ocak/2021 ayı 
sonuna kadar

Orman Bölge Müdürlükleri 5 eşit taksit Kasım/2021
Kasım/2022
Kasım/2023
Kasım/2024
Kasım/2025

4(15) Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü (DSİ)

Büyükşehir belediyeleri, belediyeler veya bağlı kuruluşlarının 
1053 sayılı Kanun kapsamında DSİ ile yaptıkları protokollerden 
doğan borçları

Kanunun yayımı 
tarihinden itibaren 

bir ay içinde

Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü

 %25’i fer’ileriyle birlikte Kanunun yayımı 
tarihinden itibaren bir ay içinde kalan tutarlar 
kanuni faizi ile birlikte protokollerindeki kalan 
sürelerine eşit bölünmek suretiyle ödenecektir.

YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ DİĞER KURUM VE 
KURULUŞLAR

YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ DİĞER KURUM VE 
KURULUŞLAR
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31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 
27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük 

Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında 
gümrük yükümlülüğü doğan 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,

MADDE : 1/1-b

KAPSAM (I) – GÜMRÜK VERGİLERİKAPSAM (I) – GÜMRÜK VERGİLERİ
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GÜMRÜK
VERGİLERİ
(Md.1/2-b)

İlgili mevzuat uyarınca eşyanın ithali veya 
ihracında uygulanan ve Ticaret Bakanlığına 

bağlı tahsil daireleri tarafından takip ve tahsil 
edilen gümrük vergisi, diğer vergiler, eş etkili 
vergiler ve mali yüklerin tümünü ifade eder.

KAPSAM (II) – GÜMRÜK VERGİLERİKAPSAM (II) – GÜMRÜK VERGİLERİ



KAPSAM (III) KESİNLEŞMİŞ GÜMRÜK VERGİ ALACAĞININ 
YAPILANDIRILMASI

KAPSAM (III) KESİNLEŞMİŞ GÜMRÜK VERGİ ALACAĞININ 
YAPILANDIRILMASI

 T i c a r e t  B a k a n l ı ğ ı n a  b a ğ l ı  t a h s i l  d a i r e l e r i  t a r a f ı n d a n  t a k i p  e d i l e n  
a l a c a k l a r d a n  b u  K a n u n u n  y a y ı m ı  t a r i h i  i t i b a r ı y l a  ( b u  t a r i h  d â h i l ) ;

 Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan gümrük 
vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamı ile

 bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine bu Kanunun 
yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları dikkate 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,.

93

bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla  gümrük vergilerine bağlı 
faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakların TAMAMININ, TAHSİLİNDEN 
VAZGEÇİLİR.(Md.2/-2-a) 
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TAMAMININ, 
TAHSİLİNDEN 
VAZGEÇİLİR

Aslı bu Kanunun yayımı tarihinden önce 

ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere 
Asla bağlı olarak kesilen 
İDARİ PARA CEZALARININ

(Md.2/2-a)

KAPSAM (IV) KESİNLEŞMİŞ ASLA BAĞLI İDARİ PARA CEZALARIKAPSAM (IV) KESİNLEŞMİŞ ASLA BAĞLI İDARİ PARA CEZALARI
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Gümrük vergisi 
asıllarına bağlı 

olmaksızın 
kesilmiş idari 
para cezaları
(Md.2/2-b)

Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz 
geçmemiş bulunan İDARİ PARA CEZALARI,

 
5326 sayılı Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri nedeniyle 

kesilmiş idari para cezalarının 

bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla

%50’sinin
tahsilinden vazgeçilir.

KAPSAM (V) – İDARİ PARA CEZALARIKAPSAM (V) – İDARİ PARA CEZALARI
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% 70 ‘nin  
TAHSİLİNDEN 
VAZGEÇİLİR

Eşyanın gümrüklenmiş 
değerine bağlı olarak 

kesilmiş idari para 
cezalarının
(Md.2/2-c)

KAPSAM (VI) – İDARİ PARA CEZALARI KAPSAM (VI) – İDARİ PARA CEZALARI 
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KAPSAM (VII) – İDARİ PARA CEZALARI KAPSAM (VII) – İDARİ PARA CEZALARI 

E ş y a n ı n  g ü m r ü k l e n m i ş  d e ğ e r i n e  b a ğ l ı  o l a r a k  k e s i l m i ş  i d a r i  p a r a  
c e z a l a r ı n ı n  % 3 0 ’ u  v e  v a r s a  g ü m r ü k  v e r g i l e r i  a s l ı n ı n  t a m a m ı  i l e  
b u n l a r a  b a ğ l ı  f a i z ,  g e c i k m e  f a i z i ,  g e c i k m e  z a m m ı  g i b i  f e r ’ i  a m m e  
a l a c a k l a r ı  y e r i n e  b u  K a n u n u n  y a y ı m ı  t a r i h i n e  k a d a r  Y İ - Ü F E  a y l ı k  
d e ğ i ş i m  o r a n l a r ı  e s a s  a l ı n a r a k  h e s a p l a n a c a k  t u t a r ı n  b u  K a n u n d a  
b e l i r t i l e n  s ü r e  v e  ş e k i l d e  t a m a m e n  ö d e n m e s i  ş a r t ı y l a  c e z a l a r ı n  
k a l a n  % 7 0 ’ i  i l e  a l a c a k  a s ı l l a r ı n a  b a ğ l ı  f a i z ,  g e c i k m e  f a i z i ,  
g e c i k m e  z a m m ı  g i b i  f e r ’ i  a m m e  a l a c a k l a r ı n ı n  t a m a m ı n ı n ,

TA H S İ L İ N D E N  VA Z G E Ç İ L İ R .
(Md.2/2-c)
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7256 SAYILI KANUNLA 193 SAYILI GELİR VERGİSİ 
KANUNUNUN 89 MADDESİNİN 1.FIKRASINA AŞAĞIDAKİ 

16.BENT EKLENMİŞTİR.

7256 SAYILI KANUNLA 193 SAYILI GELİR VERGİSİ 
KANUNUNUN 89 MADDESİNİN 1.FIKRASINA AŞAĞIDAKİ 

16.BENT EKLENMİŞTİR.

“16. Tam mükellef gerçek kişilerin, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 225 inci maddesi 
kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler 
tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde 
ettikleri kazancın %50’si. Bu indirimden yararlanılabilmesi için bu kapsamda sayılan;

a) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda 
kendilerinin sigortalı olması,

b) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 800.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda 
kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama bir tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,

c) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 1.600.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda 
kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama iki tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,

d) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 2.400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda 
kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama üç tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,

şarttır. (Bu bentte geçen sigortalı ibaresi 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılanları ifade eder.)
Cumhurbaşkanı bu bentte yer alan oran, tutar ve sayıları yarısına kadar indirmeye ve iki katına kadar 

artırmaya, Hazine ve Maliye Bakanlığı maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”
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MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDA ERTELENEN VERGİLERMÜCBİR SEBEP KAPSAMINDA ERTELENEN VERGİLER

MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDA ERTELENEN VERGİLER

Yapılandırma kapsamına giren dönemlere ilişkin olup Kanun’un yayımı tarihi itibarıyla KOVİD-19 
salgını nedeniyle ilan edilen mücbir sebep kapsamında beyanname verme ve ödeme süresi 
ertelenen vergilerden, ödeme süresinin son günü 2020 yılının Ekim, Kasım veya Aralık ayına 
tekabül edecek şekilde belirlenenler hakkında yapılandırma yapılamayacağı Kanun’da özel olarak 
düzenlenmiştir.
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YURT İÇİ VE YURT DIŞI  
VARLIKLARIN EKONOMİYE 

KAZANDIRILMASI 
(GVK Geçici 93. Madde)

SON GÜN 
30 HAZİRAN 2021 

VARLIK BARIŞIVARLIK BARIŞI
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 7256 SAYILI KANUNUN 21.MADDESİYLE, GELİR VERGİSİ KANUNUNA GEÇİCİ 93.MADDE EKLENMİŞTİR.

KAMUOYUNDA VARLIK BARIŞI OLARAK ADLANDIRILAN DÜZENLEME BİR DEFA DAHA 
YÜRÜRLÜĞE KONULMAKTADIR.

« Düzenlemenin Temel Amacı; Çekinmeden kayıt dışı varlıkların beyan edilmesini 
sağlamaktır. «

BU DÜZENLEME İLE GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE BEYAZ SAYFA AÇMA FIRSATI 
DOĞMAKTADIR.

TÜRKİYE’ DE 7.KEZ HAYATA GEÇİRİLEN VARLIK BARIŞI İLE FİNANSAL HESAPLARIN 
OTOMATİK PAYLAŞIMINA BAŞLANAN BİR DÖNEMDE, MÜKELLEFLERE ÖNEMLİ BİR 

FIRSAT SUNMAKTA VE BİR ÇOK KİŞİYE BEYAZ SAYFA AÇMA İMKANI SUNUYOR.
 (ALMANYA,FRANSA,BELÇİKA,AVUSTURYA VE İSVİÇRE Gibi Ülkelerle  HENÜZ 
OTOMATİK BİLGİ DEĞİŞİMİ BAŞLAMAMIŞKEN, Bu Fırsatı Kaçırmamak Ve Bilgi 

Değişiminin Sonuçlarından KORUNMAK AMACIYLA KANUNDAN YARARLANMAK 
Faydalı Olacağını düşünmekteyim.)

BU DÜZENLEMELERİ AŞAĞIDAKİ BAŞLIKLARDA ELE ALIYORUZ.

  VARLIK BARIŞI (KAPSAM)  VARLIK BARIŞI (KAPSAM)
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2008 YILINDAN 
BUGÜNE KADAR 

GEÇEN 12 
YILDA, BU 
KANUNLA 

BİRLİKTE 7 KEZ 
VARLIK BARIŞI 
DÜZENLEMESİ 

YAPILDI 

 22.11.200
8 (5811 
SAYILI 
VARLIK 
BARIŞI 

KANUNU)

 19.08.2016 6736 BAZI 
ALACAKL.YAPILANDL.HK.

KANUN

 29.05.2013 

6486 SK.
MD.13

SOSYAL SG 
VE BAZI 

KANUNLAR 
DYK

 13.02.2011 
(6111 

SAYILI  BAZI 
ALC.YAPLD.
VE SOSYAL 
SİGORTALA
R KANUNU)

TÜRKİYENİN  VARLIK BARIŞI TARİHÇESİNE BAKACAK OLURSAKTÜRKİYENİN  VARLIK BARIŞI TARİHÇESİNE BAKACAK OLURSAK

 18.05.2018 
7143 SAYLI VERGİ 

VE BAZI 
ALACAKLARIN 

YENİNDEN 
YAPILD.HK.

7256 SAYILI 
KANUN BAZI 

ALCK.YAPILANDIRI
LMASI HK.KANUN

 2019 YILINDA 
7186 SAYILI 
KANUNLA
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  VARLIK BARIŞI (KAPSAM)  VARLIK BARIŞI (KAPSAM)

KAPSAMA GİREN VARLIKLAR NELERDİR ?
 

Gerçek ve tüzel kişilerin;

 Yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları,
 

 Yurt içinde bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile 
taşınmazlar.

30.06.2021 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bu varlıklarını 
bildiren  gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir. Bu 
bildirimlerin, yetkili kılınmış vekiller veya kanuni temsilciler tarafından da yapılabilmesi 
mümkündür.

 Dolayısıyla; 30.06.2021 tarihinde kadar yeni edinilecek varlıklar kapsamdadır.
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  VARLIK BARIŞI (KAPSAM)  VARLIK BARIŞI (KAPSAM)

YURT DIŞINDAKİ VARLIKLARIN TÜRKİYE’ YE GETİRİLEREK İŞLETMEYE DAHİL 
EDİLMESİ

 Varlıklarını Türkiye’ye getiren gerçek/tüzel kişiler, bu varlıklarını kendi şahsi varlıklarına dahil 
edebilecekleri gibi, işletmelerine veya ortağı oldukları şirketlere de (Defter Tutan Mükellefler ) dahil 
edebilirler.

- VUK’ nun ‘ İktisadi İşletmelere Dahil Varlıkları Değerleme’ hükümleri uygulanır.
-  Bilanço esasında; pasifte bir fon hesabına alınır.
-  İşletmeye dahil edilmesi kazanç sayılmaz.

 İstendiği Zaman İşletmeden Çekilebilir ;
-  Ortaklara dağıtılabilir.
-  İşletmeden Çekiş Sayılmaz
-  Kar dağıtımı stopajına konu edilmez.
-  Elde edenler bakımından da kazançlı sayılmaz.
-  Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Sermaye şirketine dönüşme hallerinde vergilenmez.

                   -  Tasfiye, Birleşme, Devir, Bölünme hallerinde vergilendirilmez.
-  Serbest meslek kazanç defteri ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler, söz konusu 

kıymetleri defterlerinde ayrıca gösterebileceklerdir.
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  VARLIK BARIŞI (KAPSAM)  VARLIK BARIŞI (KAPSAM)

VARLIKLARIN YURDA GETİRİLMESİNDEN MAKSAT; 

• Varlıkların Fiziki Olarak Türkiye’ye Getirilmesi Veya

 • Bu Varlıkların Türkiye’deki Banka Veya Aracı Kurumlarda Açılacak Bir Hesaba Transfer 
Edilmesi,

 
• Fiziki Olarak Türkiye’ye Getirilmesi Veya Aracı Kurumlarda Açılacak Bir Hesaba Transfer 
Edilmesi Mümkün Olmayan Menkul Kıymet Ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının Aracı 

Kurumlara Bildirilmesidir.
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  VARLIK BARIŞI (KAPSAM)  VARLIK BARIŞI (KAPSAM)

YURT DIŞINDA BULUNAN VARLIKLAR NE ZAMANA KADAR VE NEREYE 
BİLDİRİLECEKTİR?

 YURT DIŞINDA BULUNAN VARLIKLAR, GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERCE, 17/11/2020 tarihinden 
30/6/2021 tarihine kadar, Ek-1'de yer alan form ile bankalara veya (menkul kıymet ve 

diğer sermaye piyasası araçlarına münhasır olmak üzere) aracı kurumlara 
bildirilebilecektir. 

 AYRICA BU VARLIKLARA İLİŞKİN OLARAK VERGİ DAİRELERİNE HERHANGİ BİR BEYANDA 
BULUNULMAYACAKTIR.
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  VARLIK BARIŞI (KAPSAM)  VARLIK BARIŞI (KAPSAM)

YURT DIŞINDAKİ VARLIKLARLA TÜRKİYE’DEKİ  İŞLETMELERİN YURT DIŞI 
KREDİLERİNİN ÖDENMESİ?

 Y u r t  d ı ş ı n d a  B u l u n a n  V a r l ı k l a r l a ;

          - İşletmelerin yurt dışındaki finans kuruluşlarından aldıkları  ve 17/11/2020 tarihi itibariyle  
kayıtlarda yer alan kredilerin;

          -       30/06/2021 tarihine kadar kapatılması ve defterlerden düşülmesi

Kaydıyla;

 Bu varlıklar Türkiye’ ye getirilmiş sayılır ve Kanun hükmünden yararlanır.  Bu hükümden 
yararlananların, kredilerini kapattıklarına dair yurt dışında bulunan banka veya finansal 
kurumlardan alacakları tevsik edici belgeleri talep edildiğinde ibraz etmek üzere muhafaza 
etmeleri yeterlidir.

 BU SAYEDE YABANCI PARA CİNSİNDEN BORÇLARI (KREDİLER) AZALACAK VE COVİD-19 
ORTAMINDA FİNANSAL YAPILARI OLUMLU ETKİLENEBİLECEK.
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  YURT DIŞINDA BULUNAN ANCAK KAPSAMA GİRMEYEN VARLIKLARIN GETİRİLMESİ 
MÜMKÜN MÜDÜR?

Yurt dışında bulunan ancak kapsama girmeyen varlıkların (örneğin taşınmazların) 

30.06.2021 tarihine kadar kapsamdaki varlıklara dönüştürülmek suretiyle 
Türkiye’ye getirilmesi mümkündür.

 YURT DIŞINDA BULUNAN VARLIKLARIN TÜRKİYE’YE GETİRİLMESİ ZORUNLU MUDUR?
Bildirime konu edilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya 
Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır.

Diğer taraftan, 17/11/2020 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, 
yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının bu tarihten önce 
Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması halinde, söz konusu avansların defter kayıtlarından 
düşülmesi kaydıyla varlık barışı hükümlerinden yararlanılabilecektir.(Önceden sermaye avansı olarak 
getirilen varlıkları da Koruma hükümleri kapsamına almak için getirilmiş bir düzenlemedir).

  VARLIK BARIŞI (KAPSAM)  VARLIK BARIŞI (KAPSAM)



109

Gerçek ve tüzel kişilerce, yurt dışında bulunan varlıklar için tek bir bildirim verilmesi esastır. Ancak, 
30/6/2021 tarihine kadar birden fazla bildirimde (düzeltme amacıyla yapılan bildirimler dâhil) bulunulması 

mümkündür. 
Buna göre;

 • Bildirimin verildiği aynı ay içerisinde yapılan hataların düzeltilmesi amacıyla ya da bildirime konu edilen 
varlıkları azaltıcı ya da artırıcı yeni bir bildirimde bulunulmak istenilmesi halinde, ilk bildirimin düzeltilmesi 

gerekmektedir. 
• Bildirimde bulunulduktan sonraki aylarda, yapılan hataların düzeltilmesi amacıyla ya da bildirime konu 

edilen varlıkları azaltıcı bir bildirimde bulunulmak istenilmesi halinde de önceki bildirimin düzeltilmesi 
gerekmektedir.

 • Bildirimde bulunulduktan sonraki aylarda, bildirime konu edilen varlıkları artırıcı bir bildirimde bulunulmak 
istenilmesi halinde ise önceki bildirimin düzeltilmesi söz konusu olmayacak, ilave olarak bildirilmek istenilen 

varlıklar için yeni bir bildirim yapılacaktır. 
• Düzeltme kapsamı dışında verilen tüm bildirimler yeni bir bildirim olarak kabul edilecek ve önceki bildirimle 

ilişkilendirilmeyecektir.
 • 30.06.2021 tarihine kadar yapılan bildirimlerin bu tarihten sonra düzeltilmesi mümkün olmayacaktır.

  VARLIK BARIŞI (KAPSAM)  VARLIK BARIŞI (KAPSAM)
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 YURT DIŞINDA BULUNAN VARLIKLARA İLİŞKİN VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ VARMIDIR?

7 2 5 6  s a y ı l ı  K a n u n ’ d a ,  k a y d a  a l ı n a n  v a r l ı k l a r  i ç i n  h e r h a n g i  b i r  v e r g i  
ö n g ö r ü l m ü y o r .

  VARLIK BARIŞI (KAPSAM)  VARLIK BARIŞI (KAPSAM)

YURT DIŞI VARLIKLARIN TÜRKİYE’YE GETİRİLMESİNDE TEVSİK EDİCİ BELGELER NELERDİR?
 
Tevsik edici belgeler şunlardır;

• banka dekontu,
• aracı kurum işlem sonuç formları, 
• deklarasyon/bildirime istinaden Gümrük İdaresinden alınan belgeler.
• Bilgi değişiminde bulunan ülkelerde yetkili makamlardan alınarak Türk elçilik, konsoloslukları, yoksa 

mahallinde    Türk menfaatini koruyan aynı nitelikteki temsilcileri tarafından tasdik olunan belgeler,

Yurt dışındaki varlıkların belirli bir tarih itibariyle mevcudiyetlerinin tevsiki zorunlu tutulmamıştır.
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  VARLIK BARIŞI (KAPSAM)  VARLIK BARIŞI (KAPSAM)

YURT İÇİNDEKİ VARLIKLARIN KAYITLARA ALINMASI İLE İLGİLİ ;
 
Tevsik edici belgeler şunlardır;

• Devlet tarafında tutulan kayıt ve siciller (Tapu, vb.),
• Devlet güvencesinde tutulan kayıt ve siciller (Odalar, MKK,vb.),
• Yurt dışındaki veya Türkiye’ deki banka, banker, aracı kurumlar ve benzeri mali kurumların kayıt, makbuz ve 

belgeleri,
• Posta idaresi, noter gibi kurum ve kuruluşların, kayıt, makbuz ve belgeleri,
• VUK’ nda yer alan tevsik edici belgeler ve muadili belgeler (Fatura, vb.),
• Bilgi değişiminde bulunan ülkelerde yetkili makamlardan alınarak Türk elçilik, konsoloslukları, yoksa 

mahallinde Türk menfaatini koruyan aynı nitelikteki temsilcileri tarafından tasdik olunan belgeler,
• Diğer her türlü doğrulanabilir belge,

ile tevsik edilebilir.
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  TÜRKİYE'DE BULUNAN VARLIKLAR NE ZAMANA KADAR BİLDİRİLECEKTİR?

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter 
kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile 

T A Ş I N M A Z L A R ,  30/6/2021 tarihine kadar Ek-2’de yer alan bildirim ile gelir veya kurumlar 
vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine elektronik ortamda bildirip (Beyan Değil Bildirim) kanuni 

defterlerine kaydedebilirler.

TAŞINMAZLAR MALİYET BEDELİ İLE DEĞİL ‘ RAYİÇ ‘ BEDEL (ilgili tarihteki alım-satım bedeli) ile 
değerlenerek kayıtlara alınacaktır.

  VARLIK BARIŞI (KAPSAM)  VARLIK BARIŞI (KAPSAM)
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  BEYAN EDİLEN TAŞINMAZLARIN AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMAK SURETİYLE İŞLETME 
KAYITLARINA ALINMASI MÜMKÜN MÜDÜR?

Bu düzenleme kapsamında bildirilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına 
alınması mümkündür. 

Bu durumda, sermaye artırım kararının bildirim tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz konusu kararın bildirim 
tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla, bu madde hükümlerinden 

faydalanılabilir.

  VARLIK BARIŞI (KAPSAM)  VARLIK BARIŞI (KAPSAM)
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TÜRKİYE’DE BULUNAN VARLIKLARA İLİŞKİN VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ NEDİR?

7 2 5 6  s a y ı l ı  K a n u n ’ d a ,  k a y d a  a l ı n a n  v a r l ı k l a r  i ç i n  h e r h a n g i  b i r  v e r g i  
ö n g ö r ü l m ü y o r .

3e

  VARLIK BARIŞI (KAPSAM)  VARLIK BARIŞI (KAPSAM)

 ŞİRKET VEYA ŞİRKET ORTAKLARINA AİT OLDUĞU HALDE ŞİRKETİN KANUNİ 
TEMSİLCİLERİ, ORTAKLARI VEYA VEKİLLERİ DIŞINDAKİ KİŞİLERCE TASARRUF EDİLEN 

VARLIKLAR İÇİN BU DÜZENLEMEDEN YARARLANILABİLECEK Mİ?

Şirket veya şirket ortaklarına ait olduğu halde şirketin kanuni temsilcileri, ortakları veya vekilleri dışındaki 
kişilerce tasarruf edilen varlıklar, söz konusu madde hükümleri çerçevesinde şirket adına bildirime konu 
edilerek madde hükmünden yararlanılabilecektir. Ayrıca, gerçek kişilere ait olduğu halde bu kişilerin ortağı 
veya kanuni temsilcisi oldukları yurt dışındaki şirketlerce tasarruf edilen varlıkların da ilgili gerçek kişiler adına 
bildirime konu edilmesi halinde madde hükmünden yararlanılabilmesi mümkündür. Ancak, bildirim dışındaki 
nedenlerle yapılacak inceleme esnasında söz konusu varlıkların şirket veya şirket ortaklarına ya da gerçek 
kişilere ait olduğunun ispat edilmesi gerekmektedir.
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SÖZ KONUSU VARLIKLAR DÖNEM KAZANCININ TESPİTİNDE DİKKATE ALINACAK MIDIR? 
DAĞITILABİLİR KAZANCIN TESPİTİNDE DİKKATE ALINMAKSIZIN İŞLETMEDEN 

ÇEKİLEBİLECEK MİDİR?

Türkiye’ye getirilen varlıklar ile gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince kanuni defterlere 
kaydedilen varlıklar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın işletmelerine dahil edilebileceği 

gibi, aynı varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate 
alınmaksızın işletmelerinden çekilebilecektir.

  VARLIK BARIŞI (KAPSAM)  VARLIK BARIŞI (KAPSAM)
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KAYITLARA ALINAN VARLIKLARIN ELDEN ÇIKARILMASI HALİNDE SATIŞ KAZANCININ TESPİTİNDE 
HANGİ BEDEL DİKKATE ALINACAKTIR?

Türkiye’ye getirilen veya kanuni defterlere kaydedilen varlıklar, Vergi Usul Kanunu uyarınca defter 
tutan mükelleflerce, banka veya aracı kurumlara bildirildiği tarih itibarıyla, Türk Lirası karşılığı 

bedelleriyle, kanuni defterlere kaydedilebilecek ve söz konusu varlıkların elden çıkarılması halinde 
satış kazancının tespitinde bu bedel dikkate alınacaktır.

KAYITLARA ALINAN VARLIKLARIN DAHA SONRA ELDEN ÇIKARILMASINDAN DOĞAN ZARARLAR 
GİDER VEYA İNDİRİM OLARAK KABUL EDİLEBİLECEK MİDİR? VE KAYITLARA ALINAN 

TAŞINMAZLARDA AMORTİSMAN UYGULAMASI?

Türkiye’ye getirilen veya kanuni defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan 
zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul 

edilmez. 
Kanuni defter kayıtlarına intikal ettirilen taşınmazlar hakkında Vergi Usul Kanununda yer alan 

amortismanlara ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.

  VARLIK BARIŞI (KAPSAM)  VARLIK BARIŞI (KAPSAM)
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 DÜZENLEME İLE GETİRİLEN AVANTAJLAR NELERDİR? 

Düzenleme kapsamında, yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesi ve/veya yurt 
içindeki varlıkların işletme kayıtlarına dâhil edilmesi halinde;

 • bu varlıklar vergiye tabi dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacak, 

• vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır. İşletme kayıtlarına dâhil edilen varlıkların kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 
ortaklara dağıtılması durumunda; 

• kâr dağıtımına bağlı stopaj yapılmayacak,

 • gerçek ve tüzel kişi ortaklar tarafından elde edilen bu tutarlar vergilendirilmeyecektir.

 Ayrıca, işletmeye dâhil edilen varlıklar kurumlar için dağıtabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecektir.
Vergide şeffaflık gereği yeni başlatılan finansal hesapların otomatik paylaşımı kapsamında bu 

varlıkların Türkiye’ye bildirilmesi halinde, geçmiş 5 yıl boyunca bu varlıklardan elde edilen gelirler için 
de bir vergi incelemesi yapılmayacak.

Bu varlıkların yasal defterlere kaydedilmesi ile bilanço esasında mükelleflerin öz kaynakları 

artacaktır.Bu durum Borca batmadan kurtulma için yeni bir fırsat olarak görülebilir. 

  VARLIK BARIŞI (KAPSAM)  VARLIK BARIŞI (KAPSAM)
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(Ortak Hükümler)

 Türk Vatandaşları ve yabancılar yararlanabilir.
 Tam mükellefler veya dar mükellefler yararlanabilir.
 Kanun’dan yararlanmak için ilgili işlemlerin 30/06/2021 tarihine kadar 

yapılması gerekmektedir. (Cumhurbaşkanı toplam 1 yıla kadar 6’şar ay 
uzatmaya yetkilidir).Bu na göre muhtemelen bu düzenlemenin 
30/06/2022 ye uzama ihtimali yüksek.

 Yurtdışından getirilecek varlıklar için herhangi bir şekilde Vergi 
Dairesi’ne bildirim gerekmemektedir.

 Bankaya bildirilen/kayda alınan varlık üzerinden herhangi bir vergi 
ödenmesi söz konusu değildir.

 Varlıkların belirli tarih itibariyle yurt dışında ve getiren kişi adına 
kayıtlı olduğuna ilişkin bir ispat/belgelendirme talep edilmemektedir.

 Varlıkların Türkiye’ye getirildiğine ilişkin düzenlenen tevsik şartlarının 
yerine getirilmesi yeterlidir.

 Hazine ve Maliye Bakanlığı, madde hükmünün uygulanmasına ilişkin 
usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

  VARLIK BARIŞI (KAPSAM)  VARLIK BARIŞI (KAPSAM)
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  VARLIK BARIŞI DÜZENLEMESİNDE EKSİKLİK VAR MI ?

Vergi Güvencesi Dışında Kambiyo, Bankacılık Ve Gümrük Mevzuatı Açısından Soruşturma Ve 
Kovuşturma Yapmama Güvencesi Eklenmeli. 

Bildirilen Tutarların 5 Yıllık Zamanaşımı Süresi İçerisinde Yapılacak Vergi İncelemelerinde Bulunacak 
matrah ve vergi farklarından mahsup edilmesine imkan Sağlanması.

İncelemesi Devam Edenlerin Varlık Barışından Yararlanıp Yararlanamayacağı Hususu Yasa Da 
Olmadığından Açıklığa Kavuşturulması Gerekirdi

Yurtiçi Varlık Barışında Mükellefiyet Şartı Kaldırılmaldır. 
Şöyle ki ;  (Yurt dışı varlık barışından Türkiye’de vergi mükellefi olup olmadığına bakılmaksızın yerli ve yabancı 
gerçek ve tüzel kişilerin tamamı yararlanabiliyor. Buna karşılık, yurt içi varlık barışından sadece vergi mükellefi 
olan gerçek veya tüzel kişiler yararlanıyor. Bu durum ise, varlık barışı uygulamasının başarısını olumsuz yönde 

etkiliyor. Yapılacak değişiklikle, vergi mükellefi olmayanların da yurtiçi varlık barışından yararlanmaları 
sağlanmalı.)

Kaynak : ABDULLAH TOLU – DÜNYA GAZETESİ

  VARLIK BARIŞI (KAPSAM)  VARLIK BARIŞI (KAPSAM)
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KURUMLAR VERGİSİ ORANI İNDİRİMİ (MADDE 35)

Bu Kanunun 35 inci maddesiyle, sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32 nci maddesine eklenen 6 ncı fıkra 
ile Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz 
edilen kurumların paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere 5 hesap 
dönemine ait kurum kazançlarına, kurumlar vergisi oranının 2 puan indirimli olarak uygulanması 
düzenlenmektedir. İndirimden yararlanılan hesap döneminden itibaren 5 hesap dönemi içinde pay oranına 
ilişkin bu fıkrada belirlenen şartın kaybedilmesi hâlinde, indirimli vergi oranı uygulaması nedeniyle 
zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faizi ile birlikte tahsil 
edilecektir. 
Ayrıca, bu uygulamadan; bankalar, fınansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, 
ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası 
kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri hariç tutulmuştur.

Bu düzenleme, 1/1/2021 tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde 2021 takvim yılında 
başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı 
tarihinde yürürlüğe girmiştir.

  

 VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

  

 VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER
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SERMAYE ŞİRKETLERİNİN KENDİ HİSSELERİNİ İKTİSABI (MADDE 17)

Kanunun 17 nci maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine eklenen fıkra uyarınca, tam 
mükellef sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında kendi hisse senetlerini veya 
ortaklık paylarını iktisap etmeleri durumunda bunları; 
Sermaye azaltımı yoluyla itfa etmeleri halinde iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık 
paylarının itibari değeri arasındaki fark tutarın sermaye azaltımına ilişkin kararın ticaret sicilinde tescil 
edildiği tarih,
İktisap bedelinin altında bir bedel karşılığında elden çıkarmaları halinde iktisap bedeli ile elden 
çıkarma bedeli arasındaki fark tutarın elden çıkarma tarihi,
İktisap ettikleri tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde, sermaye azaltımı yoluyla itfa etmemeleri veya 
elden çıkarmamaları halinde, iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri 
arasındaki fark tutarın iktisap tarihinden itibaren iki tam yıllık sürenin son günü
itibarıyla dağıtılmış kar payı sayılacak ve bu tutarlar üzerinden %15 vergi tevkifatı yapılacaktır.
Maddede, ayrıca tevkif edilen vergilerin herhangi bir vergiden mahsup edilemeyeceği düzenlenmekte ve 
Cumhurbaşkanına tam mükellef sermaye şirketinin paylarının Borsa İstanbul’da işlem görüp 
görmemesine, işlem gören paylarının toplam payları içindeki oranına, geri alınan payların Borsa 
İstanbul’da işlem gören paylardan olup olmamasına, tam mükellef kurumlardan geri alınıp alınmamasına, 
tam mükellef sermaye şirketinin yıllık satış hasılatı ve diğer gelirlerinin toplam tutarına göre ayrı ayrı ya da 
birlikte,  bu oranı sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit 
etmeye yetki verilmektedir.

  

 VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

  

 VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER
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SERMAYE ŞİRKETLERİNİN KENDİ HİSSELERİNİ İKTİSABI (MADDE 17)

Kanunun 17 nci maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine eklenen fıkra uyarınca,

Tam mükellef sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını 
iktisap etmeleri durumunda bunları; 

Sermaye azaltımı yoluyla itfa etmeleri halinde iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri 
arasındaki fark tutarın sermaye azaltımına ilişkin kararın ticaret sicilinde tescil edildiği tarih,

İktisap bedelinin altında bir bedel karşılığında elden çıkarmaları halinde iktisap bedeli ile elden çıkarma bedeli arasındaki 
fark tutarın elden çıkarma tarihi,

İktisap ettikleri tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde, sermaye azaltımı yoluyla  itfa etmemeleri veya elden çıkarmamaları 
halinde, iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutarın iktisap tarihinden 
itibaren iki tam yıllık sürenin son günü,

itibarıyla dağıtılmış kar payı sayılacak ve bu tutarlar üzerinden %15 vergi tevkifatı yapılacaktır.
Maddede, ayrıca tevkif edilen vergilerin herhangi bir vergiden mahsup edilemeyeceği düzenlenmekte ve 
Cumhurbaşkanına tam mükellef sermaye şirketinin paylarının Borsa İstanbul’da işlem görüp görmemesine, işlem gören 
paylarının toplam payları içindeki oranına, geri alınan payların Borsa İstanbul’da işlem gören paylardan olup olmamasına, tam 
mükellef kurumlardan geri alınıp alınmamasına, tam mükellef sermaye şirketinin yıllık satış hasılatı ve diğer gelirlerinin toplam 
tutarına göre ayrı ayrı ya da birlikte,  bu oranı sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit 
etmeye yetki verilmektedir.

  

 VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

  

 VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER
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GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 67 NCİ MADDESİ DÜZENLEMELERİ (MADDE 19)

Kanunun 19 uncu maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yapılan değişiklik ile 
menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde 
edilen gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve özel fınans kurulularından elde edilen gelirlerin 
vergilendirilmesine yönelik hükümler içeren Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin uygulama 
süresi 31/12/2025 tarihine kadar uzatılmakta, istisna kapsamındaki kazançların hangi durumda madde 
kapsamında tevkifata tabi olacağı hususuna açıklık getirilmektedir.

Bu kapsamda; 

 Bazı Kanunlarla vergi muafiyeti tanınan veya istisna tutulan kurum gelirlerinin, 193 sayılı Kanunun geçici 
67 nci maddesi kapsamında tevkifata tabi tutulup tutulamayacağına ilişkin ihtilaflar söz konusu 
olmaktadır. Yapılan düzenlemeyle söz konusu hususa açıklık kazandırılmakta, diğer Kanunlarda, açık 
olarak tevkif suretiyle kesilen vergileri de kapsayan bir istisna veya muafiyet hükmü mevcut olmadığı 
sürece bu kurumların gelirlerine geçici 67 nci madde kapsamında tevkifat yapılacağı belirtilmektedir.

 Banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirilen kaldıraçlı alım satım (foreks) işlemlerinden elde 
edilen gelirlerin geçici 67 nci madde kapsamında kaynakta kesinti suretiyle 
vergilendirilmesi düzenlenmektedir.

  

 VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

  

 VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER
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GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 68 NCİ MADDESİ DÜZENLEMELERİ (MADDE 20)

Jokeyler, jokey yamakları ve antrenörlerinin ücretlerinin vergilendirilmesine ilişkin düzenleme 31.12.2020 tarihi  
31.12.2025 e uzatılmıştır.

  

 VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

  

 VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER
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İNTERNET ve BENZERİ ELEKTRONİK ORTAMLAR ÜZERİNDEN KENDİ ÜRETTİKLERİ ÜRÜNLERİ 
SATANLARA İLİŞKİN GELİR VERGİSİ MUAFİYETİ (MADDE 15)

7256 sayılı Kanunun 15. maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) “Vergiden 
muaf esnaf” başlıklı 9. maddesine yeni bir bent ilave edilmiştir. Böylelikle, ayrı bir 
işyeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet 
kullanmaksızın oturdukları evde imal ettikleri malları internet vb. elektronik 
ortamlar üzerinden satanlar da esnaf muaflığından yararlanabileceklerdir.

Bunun için;
 Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi alınması,
 Türkiye’de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması,
 Tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi
gerekmektedir.

Bankalar bu kapsamda açılan ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden aktarım tarihi itibarıyla %4 oranında gelir vergisi tevkifatı 
yapmak ve GVK 98 ve 119 maddeler kapsamında (muhtasar beyannameyle) beyan edip ödemekle yükümlüdürler. Bir ve üzeri işçi 
çalıştırıldığı durumda söz konusu tevkifatın oranı %2 olarak uygulanacaktır. İstihdama bağlı indirimli oranın (%2) uygulanabilmesi için ilgili 
ayda bir işçinin en az 10 gün süreyle çalıştırılması gerekmektedir. Bu hasılat tutarı üzerinden ayrıca 94 üncü madde 
kapsamında tevkifat yapılmaz.

Bu hüküm kapsamda elde edilen hasılatın 220.000 TL’yi aşması durumunda, mükellef izleyen takvim yılı başından itibaren gerçek usulde 
vergilendirilecek ve tekrar bu muafiyetten yararlanamayacaktır. Bu tutar her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi usul Kanunu’na göre 
belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacaktır.

  

 VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

  

 VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER
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 İHRACATA YENİ TEŞVİK (MADDE 16)

Kanunun 16 ncı maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen bent ile 
tam mükellef gerçek kişilerin, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 225 inci maddesi 
kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler 
tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı mal 
ihracından elde ettikleri kazançlarının %50’sinin beyannamede bildirilen gelirlerden indirilmesine imkân 
tanınmaktadır.

Bu indirimden yararlanılabilmesi için bu kapsamda sayılan;

 İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı 
olması,

 İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 800.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı 
olması ve en az ortalama bir tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,

 İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 1.600.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı 
olması ve en az ortalama iki tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,

 İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 2.400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı 
olması ve en az ortalama üç tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması

      gerekmektedir.

  

 VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

  

 VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER
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 KONAKLAMA VERGİSİNİN YÜRÜRLÜK TARİHİNİN ERTELENMESİ (MADDE 42)

Bu Kanunun 42 maddesiyle, 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 52 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) 
bendinde yapılan değişiklik ile konaklama vergisinin yürürlük tarihi “1/1/2021”den “1/1/2022” tarihine 
ertelenmiştir.

  

 VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

  

 VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

KATMA DEĞER VERGİSİNDE SÜRE UZATIMLARI (MADDE 23, 24, 25) 

Kanunun;
 23 üncü maddesiyle, KDV Kanununun geçici 17 nci maddesinde yer alan uygulamanın süresi 31/12/2025 

tarihine kadar uzatılmaktadır. Böylece, dahilde işleme rejimi kapsamında ithal ürünlerin vergisiz temini nedeniyle, bu alanda yerli üreticiler aleyhine rekabet eşitsizliği 
oluşmasını önlemek üzere, dahilde işleme izin belgesine sahip mükelleflerin yurt içinden temin edecekleri maddelerde 3065 sayılı Kanunun 11/1-c maddesinde 
düzenlenen tecil- terkin uygulaması kapsamında işlem yapılabilmesine devam edilmesi sağlanmaktadır.
 

 24 üncümaddesiyle, KDV Kanununun geçici 23 üncü maddesinde yer alan uygulama süresi 31/12/2023 tarihine kadar uzatılmaktadır. Böylece, Milli Eğitim Bakanlığına 
bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri, bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetleri ile bu mal ve hizmetlerin bağışı yapacak olanlara teslim ve ifasına sağlanan 
KDV istisnasına devam edilmesi sağlanmaktadır.

 

 25 inci maddesiyle, KDV Kanununun geçici 40 ıncı maddesinde yer alan 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi 
finali için sağlanan istisnanın, yeni takvime göre 2021 finali için geçerli olması düzenlenmektedir.
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 VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

  

 VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

KATMA DEĞER VERGİSİNDE SÜRE UZATIMLARI (MADDE 23, 24, 25) 
Kanunun;

 23 üncü maddesiyle, KDV Kanununun geçici 17 nci maddesinde yer alan uygulamanın süresi 31/12/2025 tarihine kadar 
uzatılmaktadır. Böylece, dahilde işleme rejimi kapsamında ithal ürünlerin vergisiz temini nedeniyle, bu alanda yerli üreticiler 
aleyhine rekabet eşitsizliği oluşmasını önlemek üzere, dahilde işleme izin belgesine sahip mükelleflerin yurt içinden temin 
edecekleri maddelerde 3065 sayılı Kanunun 11/1-c maddesinde düzenlenen tecil- terkin uygulaması kapsamında işlem 
yapılabilmesine devam edilmesi sağlanmaktadır.
 

  24 üncü maddesiyle, KDV Kanununun geçici 23 üncü maddesinde yer alan uygulama süresi 31/12/2023 tarihine kadar 
uzatılmaktadır.     Böylece, Milli Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri, bunlara ilişkin yazılım 
teslimi ve hizmetleri ile bu mal ve hizmetlerin bağışı yapacak olanlara teslim ve ifasına sağlanan KDV istisnasına devam 
edilmesi sağlanmaktadır.
 

 25 inci maddesiyle, KDV Kanununun geçici 40 ıncı maddesinde yer alan 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için sağlanan 
istisnanın, yeni takvime göre 2021 finali için geçerli olması düzenlenmektedir.
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 VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

KATMA DEĞER VERGİSİNDE SÜRE UZATIMLARI (MADDE 40) 

Kanunun;

 40. maddesiyle, 6111 Sayılı Kanunun geçici 16.maddesiyle , İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve 
Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında, İstanbul Valiliğine bağlı olarak faaliyet gösteren 
İstanbul Proje Koordinasyon birimine yapılacak  teslim ve hizmetlere uygulanan katma değer 
vergisi istisnasına ilişkin düzenleme finansmanı yabancı devletler, uluslar arası kurum ve 
kuruluşlarca karşılanmak şartıyla 31/12/2025 tarihine uzatılmıştır.
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ÜZERİNDE TURİZM TESİSLERİ YAPILMAK ÜZERE ADLARINA KAMU ARAZİSİ 
TAHSİS EDİLEN KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN BELGELİ 
YATIRIMCILARIN ÖDEMELERİNE 1 YIL ERTELEME (MADDE 29)

Bu Kanunun 29 uncu maddesiyle, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma 
Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a eklenen geçici 26 ncı madde ile üzerinde 
turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli 
yatırımcılar ve işletmecilerden; irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine veya kullanma izni verilip verilmediğine 
bakılmaksızın 1/7/2020 tarihi ile 31/12/2020 tarihi arasındaki dönemde , 4706 sayılı Kanun’un geçici 25 inci 
maddesi kapsamında ertelenen bedeller de dâhil, tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak 
hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile Kültür ve Turizm 
Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri dolayısıyla Hazine 
taşınmazlarını izinsiz kullanımlarından dolayı aynı dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme 
süreleri, başvuru şartı aranmaksızın bir yıl ertelenmesi ve bu alacaklar ertelenen süre sonuna kadar 
herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilmesi düzenlenmektedir.
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KURUMLAR VERGİSİ KANUNDA SÜRESİ UZATILAN DÜZENLEMELER
 (MADDE 36, 37)

Bu Kanunun 36 ncı maddesiyle, 5520 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan, Dernek veya vakıflarca elde edilen Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü 
maddesinin (5) numaralı bendi ve geçici 67 nci maddesi kapsamında kesinti suretiyle 
vergilendirilmiş kazanç ve iratlar dolayısıyla iktisadi işletme oluşmuş sayılmayacağına 
ilişkin düzenlemenin süresi  “31/12/2020” tarihinden “31/12/2025” tarihine uzatılmıştır.

Bu Kanunun 37 nci maddesiyle, 5520 sayılı Kanunun geçici 11 inci maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için sağlanan muafiyetin, yeni 
takvime göre 2021 finali için geçerli olması düzenlenmektedir.
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(7256 29. Md. ile 29/6/2001 tarihli
 ve 4706 sayılı Hazineye Ait 

Taşınmaz Malların 
Değerlendirilmesi  hakkında 

Kanuna eklenen  geçici 26.madde 
hariç) (Kültür ve Turizm 

Bakanlığından belgeli turizm 
tesislerinin yatırımcıları ve 

işletmecilerinden bu faaliyetleri 
dolayısıyla Hazine taşınmazlarını 

izinsiz kullanımlarından dolayı 
aynı dönemde tahsil edilmesi  

gereken ecrimisiller bir yıl 
ertelenip, bu süre içinde zam veya 
faiz uygulanmadan tahsil edilmesi 

sağlanmıştır.)
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31.8.2020 TARİHİNDEN ÖNCE 
YAPILAN TESPİTLERE İLİŞKİN OLUP 

31.12.2020 TARİHİNE KADAR 
KESİNLEŞEN İDARİ PARA CEZALARI,

6183/48. MD KAPSAMINDA 
TAKSİTLENDİRİLEN ALACAKLAR,

5510/ EK 5, EK 6 NCI MADDELERI ILE 2925 SAYILI KANUN 
KAPSAMINDAKI SIGORTALILIKLARDAN DOĞAN PRIMLER,

 İSTEĞE BAĞLI VE TOPLULUK 
SİGORTASI PRİMLERİ,

2020 AĞUSTOS AYI VE ÖNCESİ 
DÖNEMLERE AİT

YERSİZ ÖDENEN GELİR VE AYLIKLARDAN 
DOĞAN ALACAKLAR,

KANUNUN YAYIMI TARİHİNDEN 
ÖNCE ASILLARI ÖDENEN 

ALACAKLARIN; KANUNUN 
YAYIMLANDIĞI TARİH İTİBARIYLA 

HENÜZ ÖDENMEMIŞ OLAN 
FER‘İLERİ,

 
İŞ KAZASI, MESLEK HASTALIĞI, 

MALULLÜK VE VAZİFE 
MALULLÜĞÜ SONUCUNDA 
DOĞAN RÜCU ALACAKLARI

İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİ

BAĞ-KUR (4/ B) SİGORTALILARININ 
DAHA ÖNCE DURDURULAN HİZMET 

SÜRELERİNİN İHYASI HALİNDE 
DOĞACAK ALACAKLAR,SİGORTA PRİMLERİ

SGK AÇISINDAN
 YAPILANDIRMA KANUNU

SGK AÇISINDAN
 YAPILANDIRMA KANUNU
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5393 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 5. MADDESİ, 
10.7.2004 TARİHLİ VE 5216 SAYILI 

BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ KANUNUNUN GEÇİCİ 3. MADDESİ 

KAPSAMINDA UZLAŞILAN BELEDİYE 
BORÇLARI,

SGK KİRA ALACAKLARI,

COVID -19 PANDEMİ SEBEBİYLE 
ÖDEMELERİ 2020 YILININ EKİM, 

KASIM VE ARALIK AYLARINA 
ERTELENEN 2020 YILI MART, 

NİSAN VE MAYIS AYI SIGORTA 
PRİMLERİ,

6360 SAYILI KANUNLA KAPATILAN 
BELEDİYELERİN DEVREDİLEN BORÇLARI,

6552, 6736 VE 7020 SAYILI KANUN 
HÜKÜMLERİNE GÖRE BU KANUNUN YAYIMI 

TARİHİ İTİBARIYLA DEVAM EDEN 
YAPILANDIRMA BORÇLARI,

SAĞLIK HIZMETİ SUNUCULARINA (HASTANELER, 
ECZANELER, OPTİKÇİLER) YERSİZ YAPILAN 

ÖDEMELERDEN VEYA BUNLARA KESİLEN CEZAİ
 ŞARTLARDAN DOĞAN ALACAKLAR,

GİRESUN İLİNDE MEYDANA GELEN SEL 
FELAKETİ NEDENİYLE ERTELENMİŞ 

BULUNAN 2020 YILI TEMMUZ, 
AĞUSTOS, EYLÜL, EKİM AYLARINA 
(COVID-19 PANDEMİSİ NEDENİYLE 
2020 YILI ŞUBAT, MART, NİSAN VE 

MAYIS AYLARINA İLİŞKİN PRİM 
ÖDEMELERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE) 

AİT SİGORTA PRİMLERİ,

SGK AÇISINDAN
 YAPILANDIRMA KANUNU

SGK AÇISINDAN
 YAPILANDIRMA KANUNU
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Yapılandırm
a 

kapsamında
ki 

alacaklara, 

Asgari işçilik 
değerlendirilme
si sonucu ortaya 

çıkan eksik 
işçilik tutarına,

Yersiz 
ödenen 
gelir ve 

aylıklara,

Rücuen 
alacaklar

a

31.08.2020'DEN 
ÖNCE YAPILAN 

TESPİTLERE İLİŞKİN 
OLUP 31.12.2020 
TARİHİNE KADAR 

KESİNLEŞEN(ÖDEN
MEMİŞ OLAN) 
İDARİ PARA 
CEZASININ 

A s l ı n ı n  y a r ı s ı  
s i l i n i r k e n

GECİKME CEZASI 
VE GECİKME 

ZAMMI YERİNE Yİ-
ÜFE 

UYGULANACAKTIR

SGK AÇISINDAN
 YAPILANDIRMA KANUNU

SGK AÇISINDAN
 YAPILANDIRMA KANUNU

YAPILANDIRMANIN 
AVANTAJLARI (I) 

KANUNİ FAİZ 

YERİNE Yİ-ÜFE 

UYGULANACAKTIR
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PEŞİN 
ÖDEME 

AVANTAJI

2.TAKSİTLE 
ÖDEME 

AVANTAJI

PEŞİN VE İKİ 
TAKSİTTE ÖDEMENİN 

AVANTAJI (II)

:

Prim aslının ve prim 
aslına uygulanan Yİ-
ÜFE'nin % 10'unun 

en son 1.3.2021 
tarihinde veya geç 

ödeme (6183/51.md) 
zammıyla birlikte 

31.3.2021 tarihinde 
peşin ödenmesi 

halinde, %90 Yİ-ÜFE 
silinecektir.

İlk taksitin süresinde ve tam 
ödenmesi şartıyla prim aslının 
ve prim aslına uygulanan Yİ-
ÜFE'nin %50'sinin en son 
30.4.2021 tarihinde peşin 
ödenmesi halinde, %50 Yİ-
ÜFE silinecektir.
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YAPILANDIRMA İLE ELDE EDİLECEK İNDİRİM AVANTAJI (III)

YIL ANA PARA

GECtKME
CEZASI

GECtKME
ZAMMI

(Yİ_ÜFE)

TOPLAM 
ALACAK 

(ANA 
PARA+GC

+GZ)

TOPLAM 
ALACAK ANA 
PARA+Yİ-ÜFE

İSKONTO 
(%)

PEŞİN 
ÖDEME

İNDİRİM
 ORANI 

(%)

İLK İKİ
TAKSİT
SURESt
lÇlNDE
ODEME

İNDİRİM 
ORANI

2008 1.200,00 3.580,01 818,70 4.780,01 2.018,70 57,77% 1.281,87 73,18% 1.609,35 66,33%
2009 1.200,00 2.920,11 792,54 4.120,11 1.992,54 51,64% 1.279,25 68,95% 1.596,27 61,26%

2010 1.200,00 2.479,75 689,57 3.679,75 1.889,57 48,65% 1.268,96 65,52% 1.544,79     58,02 %

2011 1.200,00 2.191,58 562,34 3.391,58 1.762,34 48,04% 1.256,23 62,96% 1.481,17     56,33%

2012 1.200,00 1.904,84 499,01 3.104,84 1.699,01 45,28% 1.249,90 59,74% 1.449,51 53,31%
2013 1.200,00 1.696,95 437,86 2.896,95 1.637,86 43,46% 1.243,79 57,07% 1.418,93 51,02%

2014 1.200,00 1.455,57 326,30 2.655,57 1.526,30 42,52% 1.232,63 53,58% 1.363,15     48,67%
2015 1.200,00 1.232,72 261,56 2.432,72 1.461,56 39,92% 1.226,16 49,60% 1.330,78     45,30%

2016 1.200,00 1.005,69 217,30 2.205,69 1.417,30 35,74% 1.221,73 44,61% 1.308,65 40,67%

2017 1.200,00 795,30 161,70 1.995,30 1.361,70 31,75% 1.216,17 39,05% 1.280,85 35,81%
2018 1.200,00 548,78 111,30 1.748,78 1.311,30 25,02% 1.211,13 30,74% 1.255,65     28,20%

2019 1.200,00 258,67 60,90 1.458,67 1.260,90 13,56% 1.206,09 17,32% 1.230,45 15,65%

2020 800,00 69,16 12,60 869,16 812,60 6,51% 801,26 7,81% 806,30       7,23%
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TAKSİTLİ ÖDEMELER
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SGK AÇISINDAN SUNUM KAYNAĞIM

▰ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞIMIZ İLE 
▰ SGK ‘ NIN HAZIRLADIĞI SUNUMDAN 

YARARLANILMIŞ OLUP, ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI 
KENDİLERİNE TEŞEKKÜRÜ BİR BORÇ BİLİRİM.
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İSTİHDAMA 

YÖNELİK 

DÜZENLEMELE

Rİ



159

İSTİHDAMA YÖNELİK DÜZENLEMELERİSTİHDAMA YÖNELİK DÜZENLEMELER

BU KANUN İLE İŞVEREN VE ÇALIŞANLARA YÖNELİK BAZI DÜZENLEMELER 
YAPILMIŞTIR. YAPILAN DÜZENLEMELERDEN ÖNE ÇIKAN HUSUSLAR İSE ÖZETLE 

AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 İşsizlik ödeneğinden yararlandırılan kişilerin istihdama daha hızlı dönüşlerinin 
teşvik edilmesi (MADDE 5)

Kanunun 5 inci maddesiyle, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen, ek 7 nci madde ile 
işsizlik ödeneğinden yararlandırılan kişilerin istihdama daha hızlı dönüşlerinin teşvik edilmesi 
amacıyla bu kişilerin, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içerisinde işe girmeleri ve bu iş yerinde 12 
ay süreyle kesintisiz çalışmaları halinde uzun vadeli sigorta primlerinin tamamının İşsizlik Sigortası 
Fonundan karşılanması düzenlenmektedir.

Genç, kadın ve mesleki belge sahibi olanların istihdamına yönelik teşvik 
uygulamasında sürenin uzatılması (MADDE 6)

Kanunun 6 ncı maddesiyle, 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin onikinci fıkrasında 
yapılan değişiklik ile 31/12/2020 tarihinde süresi dolan, genç, kadın ve mesleki belge sahibi olanların 
istihdamına yönelik teşvik uygulaması süresinin 31/12/2023 tarihine kadar uzatılabilmesine yönelik 
Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.
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İlave İstihdam Teşvikinde Sürenin Uzatılması (MADDE 7)

Bu Kanunun 7 nci maddesiyle, 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesine eklenen fıkra ile 
01/01/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince bir önceki yıl ortalamasına 
ilave istihdam edilen kişiler için 12 ay, bu kişinin kadın, genç veya engelli olması durumunda 18 
ay süreyle prim teşviki verilmesine ilişkin sürenin 31/12/2023 tarihine kadar uzatılabilmesine 
yönelik Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.

 Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihinin ertelenmesi (MADDE 9)

Bu Kanunun 9 uncu maddesiyle, 4447 sayılı Kanunun geçici 22 nci maddesinin birinci fıkrasında 
yapılan değişiklik ile Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihi 31/12/2023’e ertelenmiştir.
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Kısa Çalışma Ödeneği Süresinin Uzatılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı'na Yetki 
Verilmesi (MADDE 10)

Kanunun 10 uncu maddesiyle, 4447 sayılı Kanunun geçici 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında 
yapılan değişiklik ile kısa çalışma ödeneği süresinin 30/6/2021 tarihine kadar uzatılmasına yönelik 
Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.

Normalleşme desteğinden yararlanma süresinin uzatılması (MADDE 11)

Kanunun 11 inci maddesiyle, 4447 sayılı Kanunun geçici 26 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrasında 
yapılan değişiklik ile 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan özel 
sektör işyerlerinde, kısa çalışmanın sona ermesi ve haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi 
durumunda İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 26 ncı madde uyarınca sağlanan normalleşme 
desteğinin uygulama süresinin 30/6/2021 tarihine kadar uzatılabilmesine ilişkin Cumhurbaşkanına 
yetki verilmiştir.
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İş Veya Hizmet Sözleşmesi 01/01/2019-17/4/2020 Döneminde Sona Erenlerin Aynı İşverenler 
Tarafından Fiilen Çalıştırılmaları Halinde Destek Uygulaması (MADDE 12)

Kanunun 12 nci maddesiyle, 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 27 nci madde ile işsiz halde bulunan 
kişilerin yeniden istihdamı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin çalışan kişilerin de istihdam 
edilebilmesi için; iş veya hizmet sözleşmesi 01/01/2019-17/4/2020 döneminde sona erenler ile Sosyal 
Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları işyerlerine başvurmaları ve bu 
işverenler tarafından fiilen çalıştırılmaları halinde;

• Bu sigortalılar için işverenlere her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden 
mahsup edilmek suretiyle günlük 44,15 destek verilmesi,

• Başvuruda bulananlardan işveren tarafından işe alınıp ücretsiz izne ayrılanlar için ise günlük 39,24 TL nakdi 
ücret desteği verilmesi,

• Ayrıca bu kapsamda olup başvurusunun kabul edilmediğini bildirenler için de maddede sayılan şartlar 
dahilinde hane başına günlük 34,34 TL destek verilmesi

                                düzenlenmiştir.
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2019/Ocak-2020/Nisan Döneminde En Az Sigortalı Bildirimi Yapılan 
Aydaki/Dönemdeki Sigortalı Sayısına İlave Olarak İstihdam Edilecek Her Bir 

Sigortalı İçin Destek Uygulaması (MADDE 13)

Kanunun 13 üncü maddesiyle, 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 28 nci madde ile işverenler 
tarafından 2019/Ocak-2020/Nisan döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki 
sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilecek her bir sigortalı için her ay bu işverenlerin Sosyal 
Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle destek sağlanması 
düzenlenmektedir.

Bu destek kapsamında, işe alındığı tarihten itibaren fiilen çalıştırılacak sigortalılar için günlük 
44,15 TL; ilave olarak işe alınacaklardan işveren tarafından ücretsiz izne ayrılacak olanlara ise 
günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği verilmesi düzenlenmektedir.



SABRINIZ VE DİKKATİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
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