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6736 SAYILI KANUNA İLİŞKİN 

 TAKSİT ÖDEMELERİ DÖRT AY ERTELENDİ  
 

ÖZET : 6736 sayılı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 

KANUN’a eklenen Geçici 2’nci madde ile mükelleflere yeni haklar 

tanınmıştır.   

Düzenlemelerin temel özellikleri aşağıdaki gibidir.  

 Kasım ve Aralık 2016 aylarında taksitlerini ödemedikleri için 

Kanundan yararlanma hakkını kaybedenlere, 31 Mayıs 2017 

tarihine kadar ödeme yapmaları halinde,   borçlarını ödemeleri 

konusunda yeni bir hak tanınmıştır.   

 Taksit ödeme süreleri faiz/zam alınmaksızın dört ay uzatılmıştır. 31 

Ocak 2017 tarihine kadar yapılması gereken taksit ödemesi, 31 

Mayıs 2017 tarihine kadar yapılabilecektir. İzleyen taksitler buna 

göre vadelendirilecektir. Kanunun 11 inci maddesinin (orman 

köylüleri ile ilgili)  onuncu ve (Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığınca kullandırılan kredilerle ilgili)  onbirinci fıkralarına göre 

ödenecek taksitler bu düzenlemenin dışındadır.    

 Bu düzenlemelerden yararlanmak için ayrıca yazılı bir başvuru 

yapılmasına gerek bulunmamaktadır.   

Süresi içerisinde borçlarının yeniden yapılandırılması için başvuruda 

bulunmayanlara,   yeni bir başvuru hakkı getirilmemektedir. 

 

27/01/2017 tarih ve 29961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6770 sayılı TÜRKİYE 

CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE 

KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN 26 ıncı maddesi ile 

19/08/2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6736 sayılı BAZI 

ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN’a Geçici 2’nci madde eklenmiş, 

29/01/2017 tarih ve 29963 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5) ile de 6736 sayılı 

Kanuna eklenen söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında 

açıklamalarda bulunulmuştur. 

6737 sayılı Kanuna eklenen Geçici 2’nci maddenin temel özellikleri aşağıdaki gibidir.   
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 Kanunda yararlanmak için süresinde başvuruda bulunan, başvurusu kabul 

edilen ancak süresinde ödeme yapmadığı için yararlanma hakkını kaybedenlere, 

ihlale neden olan tutarları, ödenmeleri gerektiği tarihten 27/1/2017 tarihine 

kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için hesaplanması gereken geç ödeme zammı 

ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödemeleri halinde 

Kanun hükümlerinden yararlanma  konusunda yeni  hak verilmiştir.  

 Taksit ödeme süreleri dört ay uzatılmıştır. Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak 

ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, 11 inci maddenin 

(orman köyüleri ile ilgili)  onuncu ve (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 

kullandırılan kredilerle ilgili)  onbirinci fıkralarına göre ödenecek taksitler hariç 

olmak üzere, taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren 31 Mayıs 2017 

tarihinden başlamak üzere kadar uzatılmıştır. İzleyen taksitler buna göre 

vadelendirilecektir.   

 Söz konusu Kanun maddesinden yararlanılabilmesi için ayrıca yazılı bir başvuru 

aranılmayacaktır. 

 Kanun yeni bir başvuru hakkı getirmemektedir 

 

6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5)’te de bu düzenlemelere aşağıdaki 

konularda açıklamalar yapılmıştır.  

I- Taksitlerini ödemedikleri için Kanundan yararlanma hakkını kaybedenlere 

tanınan yeni hak 

II- Ocak, Şubat, Mart, Nisan 2017 aylarında taksit ödemesi yapılmaması, 

bütün taksit ödemelerinin vadesinin dört ay uzatılması  

III- Yapılandırılan tutarların tamamının 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu 

tarih dâhil) ödenmesi durumunda gecikme faizi üzerinden %50 oranında 

indirim yapılması  

IV- Peşin ödeme seçeneğinde haklarını kaybedenlere taksitle ödeme 

seçeneği  

V- İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler, emlak vergisi bildirimi 

ve gümrük vergisi ile ilgili ödemeler konularında haklarını kaybedenlere 

yeni hak tanınması 

VI- Diğer  düzenlemeler 

 

6770 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5)’te yer 

alan düzenleme ve açıklamalar aşağıdaki gibidir.  
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I-TAKSİTLERİNİ ÖDEMEDİKLERİ İÇİN KANUNDAN YARARLANMA HAKKINI KAYBEDENLERE 

TANINAN HAK  

 

6736 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinin 6’ncı fıkrasında aşağıdaki düzenleme yer 

almaktadır.  

“Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisi süresinde ödenmek koşuluyla, kalan 

taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik 

ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın 

sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre 

belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi 

şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır.  

 

İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer 

taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin 

süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde matrah ve vergi artırımına ilişkin 

hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu 

hüküm her bir madde ve alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı 

uygulanır.” 

 

6770 sayılı Kanunun 26’ncı maddesiyle 6736 sayılı Kanuna eklenen Geçici 2’nci  maddenin 

1’ncı fıkrası ile Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde 27/1/2017 

tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal 

eden borçlulara, ihlale neden olan tutarları, ödemeleri gerektiği tarihten 27/1/2017 tarihine 

kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasında 

belirlenen ve ödemede gecikilen her ay ve kesri için hesaplanması gereken [6183 sayılı 

Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak] geç 

ödeme zammı geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) 

ödemeleri halinde  

 

Kanun hükümlerinden yeniden yararlanma olanağı sağlanmıştır. 

29/01/2017 tarih ve 29963 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5) de 6736 sayılı Kanuna 

eklenen söz konusu geçici nci maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında 

açıklamalarda bulunulmuştur. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170129-8.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170129-8.htm


 

  

          

     

                                    
 

      30.01.2017/18-4 

Buna göre; söz konusu hükmünden yararlanılabilmesi için; 

 

 6736 sayılı Kanunun 2 (kesinleşmiş alacaklar), 3 (kesinleşmemiş veya dava 

safhasında bulunan alacaklar) veya 4 (inceleme ve tarhiyat safhasında 

bulunan işlemler) üncü maddeleri ile 10 uncu maddesinin ondokuzuncu 

fıkrası (mücbir sebep hâlini sonlandıran ancak, mücbir sebep ilanı nedeniyle 

verilmeyen beyanname ve bildirimleri fıkrada öngörülen sürede vermeyen 

mükellefler) kapsamında borçların yapılandırılmış olması, 

 27/1/2017 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarların süresinde 

ödenmemesi nedeniyle Kanun hükümlerinin ihlal edilmiş olması, 

 İhlale neden olan tutarların, ödenmesi gereken tarihten 27/1/2017 tarihine 

kadar (bu tarih dâhil) geçen süre (her ay ve kesri) için hesaplanacak geç 

ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) 

ödenmesi, 

gerekmektedir. 

 Söz konusu düzenlemeden yararlanılabilmesi için ayrıca yazılı bir başvuru 

aranılmayacaktır. 

 6736 sayılı Kanunun matrah ve vergi artırımı ile ilgili 5 ve işletme kayıtlarının 

düzeltilmesi ile ilgili 6 ncı maddelerinden yararlanan mükelleflerin ödemeleri 

gereken tutarları süresinde ödememeleri halinde Kanun hükümleri ihlal 

olmadığından, anılan maddeler uyarınca ödenecek tutarlar bu düzenleme 

kapsamına girmemektedir. 

 Kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinden yararlanmak üzere yıllık gelir veya 

kurumlar vergisi, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer 

vergisi ve özel tüketim vergisi için başvuruda bulunan borçluların belirtilen 

vergi türlerinden tahakkuk edenleri vadesinde ödeyememeleri nedeniyle 

27/1/2017 tarihi itibarıyla Kanundan yararlanma hakkını kaybeden 

borçlulara da bir imkân getirilerek, ihlale neden olan tutarları 31/5/2017 

tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödemeleri ya da 27/1/2017 tarihinden önce 

veya 31/5/2017 tarihine kadar yaptıkları başvurulara dayanılarak 6183 

sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine 

göre çok zor durumda olduklarının tespit edilmesi durumunda Kanun 

hükümlerinden yararlanmaları sağlanmaktadır. 
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II-OCAK, ŞUBAT, MART, NİSAN 2017 AYLARINDA TAKSİT ÖDEMESİ YAPILMAMASI   

 

Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren (ödeme süresi bu aya tekabül eden 

taksitler dâhil) ödenmesi gereken taksitlerin her birinin ödeme süreleri dörder ay uzatılmıştır.  

Taksitlerin ödeme süreleri tahsil dairelerince re’sen uzatılacağından, borçlulardan ayrıca yazılı 

başvuru aranılmayacaktır. 

 Yapılan düzenleme uyarınca,  

 

 2 (kesinleşmiş alacaklar),  

 3 (kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar),  

 4 (inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler) ve  

 5 (matrah ve vergi arttırımı) inci maddeleri ile  

 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi (kayıtlarda yer aldığı hâlde 

işletmede bulunmayan mallar)  

 10 uncu maddesinin ondokuzuncu fıkrası (mücbir sebep hâlini 

sonlandıran ancak, mücbir sebep ilanı nedeniyle verilmeyen beyanname 

ve bildirimleri fıkrada öngörülen sürede vermeyen mükellefler) 

kapsamında  

ödenmesi gereken alacaklara ilişkin taksitlerin ödeme süreleri uzamaktadır. 

 Uzayan ödeme süreleri için herhangi bir zam, faiz uygulanmayacak ve tercih 

edilen taksit süresine ilişkin katsayıda herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. 

 Ödeme süresi uzayan taksitlerin, uzayan süre içerisinde ödenmemesi 

durumunda Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası hükmünün tatbik 

edilecektir. Dolayısıyla, Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden; 

 İlk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, 

 Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya 

eksik ödenmesi, 

 Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme 

zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da 

ödenmemesi, 

hâlinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir. 

 Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden ilk ikisinin süresinde ve tam 

olarak ödenmesi Kanundan yararlanma hakkının devamı için zorunlu 

olduğundan, taksitli ödeme seçeneğini tercih eden borçluların 31 Mayıs 2017 

tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilk iki taksiti tam olarak ödemeleri gerekmektedir. 
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 -27/01/2017 tarihinden sonra tebliğ edilen ihbarnameler için Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci ila sekizinci fıkralarından yararlanılması durumunda taksit 

ödeme sürelerinin her birinin ödeme süresi dörder ay uzatılmış olmaktadır. 

Ancak, geçici 2 nci madde ile Kanunun anılan hükümlerinden yararlanmak için 

yapılması gereken başvuruların sürelerinde bir değişiklik yapılmadığından, 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkralarından yararlanmak 

isteyen mükelleflerin ihbarnamenin tebliğini takip eden otuz gün içerisinde ilgili 

vergi dairelerine başvurmaları gerekmektedir. 

 

III-YAPILANDIRILAN TUTARLARIN TAMAMININ 31 MAYIS 2017 TARİHİNE KADAR (BU TARİH 

DÂHİL) ÖDENMESİ DURUMUNDA GECİKME FAİZİ ÜZERİNDEN %50 ORANINDA İNDİRİM 

YAPILMASI  

 

Borçluların peşin veya taksitli ödeme tercihine bakılmaksızın, Kanun kapsamında yapılandırılan 

tutarların tamamının 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödenmesi durumunda Yİ-

ÜFE tutarından ve 4 üncü maddenin birinci ila sekizinci fıkraları kapsamında yapılandırılan 

alacaklarda ayrıca gecikme faizi üzerinden %50 oranında indirim yapılacaktır. 

- Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi nedeniyle hesaplanan katsayı tutarları, 

alacağın tamamının fıkra kapsamında ödenmesi halinde tahsil edilmeyecek, tahsil 

edilmiş olan tutarlar ile bu tutarlar üzerinden hesaplanarak tahsil edilmiş geç ödeme 

zamları 6183 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi de göz önünde bulundurularak red 

ve iade edilecektir. 

 

IV-PEŞİN ÖDEME SEÇENEĞİNDE HAKLARINI KAYBEDENLERE TAKSİTLE ÖDEME SEÇENEĞİ  

 

Peşin ödeme seçeneğini tercih ettiği halde Kanunda öngörülen süre ve şekilde 

ödeme yapmayarak Kanundan yararlanma hakkını kaybeden borçlulara talep 

etmeleri halinde yapılandırılan borçlarını taksitler halinde ödeme imkânı 

getirilmektedir. 
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V-İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER, EMLAK VERGİSİ BİLDİRİMİ VE 

GÜMRÜK VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖDEMELER KONULARINDA HAKLARINI KAYBEDENLERE YENİ HAK 

TANINMASI 

 

Kanunun inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlerle ilgili 4 üncü maddesinin 9’uncu 

fıkrasında aşağıdaki düzenleme yer almaktadır.  

(9) Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen 

ikinci ayın sonuna kadar; 

 

a) 213 sayılı Kanunun; 

1) 371 inci maddesine göre beyan edilen matrahlar üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen 

vergilerin tamamı ile hesaplanacak pişmanlık zammı yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe 

kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunda belirtilen 

süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla pişmanlık zammı ve vergi cezalarının tamamının, 

2) 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına göre kendiliğinden verilen beyannameler üzerinden 

tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı ile hesaplanacak gecikme faizi yerine bu Kanunun 

yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu 

Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla gecikme faizi ve vergi 

cezalarının tamamının, 

b) 2016 yılı ve önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak emlak vergisi bildiriminde 

bulunmayan veya bildirimde bulunduğu hâlde vergisi eksik tahakkuk eden mükelleflerce 

bildirimde bulunulması ve tahakkuk eden vergi ve taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına 

katkı payının tamamı ile bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı yerine bu Kanunun 

yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu 

Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı gecikme 

faizi, gecikme zammı ve vergi cezalarının tamamının, 

c) 4458 sayılı Kanuna ve ilgili diğer kanunlara göre tahakkuku ve tahsili gerektiği hâlde 

yükümlü tarafından beyan edilmeyen aykırılıkların, ilgili gümrük idaresine bildirilmesi 

durumunda, gümrük vergilerinin tamamı ile hesaplanacak faiz yerine bu Kanunun yayımlandığı 

tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunda 

belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla faizlerin ve idari para cezalarının 

tamamının, 

tahsilinden vazgeçilir. 
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Bu fıkra kapsamında  beyan ve başvurular üzerine hesaplanan tutarları Kanunda öngörülen 

süre ve şekilde ödemeyerek Kanunu ihlal etmiş olanlar, ihlale neden olan tutarları, 31 Mayıs 

2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geç ödeme zammıyla birlikte, diğer taksitleri de geçici 2 nci 

maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre ve şekilde ödeyerek 4 üncü maddesinin dokuzuncu 

fıkrası hükümlerinden yararlanacak ve buna bağlı olarak da 6736 sayılı Kanun hükümlerinin 

ihlal edilmesi nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca kesilmesi gereken vergi cezalarının 

kesilmesinden ve tahakkuk edip etmediğine bakılmaksızın bu alacaklar ve bunlara ilişkin fer’i 

alacakların tahsilinden vazgeçilecektir. 

 

VI-DIĞER DÜZENLEMELER 

 

 Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunduğu halde Kanun hükümlerini ihlal 

eden borçlulardan, yapılandırılan amme alacaklarına karşılık cebren ya da rızaen tahsil 

edilen tutarların, yapılandırmanın ihya edilmesini müteakip Kanuna göre ödenmesi 

gereken taksitlere mahsubu düzenlenmekte ve mahsup işlemlerinin tahsilat tarihleri 

esas alınarak ödenmesi gereken taksitlerin en eski vadeli olanından başlanmak 

suretiyle yapılması öngörülmektedir. 

 Peşin ödeme seçeneğini tercih ederek Kanundan yararlanmak üzere başvuran 

borçlulardan, yapılandırılan tutarın tamamını, ilk taksit ödeme süresinden sonra 

Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde düzenlenmiş olan peşin 

ödeme indirimi uygulanmadan ödeyenlere fazladan yaptıkları ödemelerin red ve iade 

edilmesine yönelik düzenlenme yapılmıştır. 

 Kanunun 10 uncu maddesinin ondokuzuncu fıkrası kapsamında başvuruda bulunarak 

mücbir sebep hâlini sonlandıran ancak, mücbir sebep ilanı nedeniyle verilmeyen 

beyanname ve bildirimleri fıkrada öngörülen sürede vermeyen mükelleflerin söz konusu 

beyanname ve bildirimlerini verme süresi ile tahakkuk eden vergilerin taksit ödeme 

süreleri belirlenmiştir. 

 

6736 sayılı Kanunun geçici 2’nci maddesi 27/01/2017 tarihinde Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5) 29/01/2017 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir.  
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EK :  

 

6736 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 2’NCİ MADDESİNİN İLGİLİ MADDELERLE BAĞLANTILI HALİ  

 

MADDE 26- 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 

Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

 

“GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde bu 

maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek 

Kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, ödemeleri gerektiği tarihten bu 

maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için Kanunun 10 uncu 

maddesinin altıncı fıkrasında belirlenen geç ödeme zammı ile birlikte 2017 yılı Mayıs ayı 

sonuna kadar ödemeleri şartıyla Kanun hükümlerinden yararlandırılır. 

 

(2) Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme 

süreleri, 11 inci maddenin onuncu ve onbirinci fıkralarına göre ödenecek taksitler hariç olmak 

üzere, taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren dörder ay uzatılmıştır. 

 

[11.MADDE  

[(10) Orman köylerinde oturan köylüler ile bu köylülerce kendi aralarında 

24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş veya 

durumları bu Kanun hükümlerine intibak ettirilmiş çok amaçlı tarımsal kalkınma 

kooperatiflerine Orman Genel Müdürlüğünce kullandırılan kredilerden ödeme 

süresi geldiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan 

kredi alacaklarının asıllarının tamamı ile bu alacaklara ilişkin fer’iler yerine, bu 

Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak 

hesaplanacak tutarın; bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna 

kadar orman bölge müdürlüklerine yazılı başvuruda bulunulması ve ödenmesi 

gereken tutarın, ilk taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan 

başlamak üzere ve her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda toplam beş eşit taksitte 

ödenmesi şartıyla bu alacakların ödenen kısmına isabet eden fer’ilerin 

tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra hükümlerine uygun ödeme yapıldığı takdirde 

Kanunun yayımı tarihinden sonraki sürelere herhangi bir faiz, zam ve katsayı 

uygulanmaz. 
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Bu fıkra uyarınca taksitlendirilen alacaklara ilişkin olarak açılmış davalar 

sonlandırılır. Yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı 

olarak talep edilmez. 

 

Bu fıkranın uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Orman Genel 

Müdürlüğü yetkilidir. 

 

(11) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, tarımsal amaçlı kooperatiflere veya 

bu kooperatiflerin ortaklarına 30/6/2016 tarihinden önce kullandırılan ve bu 

Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla muaccel hale gelen krediler ile müteakiben 

yeniden yapılandırılan kredi alacaklarının bakiye asılları ile ödenmeyen alacağın 

vadesinin başlangıç tarihi itibarıyla bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar 

Bakanlıkça bu Kanunun yayımlandığı tarihte kredilere uygulanan sözleşme faiz 

oranı olan yıllık %3 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunun 

yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı il müdürlüklerine başvuruda bulunularak ilk taksit 2016 yılı Kasım 

ayından başlamak üzere ve her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda toplam beş eşit 

taksitte ödenmesi şartıyla bu alacakların ödenen kısmına isabet eden fer’ilerin 

tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra hükümlerine uygun ödeme yapıldığı takdirde 

Kanunun yayımı tarihinden sonraki sürelere herhangi bir faiz, zam ve katsayı 

uygulanmaz. 

Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce dava konusu edilmiş ve/veya icra takibi 

başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere 

başvuruda bulunması hâlinde davalar sonlandırılır ve icra takipleri durdurulur. Bu 

takdirde borçluların mahkeme ve icra masrafları ile vekâlet ücretini ilk taksit 

tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır. 

Bu fıkra kapsamına giren alacakların tamamının fıkrada öngörülen süre ve 

şekilde ödenmemesi hâlinde alacak ilgili mevzuatın öngördüğü şekilde 

hesaplanır ve ödenen tutarlar mahsup edilir. 

 

Bu fıkra kapsamına giren alacaklara karşılık bu Kanunun yayımlandığı tarihten 

önce ödenen tutarlar bu fıkra hükümlerine dayanılarak red ve iade edilmez. 

Bu fıkranın uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı yetkilidir.] 
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(3) Kanunun 10 uncu maddesinin ondokuzuncu fıkrası kapsamında başvuruda bulunarak 

mücbir sebep hâlini sonlandıran ancak, mücbir sebep ilanı nedeniyle verilmeyen beyanname ve 

bildirimleri fıkrada öngörülen sürede vermeyen mükellefler tarafından söz konusu beyanname 

ve bildirimlerin 30/4/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) verilmek ve tahakkuk eden vergilerin 

ilk taksiti birinci fıkrada, diğer taksitleri ise ikinci fıkrada belirtilen süre ve şekilde ödenmek 

şartıyla anılan fıkra hükümlerinden yararlanılır. 

 

[(19) Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesine 

göre mücbir sebep hâli ilan edilmiş ve mücbir sebep süresi iki yılı aşmış 

yerlerdeki mükelleflerden, bu Kanunun yayımını izleyen ikinci ayın sonuna kadar 

başvuruda bulunanlar açısından mücbir sebep hâli başvuru süresinin son günü 

itibarıyla sona erer ve mücbir sebep ilanı nedeniyle verilmeyen beyanname ve 

bildirimler aynı süre içerisinde verilir. Bu Kanunda öngörülen başvuru süresinin 

son günü bu alacaklar için vade tarihi kabul edilir. Bunun üzerine tahakkuk eden 

vergiler bu Kanunda öngörülen süre ve şekilde 2 nci madde kapsamında 

yapılandırılarak azami yirmi dört eşit taksitte ödenir. Bu şekilde ödenen vergilere 

herhangi bir zam, faiz, katsayı uygulanmaz. Şu kadar ki, öngörülen sürede 

ödenmeyen taksitler hakkında bu madde hükümleri uygulanır.] 

 

(4) Kanun kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçenekleri tercih edilerek yapılandırılan 

alacakların tamamının, birinci fıkrada belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla Kanunun 10 

uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi hükmüne göre indirim yapılır ve katsayı 

uygulanmaz. 

10.Madde  

[b) İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi hâlinde, fer’i alacaklar 

yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarı (bu 

Kanunun 4 üncü maddesine göre fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim 

oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte hesaplanan gecikme faizi 

dâhil) üzerinden ayrıca %50 indirim yapılır.] 

 

(5) Kanun kapsamında peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarları 

süresinde ödemeyerek Kanundan yararlanma hakkını kaybedenlerce, 30/4/2017 tarihine 

kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye yazılı olarak başvuruda bulunularak taksitli ödeme 

seçeneğinin tercih edilmesi ve ilgili katsayı uygulanmak suretiyle yapılandırılan tutarın, bu 

maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödenmesi gereken taksitlerin birinci fıkrada, diğer 
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taksitlerin ise ikinci fıkrada belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla Kanun hükümlerinden 

yararlanılır. 

 

(6) Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında 

vadesinde ödenmesi öngörülen alacakların anılan fıkra hükümlerine göre ödenmemesi 

nedeniyle bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kanun hükümlerini ihlal etmiş olan 

borçluların ihlale neden olan tutarları, birinci fıkrada belirtilen sürede ödemeleri ya da bu süre 

içerisinde veya bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yaptıkları başvurulara dayanılarak 

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre çok zor durumda olduklarının tespit edilmesi 

halinde bu borçlular da Kanun hükümlerinden yararlandırılır. 

 

[3:Madde 

 

(9) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilmekte olan amme 

alacaklarından yıllık gelir veya kurumlar vergileri, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) 

vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi için bu madde ile 2 nci madde 

hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükellefler, taksit ödeme süresince 

bu vergi türleri ile ilgili verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden bu vergileri çok zor 

durum olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde 

ödememeleri ya da eksik ödemeleri hâlinde belirtilen madde hükümlerine göre 

yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler. 

 

9. Madde  

(3) Bu madde ile 8 inci madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan 

borçlular, taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerini çok zor durum 

olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri 

hâlinde, belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan 

taksitlerini ödeme haklarını kaybederler.] 

 

(7) Kanunun 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası hükümlerinden yararlanmak üzere 

başvuruda bulunduğu halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kanun hükümlerini 

ihlal eden borçluların ihlale neden olan tutarları bu maddede belirtilen süre ve şekilde, ödeme 

süresi gelmemiş taksitleri ise Kanunda öngörülen şekilde tamamen ödemeleri halinde ilgili 

mevzuat uyarınca kesilmesi gereken vergi cezalan ve para cezalarının kesilmesinden ve 
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tahakkuk edip etmediğine bakılmaksızın bu alacaklardan ve bunlara ilişkin fer'i alacakların 

tahsilinden vazgeçilir. 

 

[(9) Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak bu Kanunun yayımlandığı tarihi 

izleyen ikinci ayın sonuna kadar; 

a) 213 sayılı Kanunun; 

1) 371 inci maddesine göre beyan edilen matrahlar üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen 

vergilerin tamamı ile hesaplanacak pişmanlık zammı yerine bu Kanunun yayımlandığı 

tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu 

Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla pişmanlık zammı ve 

vergi cezalarının tamamının, 

2) 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına göre kendiliğinden verilen beyannameler 

üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı ile hesaplanacak gecikme faizi 

yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak 

hesaplanacak tutarın; bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla 

gecikme faizi ve vergi cezalarının tamamının, 

b) 2016 yılı ve önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak emlak vergisi bildiriminde 

bulunmayan veya bildirimde bulunduğu hâlde vergisi eksik tahakkuk eden mükelleflerce 

bildirimde bulunulması ve tahakkuk eden vergi ve taşınmaz kültür varlıklarının 

korunmasına katkı payının tamamı ile bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı 

yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak 

hesaplanacak tutarın; bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla 

bu alacaklara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı ve vergi cezalarının tamamının, 

c) 4458 sayılı Kanuna ve ilgili diğer kanunlara göre tahakkuku ve tahsili gerektiği hâlde 

yükümlü tarafından beyan edilmeyen aykırılıkların, ilgili gümrük idaresine bildirilmesi 

durumunda, gümrük vergilerinin tamamı ile hesaplanacak faiz yerine bu Kanunun 

yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak 

tutarın; bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla faizlerin ve 

idari para cezalarının tamamının, 

tahsilinden vazgeçilir.] 

 

 

 

 

 



 

  

          

     

                                    
 

      30.01.2017/18-14 

(8) Bu madde hükümlerinden yararlanan borçlulardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 

önce bu Kanun kapsamında yapılandırılan alacaklara karşılık cebren ya da rızaen tahsil edilen 

tutarlar, bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin en eski vadeli olanından başlamak 

üzere ve tahsil edildikleri tarihler dikkate alınarak bu madde hükmüne göre mahsup edilir. Bu 

şekilde yapılan mahsup sonrasında bu Kanun hükümlerine göre ödenmesi gereken tutarlardan 

fazla ödendiği tespit edilen tutarlar ilgili mevzuat hükümlerine göre red ve iade edilir. 

 

(9) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak 

yapılandırılan tutarın tamamını Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi 

hükmüne göre indirim uygulanmaksızın ödeyenler, 31/12/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) 

yazılı olarak talep etmeleri durumunda, anılan bent hükmünden yararlanır ve fazla ödenen 

tutarlar ilgili mevzuat hükümlerine göre red ve iade edilir.” 

 

 

 

 


