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2014/ 7106 SAYILI BKK İLE 6552 SAYILI KANUNA İLİŞKİN BAZI 
BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI   

 

ÖZET : 

2014/7106 sayılı BKK ile 6552 sayılı Kanunun  

 73’üncü maddesi kapsamında yeniden yapılandırılacak 

Maliye Bakanlığına Bağlı Tahsil Dairelerince takip 

edilen amme alacakları,  

 Belediyelerce tahsil edilen Emlak ve Çevre Temizlik 

Vergisi ile Emlak Vergisi Üzerinden Hesaplanan 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı 

ve 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamındaki 

belediyelerin, su abonelerinden olan su kullanımından 

kaynaklanan borçlar  

 80’inci maddesi kapsamında 4458 sayılı Gümrük 

Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca gümrük 

yükümlülüğü doğan ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine 

göre gümrük idarelerince takip edilen gümrük vergileri, 

idari para cezaları, faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı 

alacaklarından kesinleşmiş olanları, 

için ilgili idarelere yeniden yapılandırma başvurusuna ilişkin 

süre, 1 Aralık 2014 Pazartesiden 31 Aralık 2014’e ve ilk taksit 

ödeme süresi de 31 Ocak 2015’e  uzatıldı.  

- Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçların 31 Aralık 

2014 olan başvuru süresi 31 Ocak 2015  ve  ilk taksit 

ödeme süresi de 28 Şubat 2015 tarihlerine  uzatıldı. 

Genel sağlık sigortalısı olanların genel sağlık sigortası 

primi borçlarına ilişkin sürede (30 Nisan 2014)  

değişiklik yapılmadı. 

- Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araç muayenesi 

yaptırmaları gerektiği hâlde muayenelerini süresinde 

yaptırmamış olanların, Yasa hükmünden yararlanmak 

için muayenelerini 31 Aralık 2014 tarihine kadar 

yaptırmaları için geçerli olan süre 30/6/2015 tarihine 

kadar uzatıldı. 

6552 sayılı Kanunun Geçici 2’nci maddesinin 2’nci ve 3’üncü 

fıkralarında yer alan borçlara ilişkin başvuru süreleri ve ilk 

taksit ödeme süreleri  bir ay uzatıldı. 

 

11 Eylül 2014 tarihli ve 29116 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6552 

sayılı “İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” ile bazı 
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kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmıştır.  Söz konusu 

düzenleme ile vergi ve sosyal güvenlik gibi bazı kamu alacakları için borçlulara 

yeniden yapılandırma olanağı da getirilmiş, bu Kanuna ilişkin olarak 9/6/2014-129, 

15.9.2014/167, 29.09.2014/172, 13.10.2014/189 ve 13.10.2014/194 sayılı 

Sirkülerlerimizde açıklamalar yer almıştı. 

 

Bu kapsamda 30 Kasım 2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

2014/7016 sayılı BKK ile 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılmasına Dair Kanunda yer alan bazı başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri 

uzatılmıştır.  Buna göre 6552 sayılı Kanunun  

 73’üncü maddesi kapsamında yeniden yapılandırılacak Maliye Bakanlığına 

Bağlı Tahsil Dairelerince takip edilen amme alacakları  

 80’inci maddesi kapsamında 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer 

kanunlar uyarınca gümrük yükümlülüğü doğan ve 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gümrük 

idarelerince takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faiz, gecikme 

faizi ve gecikme zammı alacaklarından kesinleşmiş olanları 

 Belediyelerce tahsil edilen Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ile Emlak 

Vergisi Üzerinden Hesaplanan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına 

Katkı Payı ve 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin, su 

abonelerinden olan su kullanımından kaynaklanan borçlar  

için ilgili idarelere yeniden yapılandırma başvurusuna ilişkin süre 30 Kasım 2014 (1 

Aralık 2014 Pazartesi)  günü sona ermekle beraber 2014/7016 sayılı BKK ile bu 

süre başvuru süresi 31 Aralık 2014 Çarşamba gününe, ilk taksit ödeme süresi de 31 

Ocak 2015 (2 Şubat 2015 Pazartesi)  gününe uzatılmıştır. 

 

Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araç muayenesi yaptırmaları gerektiği hâlde 

muayenelerini süresinde yaptırmamış olanların, Yasa hükmünden yararlanmak için 

muayenelerini 31 Aralık 2014 tarihine kadar yaptırmaları için geçerli olan süre aynı 

BKK ile 30/06/2015 tarihine kadar (bu tarih dâhil)  uzatılmıştır.  

 

Kanunun 81’inci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici 60 ıncı maddede 

öngörülen Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlar dolayısıyla yapılandırma 

hükümlerinden yararlanabilmek için yapılacak başvurulara ilişkin süre de; 

 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) 

bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan keseneği ve 

kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi 

 Geçici 60’ıncı maddeye göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili 

mevzuatına göre ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta 

primi ve topluluk sigortası primi alacakları 

 Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen 

damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacakları, 
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 30/04/2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki 

inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup 11/09/2014 tarihinden önce 

Kurumca resen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği hâlde 

11)09/2014 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile 

ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya 

tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan 

sigorta primi alacakları 

  sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken 

5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren 

kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları 

kesilerek yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin alacaklar 

için en geç 31/12/2014 tarihinden 31 Ocak 2015 (2 Şubat 2015 Pazartesi)   

gününe uzatılmıştır.  Ödemelerin, bu tarihleri izleyen bir ay içerisinde yapılması 

gerekmektedir.  5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi 

kapsamında genel sağlık sigortalısı olanların genel sağlık sigortası primine ilişkin 

Kanunun yayımından itibaren yedi ay  içerisinde başvuruda bulunmalarına ilişkin 

sürede ise  değişiklik yapılmamıştır. Bu borçlara ilişkin başvuru süresi  halen 31 

Mayıs 2015’tir.  

 

Kalkınma ajanslarının,  il özel idareleri ve belediyeler ile sanayi ve ticaret 

odalarından olan alacakları ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin 

(TEDAŞ)ın alacaklarıyla ilgili başvuruya ilişkin 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı 

tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar (30 Kasım 2014) olan başvuru süresi bir ay 

(31 Aralık 2014 tarihine kadar) uzatılmıştır. İlk taksit ödeme süresi de 31 Ocak 

2015 (2 Şubat 2015 Pazartesi)  gününe uzatılmıştır. 

 

6552 sayılı Kanunun süre uzatımına konu olan maddelerinde yer alan 

düzenlemeler ile 2014/7016 sayılı BKK’nın ilgili maddeleri aşağıda verilmiştir.  
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6552 sayılı Kanunun ilgili 

maddelerinin süre uzatımından 

 önceki hali 

 

2014/7106 sayılı BKK 

6552 sayılı Kanunun ilgili 

maddelerinin süre uzatımından 

sonraki hali 

MADDE 81 – 31/5/2006 tarihli 

ve 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 

madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 60 – (1) 2014 

yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup 

bu maddenin yayımlandığı tarihten 

önce tahakkuk ettiği hâlde 

ödenmemiş olan; 

a) Bu Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) 

ve (c) bentleri kapsamındaki 

sigortalılık statülerinden 

kaynaklanan, sigorta primi, emeklilik 

keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik 

sigortası primi, sosyal güvenlik 

destek primi, 

b) Bu maddeye göre yapılan 

başvuru tarihi itibarıyla ilgili 

mevzuatına göre ödenmesi imkânı 

ortadan kalkmamış isteğe bağlı 

sigorta primi ve topluluk sigortası 

primi, 

 c) Sosyal Güvenlik Kurumu 

tarafından ilgili kanunları gereğince 

takip edilen damga vergisi, özel işlem 

vergisi ve eğitime katkı payı, 

ç) 30/4/2014 tarihine kadar 

(bu tarih dâhil) bitirilmiş özel 

nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu 

işlere ilişkin olup bu maddenin 

yayımlandığı tarihten önce Kurumca 

resen tahakkuk ettirilerek işverene 

tebliğ edildiği hâlde bu maddenin 

yayımlandığı tarih itibarıyla 

ödenmemiş olan; özel nitelikteki 

inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin 

yapılan ön değerlendirme, araştırma 

MADDE 1 – (1) 10/9/2014 tarihli 

ve 6552 sayılı Kanunun 81 inci 

maddesiyle 31/5/2006 tarihli ve 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 

Genel Sağlık Sigortası Kanununa 

eklenen geçici 60 ıncı maddede 

yer alan başvuru süresi ile ilk 

taksit ödeme süresi, anılan 

maddenin birinci fıkrasının (d) 

bendi hükümlerine ilişkin süreler 

hariç olmak üzere, aynı maddede 

belirtilen sürelerin bitiminden 

itibaren bir ay uzatılmıştır. 

MADDE 81 – 31/5/2006 tarihli 

ve 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 

madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 60 – (1) 2014 

yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup 

bu maddenin yayımlandığı tarihten 

önce tahakkuk ettiği hâlde 

ödenmemiş olan; 

a) Bu Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) 

ve (c) bentleri kapsamındaki 

sigortalılık statülerinden 

kaynaklanan, sigorta primi, emeklilik 

keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik 

sigortası primi, sosyal güvenlik 

destek primi, 

b) Bu maddeye göre yapılan 

başvuru tarihi itibarıyla ilgili 

mevzuatına göre ödenmesi imkânı 

ortadan kalkmamış isteğe bağlı 

sigorta primi ve topluluk sigortası 

primi, 

 c) Sosyal Güvenlik Kurumu 

tarafından ilgili kanunları gereğince 

takip edilen damga vergisi, özel işlem 

vergisi ve eğitime katkı payı, 

ç) 30/4/2014 tarihine kadar 

(bu tarih dâhil) bitirilmiş özel 

nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu 

işlere ilişkin olup bu maddenin 

yayımlandığı tarihten önce Kurumca 

resen tahakkuk ettirilerek işverene 

tebliğ edildiği hâlde bu maddenin 

yayımlandığı tarih itibarıyla 

ödenmemiş olan; özel nitelikteki 

inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin 

yapılan ön değerlendirme, araştırma 
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veya tespitler sonucunda bulunan 

eksik işçilik tutarı üzerinden 

hesaplanan sigorta primi, 

d) Bu Kanunun 60 ıncı 

maddesinin birinci fıkrasının (g) 

bendi kapsamında genel sağlık 

sigortalısı olanların genel sağlık 

sigortası primi, 

e) Sosyal güvenlik kanunlarına 

göre emeklilik veya yaşlılık aylığı 

almakta iken 5335 sayılı Kanunun 30 

uncu maddesinin ikinci fıkrası 

kapsamına giren kurum ve 

kuruluşlara ait işyerlerinde 

çalışmaları nedeniyle aylıkları 

kesilmesi gerekenlere, bu maddenin 

yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 

ödeme dönemine kadar yersiz olarak 

ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin 

borç, 

asılları ile bu alacaklara 

ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 

bu maddenin yayımlandığı tarihe 

kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık 

değişim oranları esas alınarak 

hesaplanacak tutarın, bu maddede 

belirtilen süre ve şekilde ödenmesi 

hâlinde, bu alacaklara uygulanan 

gecikme cezası ve gecikme zammı 

gibi ferî alacakların tamamının 

tahsilinden vazgeçilir. 

 (2) 30/4/2014 tarihine kadar 

(bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin 

olup bu maddenin yayımlandığı tarih 

itibarıyla ödenmemiş olan idari para 

cezası asıllarının %50’si ile bu tutara 

ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 

bu maddenin yayımlandığı tarihe 

kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık 

değişim oranları esas alınarak 

hesaplanacak tutarın, bu maddede 

belirtilen süre ve şekilde ödenmesi 

hâlinde idari para cezası asıllarının 

veya tespitler sonucunda bulunan 

eksik işçilik tutarı üzerinden 

hesaplanan sigorta primi, 

d) Bu Kanunun 60 ıncı 

maddesinin birinci fıkrasının (g) 

bendi kapsamında genel sağlık 

sigortalısı olanların genel sağlık 

sigortası primi, 

e) Sosyal güvenlik kanunlarına 

göre emeklilik veya yaşlılık aylığı 

almakta iken 5335 sayılı Kanunun 30 

uncu maddesinin ikinci fıkrası 

kapsamına giren kurum ve 

kuruluşlara ait işyerlerinde 

çalışmaları nedeniyle aylıkları 

kesilmesi gerekenlere, bu maddenin 

yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 

ödeme dönemine kadar yersiz olarak 

ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin 

borç, 

asılları ile bu alacaklara 

ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 

bu maddenin yayımlandığı tarihe 

kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık 

değişim oranları esas alınarak 

hesaplanacak tutarın, bu maddede 

belirtilen süre ve şekilde ödenmesi 

hâlinde, bu alacaklara uygulanan 

gecikme cezası ve gecikme zammı 

gibi ferî alacakların tamamının 

tahsilinden vazgeçilir. 

 (2) 30/4/2014 tarihine kadar 

(bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin 

olup bu maddenin yayımlandığı tarih 

itibarıyla ödenmemiş olan idari para 

cezası asıllarının %50’si ile bu tutara 

ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 

bu maddenin yayımlandığı tarihe 

kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık 

değişim oranları esas alınarak 

hesaplanacak tutarın, bu maddede 

belirtilen süre ve şekilde ödenmesi 

hâlinde idari para cezası asıllarının 
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kalan %50’si ile idari para cezasına 

uygulanan gecikme cezası ve gecikme 

zammı gibi ferî alacaklarının 

tamamının tahsilinden vazgeçilir. 

(3) Bu madde hükümlerinden 

yararlanmak isteyen borçluların; 

a) Bu maddenin yayımlandığı 

tarihi izleyen ay başından itibaren; 

birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen 

borçlular yedi ay içinde, diğer 

bentlerde belirtilen borçlular ise üç 

ay içinde Kuruma başvuruda 

bulunmaları, 

b) İlk taksiti bu maddenin 

yayımlandığı tarihi izleyen ay 

başından itibaren; birinci fıkranın (d) 

bendinde belirtilen borçlular sekiz ay 

içinde, diğer bentlerde belirtilenler 

ise dört ay içinde, diğer taksitlerini 

ise ikişer aylık dönemler hâlinde 

azami on sekiz eşit taksitte 

ödemeleri, 

gerekir. 

(4) a) Kanunun 60 ıncı 

maddesinin birinci fıkrasının (g) 

bendi kapsamındaki sigortalılık 

statüsünden kaynaklanan prim borcu 

hariç diğer borçların bu madde 

hükümlerine göre hesaplanan 

tutarının ilk taksit ödeme süresi 

içinde tamamen ödenmesi hâlinde, 

bu tutara bu maddenin yayımlandığı 

tarihten ödeme tarihine kadar geçen 

süre için herhangi bir faiz 

uygulanmaz. Kanunun 60 ıncı 

maddesinin birinci fıkrasının (g) 

bendi kapsamındaki sigortalılık 

statüsünden kaynaklanan prim borcu 

aslının ilk taksit ödeme süresi içinde 

tamamen ödenmesi hâlinde ödeme 

tarihine kadar sosyal güvenlik 

mevzuatına göre hesaplanan 

gecikme cezası ve gecikme zammı 

kalan %50’si ile idari para cezasına 

uygulanan gecikme cezası ve 

gecikme zammı gibi ferî alacaklarının 

tamamının tahsilinden vazgeçilir. 

(3) Bu madde hükümlerinden 

yararlanmak isteyen borçluların; 

a) Bu maddenin yayımlandığı 

tarihi izleyen ay başından itibaren; 

birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen 

borçlular yedi ay içinde, diğer 

bentlerde belirtilen borçlular ise üç 

ay dört ay içinde Kuruma başvuruda 

bulunmaları, 

b) İlk taksiti bu maddenin 

yayımlandığı tarihi izleyen ay 

başından itibaren; birinci fıkranın (d) 

bendinde belirtilen borçlular sekiz ay 

içinde, diğer bentlerde belirtilenler 

ise dört ay  beş ay içinde, diğer 

taksitlerini ise ikişer aylık dönemler 

hâlinde azami on sekiz eşit taksitte 

ödemeleri, 

gerekir. 

(4) a) Kanunun 60 ıncı 

maddesinin birinci fıkrasının (g) 

bendi kapsamındaki sigortalılık 

statüsünden kaynaklanan prim borcu 

hariç diğer borçların bu madde 

hükümlerine göre hesaplanan 

tutarının ilk taksit ödeme süresi 

içinde tamamen ödenmesi hâlinde, 

bu tutara bu maddenin yayımlandığı 

tarihten ödeme tarihine kadar geçen 

süre için herhangi bir faiz 

uygulanmaz. Kanunun 60 ıncı 

maddesinin birinci fıkrasının (g) 

bendi kapsamındaki sigortalılık 

statüsünden kaynaklanan prim borcu 

aslının ilk taksit ödeme süresi içinde 

tamamen ödenmesi hâlinde ödeme 

tarihine kadar sosyal güvenlik 

mevzuatına göre hesaplanan 

gecikme cezası ve gecikme zammı 
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tahsil edilmez. 

b) Bu madde hükümlerine 

göre hesaplanan tutarın taksitle 

ödenmek istenmesi hâlinde, ilgili 

maddelerde yer alan hükümler saklı 

kalmak şartıyla, 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. 

c) Taksitle yapılacak 

ödemelerde ilgili maddelere göre 

belirlenen tutar; 

1) Altı eşit taksit için (1,05), 

2) Dokuz eşit taksit için (1,07), 

3) On iki eşit taksit için (1,10), 

4) On sekiz eşit taksit için 

(1,15), 

katsayısı ile çarpılır ve 

bulunan tutar taksit sayısına 

bölünmek suretiyle ikişer aylık 

dönemler hâlinde ödenecek taksit 

tutarı hesaplanır. Bu madde 

hükümlerinden yararlanmak üzere 

başvuruda bulunan borçlulara tercih 

ettikleri taksit süresine uygun ödeme 

planı verilir. Ancak, tercih edilen 

süreden daha kısa sürede ödeme 

yapılması hâlinde ödenecek tutar 

ilgili katsayıya göre düzeltilir. 

(5) Kendi adına ve hesabına 

bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi 

adına ve hesabına bağımsız 

çalışanlardan 2/9/1971 tarihli ve 

1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve 

Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 

Sigortalar Kurumu Kanunu mülga 

hükümlerine ve mülga 17/10/1983 

tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi 

Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal 

Sigortalar Kanununa göre tescilleri 

tahsil edilmez. 

b) Bu madde hükümlerine 

göre hesaplanan tutarın taksitle 

ödenmek istenmesi hâlinde, ilgili 

maddelerde yer alan hükümler saklı 

kalmak şartıyla, 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. 

c) Taksitle yapılacak 

ödemelerde ilgili maddelere göre 

belirlenen tutar; 

1) Altı eşit taksit için (1,05), 

2) Dokuz eşit taksit için (1,07), 

3) On iki eşit taksit için (1,10), 

4) On sekiz eşit taksit için 

(1,15), 

katsayısı ile çarpılır ve 

bulunan tutar taksit sayısına 

bölünmek suretiyle ikişer aylık 

dönemler hâlinde ödenecek taksit 

tutarı hesaplanır. Bu madde 

hükümlerinden yararlanmak üzere 

başvuruda bulunan borçlulara tercih 

ettikleri taksit süresine uygun ödeme 

planı verilir. Ancak, tercih edilen 

süreden daha kısa sürede ödeme 

yapılması hâlinde ödenecek tutar 

ilgili katsayıya göre düzeltilir. 

(5) Kendi adına ve hesabına 

bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi 

adına ve hesabına bağımsız 

çalışanlardan 2/9/1971 tarihli ve 

1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve 

Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 

Sigortalar Kurumu Kanunu mülga 

hükümlerine ve mülga 17/10/1983 

tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi 

Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal 

Sigortalar Kanununa göre tescilleri 
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yapıldığı hâlde prim borçları 

nedeniyle daha önceki ilgili kanunları 

uyarınca sigortalılık süreleri 

durdurulmuş olanlardan bu 

maddenin yayımlandığı tarih 

itibarıyla ihya edilmemiş olanların 

kendileri veya hak sahipleri, bu 

maddenin yürürlüğe girdiği tarihi 

takip eden ay başından itibaren üç ay 

içinde Kuruma müracaat ederek, 

durdurulan sigortalılık süreleri için 

ödeyecekleri prim tutarının, 

sigortalılık süreleri durdurulmamış 

gibi değerlendirilerek bu madde 

hükümlerine göre hesaplanmasını 

talep edebilirler. Hesaplanan borcun 

tamamının ilk taksit ödeme süresi 

içinde ödenmesi hâlinde durdurulan 

süreler sigortalılık süresi olarak 

değerlendirilir. Hesaplanan borcun 

tamamının ilk taksit ödeme süresi 

içinde ödenmemesi hâlinde ihya 

işlemi geçerli sayılmaz ve bu madde 

kapsamında ödenmiş olan tutarlar 

ilgilinin bu madde kapsamı haricinde 

başkaca prim borcunun 

bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak 

iade edilir. 

(6) Bu maddeye göre 

ödenmesi gereken 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 madde hükümlerinden 

yararlanılır. Süresinde ödenmeyen 

veya eksik ödenen taksitlerin 

yapıldığı hâlde prim borçları 

nedeniyle daha önceki ilgili kanunları 

uyarınca sigortalılık süreleri 

durdurulmuş olanlardan bu 

maddenin yayımlandığı tarih 

itibarıyla ihya edilmemiş olanların 

kendileri veya hak sahipleri, bu 

maddenin yürürlüğe girdiği tarihi 

takip eden ay başından itibaren üç ay 

içinde Kuruma müracaat ederek, 

durdurulan sigortalılık süreleri için 

ödeyecekleri prim tutarının, 

sigortalılık süreleri durdurulmamış 

gibi değerlendirilerek bu madde 

hükümlerine göre hesaplanmasını 

talep edebilirler. Hesaplanan borcun 

tamamının ilk taksit ödeme süresi 

içinde ödenmesi hâlinde durdurulan 

süreler sigortalılık süresi olarak 

değerlendirilir. Hesaplanan borcun 

tamamının ilk taksit ödeme süresi 

içinde ödenmemesi hâlinde ihya 

işlemi geçerli sayılmaz ve bu madde 

kapsamında ödenmiş olan tutarlar 

ilgilinin bu madde kapsamı haricinde 

başkaca prim borcunun 

bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak 

iade edilir. 

(6) Bu maddeye göre 

ödenmesi gereken 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 madde hükümlerinden 

yararlanılır. Süresinde ödenmeyen 

veya eksik ödenen taksitlerin 
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belirtilen şekilde de ödenmemesi 

veya bir takvim yılında ikiden fazla 

taksitin süresinde ödenmemesi veya 

eksik ödenmesi hâlinde bu madde 

hükümlerinden yararlanma hakkı 

kaybedilir. Bu hüküm alacakları tahsil 

daireleri açısından taksitlendirilen 

alacaklar için ayrı ayrı uygulanır. 

(7) Taksit tutarının %10’unu 

aşmamak şartıyla 5 Türk lirasına (bu 

tutar dâhil) kadar yapılmış eksik 

ödemeler için bu madde hükümleri 

ihlal edilmiş sayılmaz. 

(8) Ödeme hakkının 

kaybedilmiş olması hâlinde, borçlular 

ödedikleri tutar kadar bu madde 

hükmünden yararlandırılırlar. 

(9) Bu madde hükümlerinden 

yararlanmak isteyen borçluların, bu 

maddelerde belirtilen şartların yanı 

sıra dava açmamaları, açılmış 

davalardan vazgeçmeleri ve kanun 

yollarına başvurmamaları şarttır. 

(10) Bu maddeye göre 

ödenecek alacaklarla ilgili olarak 

tatbik edilen hacizler yapılan 

ödemeler nispetinde kaldırılır ve 

buna isabet eden teminatlar iade 

edilir. 

(11) 6111 sayılı Kanun 

hükümlerine göre bu maddenin 

yayımlandığı tarih itibarıyla taksit 

ödemeleri devam eden alacaklar 

hariç olmak üzere, bu madde 

kapsamına giren alacakların, bu 

maddenin yayımlandığı tarihten önce 

bu madde kapsamına giren borçları 

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi 

gereğince tecil ve taksitlendirilmiş 

olup, tecil ve taksitlendirme işlemi bu 

maddenin yürürlüğe girdiği tarih 

itibarıyla devam eden borçlularca, 

tecil ve taksitlendirme süresi içinde 

belirtilen şekilde de ödenmemesi 

veya bir takvim yılında ikiden fazla 

taksitin süresinde ödenmemesi veya 

eksik ödenmesi hâlinde bu madde 

hükümlerinden yararlanma hakkı 

kaybedilir. Bu hüküm alacakları tahsil 

daireleri açısından taksitlendirilen 

alacaklar için ayrı ayrı uygulanır. 

(7) Taksit tutarının %10’unu 

aşmamak şartıyla 5 Türk lirasına (bu 

tutar dâhil) kadar yapılmış eksik 

ödemeler için bu madde hükümleri 

ihlal edilmiş sayılmaz. 

(8) Ödeme hakkının 

kaybedilmiş olması hâlinde, borçlular 

ödedikleri tutar kadar bu madde 

hükmünden yararlandırılırlar. 

(9) Bu madde hükümlerinden 

yararlanmak isteyen borçluların, bu 

maddelerde belirtilen şartların yanı 

sıra dava açmamaları, açılmış 

davalardan vazgeçmeleri ve kanun 

yollarına başvurmamaları şarttır. 

(10) Bu maddeye göre 

ödenecek alacaklarla ilgili olarak 

tatbik edilen hacizler yapılan 

ödemeler nispetinde kaldırılır ve 

buna isabet eden teminatlar iade 

edilir. 

(11) 6111 sayılı Kanun 

hükümlerine göre bu maddenin 

yayımlandığı tarih itibarıyla taksit 

ödemeleri devam eden alacaklar 

hariç olmak üzere, bu madde 

kapsamına giren alacakların, bu 

maddenin yayımlandığı tarihten önce 

bu madde kapsamına giren borçları 

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi 

gereğince tecil ve taksitlendirilmiş 

olup, tecil ve taksitlendirme işlemi bu 

maddenin yürürlüğe girdiği tarih 

itibarıyla devam eden borçlularca, 

tecil ve taksitlendirme süresi içinde 
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ödenmiş tutarların Kurumun ilgili 

mevzuatı uyarınca mahsup 

edilmesinin yazılı olarak talep 

edilmesi hâlinde, daha önce ödemiş 

oldukları tutarlar, sosyal güvenlik 

mevzuatının ilgili hükümlerine göre 

mahsup edildikten sonra birinci fıkra 

kapsamına giren kalan borçları bu 

maddeye göre peşin veya taksitler 

hâlinde ödenir. 

(12) 10/1/2013 tarihli ve 6385 

sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanuna göre sosyal güvenlik 

destek primi borçlarını yapılandıran 

ve yapılandırma işlemi bu maddenin 

yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 

devam eden borçlularca, 

yapılandırma süresi içinde ödenmiş 

tutarların Kurumun ilgili mevzuatı 

uyarınca mahsup edilmesinin yazılı 

olarak talep edilmesi hâlinde, daha 

önce ödenen tutarlar, sosyal güvenlik 

mevzuatının ilgili hükümlerine göre 

mahsup edildikten sonra kalan 

borçları bu maddeye göre peşin veya 

taksitler hâlinde ödenir. 

(13) Bu Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (b) 

bendi kapsamındaki sigortalılar, 60 

ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) 

bendi kapsamında genel sağlık 

sigortalısı olanlar, ek 5 inci ve ek 6 ncı 

maddeleri kapsamında sigortalı 

olanlar, bu madde kapsamındaki 

borçlarını yapılandırmaları hâlinde, 

yapılandırılan borç haricinde altmış 

günden fazla prim ve prime ilişkin 

borçlarının bulunmaması veya altmış 

günden fazla prim ve prime ilişkin 

borçları bulunmakla birlikte bu 

borçlarını ilgili kanunlara göre 

ödenmiş tutarların Kurumun ilgili 

mevzuatı uyarınca mahsup 

edilmesinin yazılı olarak talep 

edilmesi hâlinde, daha önce ödemiş 

oldukları tutarlar, sosyal güvenlik 

mevzuatının ilgili hükümlerine göre 

mahsup edildikten sonra birinci fıkra 

kapsamına giren kalan borçları bu 

maddeye göre peşin veya taksitler 

hâlinde ödenir. 

(12) 10/1/2013 tarihli ve 6385 

sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanuna göre sosyal güvenlik 

destek primi borçlarını yapılandıran 

ve yapılandırma işlemi bu maddenin 

yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 

devam eden borçlularca, 

yapılandırma süresi içinde ödenmiş 

tutarların Kurumun ilgili mevzuatı 

uyarınca mahsup edilmesinin yazılı 

olarak talep edilmesi hâlinde, daha 

önce ödenen tutarlar, sosyal güvenlik 

mevzuatının ilgili hükümlerine göre 

mahsup edildikten sonra kalan 

borçları bu maddeye göre peşin veya 

taksitler hâlinde ödenir. 

(13) Bu Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (b) 

bendi kapsamındaki sigortalılar, 60 

ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) 

bendi kapsamında genel sağlık 

sigortalısı olanlar, ek 5 inci ve ek 6 ncı 

maddeleri kapsamında sigortalı 

olanlar, bu madde kapsamındaki 

borçlarını yapılandırmaları hâlinde, 

yapılandırılan borç haricinde altmış 

günden fazla prim ve prime ilişkin 

borçlarının bulunmaması veya altmış 

günden fazla prim ve prime ilişkin 

borçları bulunmakla birlikte bu 

borçlarını ilgili kanunlara göre 
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taksitlendirmiş veya yapılandırmış 

olup ödeme yükümlülüklerini de 

yerine getiriyor olmaları ve bu 

maddeye göre yapılandırılan 

borçlarının ilk taksitini ödemeleri 

kaydıyla genel sağlık sigortasından 

yararlanmaya başlatılır. 

(14) Bu 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. 

(15) Bu madde kapsamına 

giren alacaklara karşılık bu maddenin 

yayımlandığı tarihten önce tahsil 

edilmiş olan tutarların bu madde 

hükümlerine dayanılarak red ve 

iadesi yapılmaz. 

(16) Bu madde kapsamında 

ödenmesi gereken tutarlar, il özel 

idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı 

müstakil bütçeli ve kamu tüzel 

kişiliğini haiz kuruluşlarca ikişer aylık 

dönemler hâlinde azami otuz altı eşit 

taksitte, bu madde ile bu maddeyi 

ihdas eden Kanunun 73 üncü 

maddesi kapsamında ödenmesi 

gereken tutarlar, Gençlik ve Spor 

Bakanlığı, Türkiye Futbol 

Federasyonu ve özerk spor 

federasyonlarına tescil edilmiş olan 

ve Türkiye’de sportif alanda 

faaliyette bulunan spor kulüplerince 

ikişer aylık dönemler hâlinde azami 

kırk iki eşit taksitte ödenebilir. Bu 

takdirde bu bent hükmüne göre 

taksitlendirmiş veya yapılandırmış 

olup ödeme yükümlülüklerini de 

yerine getiriyor olmaları ve bu 

maddeye göre yapılandırılan 

borçlarının ilk taksitini ödemeleri 

kaydıyla genel sağlık sigortasından 

yararlanmaya başlatılır. 

(14) Bu 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. 

(15) Bu madde kapsamına 

giren alacaklara karşılık bu maddenin 

yayımlandığı tarihten önce tahsil 

edilmiş olan tutarların bu madde 

hükümlerine dayanılarak red ve 

iadesi yapılmaz. 

(16) Bu madde kapsamında 

ödenmesi gereken tutarlar, il özel 

idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı 

müstakil bütçeli ve kamu tüzel 

kişiliğini haiz kuruluşlarca ikişer aylık 

dönemler hâlinde azami otuz altı eşit 

taksitte, bu madde ile bu maddeyi 

ihdas eden Kanunun 73 üncü 

maddesi kapsamında ödenmesi 

gereken tutarlar, Gençlik ve Spor 

Bakanlığı, Türkiye Futbol 

Federasyonu ve özerk spor 

federasyonlarına tescil edilmiş olan 

ve Türkiye’de sportif alanda 

faaliyette bulunan spor kulüplerince 

ikişer aylık dönemler hâlinde azami 

kırk iki eşit taksitte ödenebilir. Bu 

takdirde bu bent hükmüne göre 
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hesaplanacak katsayı yirmi dört eşit 

taksit için (1,20), otuz eşit taksit için 

(1,25), otuz altı eşit taksit için (1,30) 

ve kırk iki eşit taksit için (1,35) olarak 

uygulanır. 

(17) Bu madde kapsamına 

giren alacakların; asıllarının bu 

maddenin yayımlandığı tarihten önce 

ödenmiş olması şartıyla, bu 

maddenin yayımlandığı tarih 

itibarıyla aslı ödenmiş ferî alacağın 

%40’ının ilk taksit ödeme süresi 

içinde ödenmesi hâlinde kalan 

%60’ının tahsilinden vazgeçilir. Aslı 

ödenmiş ferî alacağın %40’ının 

taksitle ödenmek istenmesi hâlinde 

ise bu maddenin dördüncü fıkrasının 

(c) bendine göre taksitlendirilir. 

 (18) Bu maddede geçen Yİ-

ÜFE aylık değişim oranları tabiri, 

Türkiye İstatistik Kurumunun her ay 

belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar 

toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) 

aylık değişim oranlarını, 1/1/2005 

tarihinden itibaren üretici fiyatları 

endeksi (ÜFE) aylık değişim 

oranlarını, 1/1/2014 tarihinden 

itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi 

(Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını ifade 

eder. Bu madde hükümlerine göre 

ödenecek alacaklara bu maddenin 

yayımlandığı ay için uygulanması 

gereken Yİ-ÜFE aylık değişim oranı 

olarak, bu maddenin yayımlandığı 

tarihten bir önceki ay için belirlenen 

Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınır. 

(19) Bakanlar Kurulu, bu 

maddede öngörülen başvuru ve ilk 

taksit ödeme sürelerini, bu maddenin 

birinci fıkrasının (d) bendinde 

belirtilen borçlular yönünden altı aya 

kadar, diğer borçlular yönünden ise 

bir aya kadar uzatmaya yetkilidir. 

hesaplanacak katsayı yirmi dört eşit 

taksit için (1,20), otuz eşit taksit için 

(1,25), otuz altı eşit taksit için (1,30) 

ve kırk iki eşit taksit için (1,35) olarak 

uygulanır. 

(17) Bu madde kapsamına 

giren alacakların; asıllarının bu 

maddenin yayımlandığı tarihten önce 

ödenmiş olması şartıyla, bu 

maddenin yayımlandığı tarih 

itibarıyla aslı ödenmiş ferî alacağın 

%40’ının ilk taksit ödeme süresi 

içinde ödenmesi hâlinde kalan 

%60’ının tahsilinden vazgeçilir. Aslı 

ödenmiş ferî alacağın %40’ının 

taksitle ödenmek istenmesi hâlinde 

ise bu maddenin dördüncü fıkrasının 

(c) bendine göre taksitlendirilir. 

 (18) Bu maddede geçen Yİ-

ÜFE aylık değişim oranları tabiri, 

Türkiye İstatistik Kurumunun her ay 

belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar 

toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) 

aylık değişim oranlarını, 1/1/2005 

tarihinden itibaren üretici fiyatları 

endeksi (ÜFE) aylık değişim 

oranlarını, 1/1/2014 tarihinden 

itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi 

(Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını ifade 

eder. Bu madde hükümlerine göre 

ödenecek alacaklara bu maddenin 

yayımlandığı ay için uygulanması 

gereken Yİ-ÜFE aylık değişim oranı 

olarak, bu maddenin yayımlandığı 

tarihten bir önceki ay için belirlenen 

Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınır. 

(19) Bakanlar Kurulu, bu 

maddede öngörülen başvuru ve ilk 

taksit ödeme sürelerini, bu maddenin 

birinci fıkrasının (d) bendinde 

belirtilen borçlular yönünden altı aya 

kadar, diğer borçlular yönünden ise 

bir aya kadar uzatmaya yetkilidir. 
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(20) Bu maddenin 

uygulanmasına ilişkin usul ve esasları 

belirlemeye Sosyal Güvenlik Kurumu 

yetkilidir.” 

 

(20) Bu maddenin 

uygulanmasına ilişkin usul ve esasları 

belirlemeye Sosyal Güvenlik Kurumu 

yetkilidir.” 

 

MADDE 79 – (1) Bu Kanunun 

yayımlandığı tarih itibarıyla (bu tarih 

dâhil) 13/10/1983 tarihli ve 2918 

sayılı Karayolları Trafik Kanunu 

uyarınca araç muayenesi yaptırmaları 

gerektiği hâlde muayenelerini 

süresinde yaptırmamış olanların, 

31/12/2014 tarihine kadar (bu tarih 

dâhil) araç muayenelerini 

yaptırmaları ve anılan Kanunun 35 

inci maddesi uyarınca muayene 

süresi geçirilen her ay ve kesri için 

tahsili gereken %5 fazla yerine 

Kanunun yayımlandığı tarihe kadar 

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, bu 

Kanunun yayımlandığı tarihten 

(yayımlandığı ay dâhil) araç 

muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar 

her ay ve kesri için aylık %1 oranı 

esas alınarak hesaplanacak tutarı 

ödemeleri şartıyla anılan madde 

uyarınca alınması gereken %5 

fazlaların tahsilinden vazgeçilir ve 

yetkili kuruluş tarafından tahsil 

edilen bu tutarlar anılan maddede 

belirtilen süre ve şekilde Hazine 

hesaplarına aktarılır. 

(2) Bu madde kapsamına giren 

alacaklara karşılık bu maddenin 

yayımlandığı tarihten önce tahsil 

edilmiş olan tutarların bu madde 

hükümlerine dayanılarak red ve 

iadesi yapılmaz. 

(3) Bu maddede geçen, Yİ-ÜFE 

aylık değişim oranları tabiri, Türkiye 

İstatistik Kurumunun her ay için 

belirlediği 1/1/2005 tarihinden 

itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) 

(3) 6552 sayılı Kanunun 79 

uncu maddesinde yer 

alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015 

tarihine karar uzatılmıştır. 

MADDE 79 – (1) Bu Kanunun 

yayımlandığı tarih itibarıyla (bu tarih 

dâhil) 13/10/1983 tarihli ve 2918 

sayılı Karayolları Trafik Kanunu 

uyarınca araç muayenesi yaptırmaları 

gerektiği hâlde muayenelerini 

süresinde yaptırmamış olanların, 

(2014/7106 sayılı BKK’nın 3.maddesi 

ile değişik ibare) 30/6/2015  tarihine 

kadar (bu tarih dâhil) araç 

muayenelerini yaptırmaları ve anılan 

Kanunun 35 inci maddesi uyarınca 

muayene süresi geçirilen her ay ve 

kesri için tahsili gereken %5 fazla 

yerine Kanunun yayımlandığı tarihe 

kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, 

bu Kanunun yayımlandığı tarihten 

(yayımlandığı ay dâhil) araç 

muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar 

her ay ve kesri için aylık %1 oranı 

esas alınarak hesaplanacak tutarı 

ödemeleri şartıyla anılan madde 

uyarınca alınması gereken %5 

fazlaların tahsilinden vazgeçilir ve 

yetkili kuruluş tarafından tahsil 

edilen bu tutarlar anılan maddede 

belirtilen süre ve şekilde Hazine 

hesaplarına aktarılır. 

(2) Bu madde kapsamına giren 

alacaklara karşılık bu maddenin 

yayımlandığı tarihten önce tahsil 

edilmiş olan tutarların bu madde 

hükümlerine dayanılarak red ve 

iadesi yapılmaz. 

(3) Bu maddede geçen, Yİ-ÜFE 

aylık değişim oranları tabiri, Türkiye 

İstatistik Kurumunun her ay için 

belirlediği 1/1/2005 tarihinden 



  

 
 

  

          

                
 
              [TÜRMOB Gençlik Caddesi No: 107   06570   Anıttepe – Ankara 
                Tel : (312) 232 50 60  Faks : (312) 232 50 73   www.turmob.org.tr  

 

 
 Sirküler Rapor             01.12.2014/220-14 

T   Ü   R   M   O   B 
TÜRKİYE  SERBEST  MUHASEBECİ  MALİ MÜŞAVİRLER 

VE   YEMİNLİ  MALİ   MÜŞAVİRLER  ODALARI  BİRLİĞİ 

SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT 

aylık değişim oranlarını, 1/1/2014 

tarihinden itibaren yurt içi üretici 

fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim 

oranlarını ifade eder. 

(4) Bu maddenin 

uygulanmasına ilişkin usul ve esasları 

belirlemeye Maliye Bakanlığı 

yetkilidir. 

 

itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) 

aylık değişim oranlarını, 1/1/2014 

tarihinden itibaren yurt içi üretici 

fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim 

oranlarını ifade eder. 

(4) Bu maddenin 

uygulanmasına ilişkin usul ve esasları 

belirlemeye Maliye Bakanlığı 

yetkilidir. 

 

 

MADDE 73 – (1) Maliye Bakanlığına 

bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen; 

a) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi 

Usul Kanunu kapsamına giren; 

1) 30/4/2014 tarihinden (bu tarih 

dâhil) önceki dönemlere, beyana 

dayanan vergilerde bu tarihe kadar 

verilmesi gereken beyannamelere 

ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi 

cezaları, gecikme faizleri, gecikme 

zamlarından (2013 takvim yılına 

ilişkin gelir vergisi ikinci taksiti hariç), 

2) 2014 yılına ilişkin olarak 

30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) 

önce tahakkuk eden vergi ve bunlara 

bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, 

gecikme zamlarından (2014 yılı için 

tahakkuk eden motorlu taşıtlar 

vergisi ikinci taksiti hariç), 

3) 30/4/2014 tarihinden (bu tarih 

dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin 

olarak vergi aslına bağlı olmayan 

vergi cezalarından, 

b) 30/4/2014 tarihinden (bu tarih 

dâhil) önce, 21/6/1927 tarihli ve 

1111 sayılı Askerlik Kanunu, mülga 

11/2/1950 tarihli ve 5539 sayılı 

Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş 

ve Görevleri Hakkında Kanun, 

10/6/1983 tarihli ve 2839 sayılı 

Milletvekili Seçimi Kanunu, 

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı 

 

(2) 6552 sayılı Kanunun 73 ve 80 

inci maddelerinde yer alan 

başvuru süreleri ile ilk taksit 

ödeme süreleri anılan 

maddelerde belirtilen sürelerin 

bitiminden itibaren bir ay 

uzatılmıştır. 

 

MADDE 73 – (1) Maliye Bakanlığına 

bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen; 

a) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi 

Usul Kanunu kapsamına giren; 

1) 30/4/2014 tarihinden (bu tarih 

dâhil) önceki dönemlere, beyana 

dayanan vergilerde bu tarihe kadar 

verilmesi gereken beyannamelere 

ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi 

cezaları, gecikme faizleri, gecikme 

zamlarından (2013 takvim yılına 

ilişkin gelir vergisi ikinci taksiti hariç), 

2) 2014 yılına ilişkin olarak 

30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) 

önce tahakkuk eden vergi ve bunlara 

bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, 

gecikme zamlarından (2014 yılı için 

tahakkuk eden motorlu taşıtlar 

vergisi ikinci taksiti hariç), 

3) 30/4/2014 tarihinden (bu tarih 

dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin 

olarak vergi aslına bağlı olmayan 

vergi cezalarından, 

b) 30/4/2014 tarihinden (bu tarih 

dâhil) önce, 21/6/1927 tarihli ve 

1111 sayılı Askerlik Kanunu, mülga 

11/2/1950 tarihli ve 5539 sayılı 

Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş 

ve Görevleri Hakkında Kanun, 

10/6/1983 tarihli ve 2839 sayılı 

Milletvekili Seçimi Kanunu, 

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı 
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Karayolları Trafik Kanunu, 18/1/1984 

tarihli ve 2972 sayılı Mahalli İdareler 

ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar 

Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 

23/5/1987 tarihli ve 3376 sayılı 

Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna 

Sunulması Hakkında Kanun, 

10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı 

Karayolu Taşıma Kanunu, 25/4/2006 

tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri 

Kanunu, mülga 13/4/1994 tarihli ve 

3984 sayılı Radyo ve Televizyonların 

Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, 

15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı 

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve 

Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ve 

25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı 

Karayolları Genel Müdürlüğünün 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

gereğince verilen idari para 

cezalarından, 

c) Yukarıdaki bentler dışında kalan ve 

Maliye Bakanlığına bağlı tahsil 

dairelerince 21/7/1953 tarihli ve 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun kapsamında 

takip edilen; adli ve idari para 

cezaları ile mülga 7/3/1954 tarihli ve 

6326 sayılı Petrol Kanununa 

istinaden alınan Devlet hissesi ve 

Devlet hakkı, 30/5/2013 tarihli ve 

6491 sayılı Türk Petrol Kanununa 

istinaden alınan Devlet hissesi, mülga 

22/6/1956 tarihli ve 6747 sayılı Şeker 

Kanununa istinaden alınan şeker fiyat 

farkı, mülga 10/9/1960 tarihli ve 79 

sayılı Milli Korunma Suçlarının Affına, 

Milli Korunma Teşkilat, Sermaye ve 

Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı 

Hükümler İhdasına Dair Kanuna 

istinaden alınan akaryakıt fiyat 

istikrar payı ve akaryakıt fiyat farkı, 

4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden 

Karayolları Trafik Kanunu, 18/1/1984 

tarihli ve 2972 sayılı Mahalli İdareler 

ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar 

Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 

23/5/1987 tarihli ve 3376 sayılı 

Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna 

Sunulması Hakkında Kanun, 

10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı 

Karayolu Taşıma Kanunu, 25/4/2006 

tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri 

Kanunu, mülga 13/4/1994 tarihli ve 

3984 sayılı Radyo ve Televizyonların 

Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, 

15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı 

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve 

Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ve 

25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı 

Karayolları Genel Müdürlüğünün 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

gereğince verilen idari para 

cezalarından, 

c) Yukarıdaki bentler dışında kalan ve 

Maliye Bakanlığına bağlı tahsil 

dairelerince 21/7/1953 tarihli ve 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun kapsamında 

takip edilen; adli ve idari para 

cezaları ile mülga 7/3/1954 tarihli ve 

6326 sayılı Petrol Kanununa 

istinaden alınan Devlet hissesi ve 

Devlet hakkı, 30/5/2013 tarihli ve 

6491 sayılı Türk Petrol Kanununa 

istinaden alınan Devlet hissesi, mülga 

22/6/1956 tarihli ve 6747 sayılı Şeker 

Kanununa istinaden alınan şeker fiyat 

farkı, mülga 10/9/1960 tarihli ve 79 

sayılı Milli Korunma Suçlarının Affına, 

Milli Korunma Teşkilat, Sermaye ve 

Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı 

Hükümler İhdasına Dair Kanuna 

istinaden alınan akaryakıt fiyat 

istikrar payı ve akaryakıt fiyat farkı, 

4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden 
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Kanununa istinaden alınan Devlet 

hakkı ve özel idare payı ile madencilik 

fonu, mülga 10/8/1993 tarihli ve 491 

sayılı Denizcilik Müsteşarlığının 

Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnameye ve 

26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnameye istinaden alınan 

kılavuzluk ve römorkörcülük hizmet 

payları hariç olmak üzere, asli ve ferî 

amme alacaklarından (28/3/2002 

tarihli ve 4749 sayılı Kamu 

Finansmanı ve Borç Yönetiminin 

Düzenlenmesi Hakkında Kanun 

kapsamında olup tahsil dairesine 

takip için intikal etmiş olan amme 

alacakları dâhil), 

kesinleşmiş olup bu Kanunun 

yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi 

geldiği hâlde ödenmemiş olan ya da 

ödeme süresi henüz geçmemiş 

bulunan alacakların ödenmemiş 

kısmının tamamı ile bunlara bağlı 

faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme 

zammı gibi ferî amme alacakları 

yerine bu Kanunun yayımlandığı 

tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim 

oranları esas alınarak hesaplanacak 

tutarın; ödenmemiş alacağın sadece 

ferî alacaktan ibaret olması hâlinde 

ferî alacak yerine Yİ-ÜFE aylık 

değişim oranları esas alınarak 

hesaplanacak tutarın, bu maddede 

belirtilen süre ve şekilde tamamen 

ödenmesi şartıyla alacaklara bağlı 

faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme 

zammı gibi ferî amme alacaklarının 

tahsilinden vazgeçilir. 

(2) Birinci fıkra kapsamına 

giren ve bu Kanunun yayımlandığı 

Kanununa istinaden alınan Devlet 

hakkı ve özel idare payı ile madencilik 

fonu, mülga 10/8/1993 tarihli ve 491 

sayılı Denizcilik Müsteşarlığının 

Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnameye ve 

26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnameye istinaden alınan 

kılavuzluk ve römorkörcülük hizmet 

payları hariç olmak üzere, asli ve ferî 

amme alacaklarından (28/3/2002 

tarihli ve 4749 sayılı Kamu 

Finansmanı ve Borç Yönetiminin 

Düzenlenmesi Hakkında Kanun 

kapsamında olup tahsil dairesine 

takip için intikal etmiş olan amme 

alacakları dâhil), 

kesinleşmiş olup bu Kanunun 

yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi 

geldiği hâlde ödenmemiş olan ya da 

ödeme süresi henüz geçmemiş 

bulunan alacakların ödenmemiş 

kısmının tamamı ile bunlara bağlı 

faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme 

zammı gibi ferî amme alacakları 

yerine bu Kanunun yayımlandığı 

tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim 

oranları esas alınarak hesaplanacak 

tutarın; ödenmemiş alacağın sadece 

ferî alacaktan ibaret olması hâlinde 

ferî alacak yerine Yİ-ÜFE aylık 

değişim oranları esas alınarak 

hesaplanacak tutarın, bu maddede 

belirtilen süre ve şekilde tamamen 

ödenmesi şartıyla alacaklara bağlı 

faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme 

zammı gibi ferî amme alacaklarının 

tahsilinden vazgeçilir. 

(2) Birinci fıkra kapsamına 

giren ve bu Kanunun yayımlandığı 
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tarih itibarıyla vadesi geldiği hâlde 

ödenmemiş olan ya da ödeme süresi 

henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi 

aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan 

vergi cezalarının %50’sinin, bu 

maddede belirtilen süre ve şekilde 

tamamen ödenmesi şartıyla cezaların 

kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilir. 

(3) Bu maddede geçen, Yİ-ÜFE 

aylık değişim oranları tabiri; Türkiye 

İstatistik Kurumunun her ay için 

belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar 

toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) 

aylık değişim oranlarını, 1/1/2005 

tarihinden itibaren üretici fiyatları 

endeksi (ÜFE) aylık değişim 

oranlarını, 1/1/2014 tarihinden 

itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi 

(Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını, 

vergi tabiri; 213 sayılı Kanun 

kapsamına giren vergi, resim, harç ve 

fon payı ile eğitime katkı payını, 

beyanname tabiri; vergi tarhına esas 

olan beyanname ve bildirimleri ifade 

eder. Bu madde hükümlerine göre 

ödenecek alacaklara bu Kanunun 

yayımlandığı ay için uygulanması 

gereken Yİ-ÜFE aylık değişim oranı 

olarak, bu Kanunun yayımlandığı 

tarihten bir önceki ay için belirlenen 

Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınır. 

(4) İhtirazi kayıtla verilen 

beyannameler üzerine tahakkuk 

etmiş olan vergiler hakkında bu 

maddenin birinci fıkrası hükmü 

uygulanır. 

(5) Bu madde kapsamında 

ödenecek olan motorlu taşıtlar 

vergisi ile bu vergiye bağlı kesilen 

vergi cezaları ve bunlara bağlı 

gecikme faizi, gecikme zammı gibi 

ferî amme alacakları yerine bu 

Kanunun yayımlandığı tarihe kadar 

tarih itibarıyla vadesi geldiği hâlde 

ödenmemiş olan ya da ödeme süresi 

henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi 

aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan 

vergi cezalarının %50’sinin, bu 

maddede belirtilen süre ve şekilde 

tamamen ödenmesi şartıyla cezaların 

kalan %50’sinin tahsilinden 

vazgeçilir. 

(3) Bu maddede geçen, Yİ-ÜFE 

aylık değişim oranları tabiri; Türkiye 

İstatistik Kurumunun her ay için 

belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar 

toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) 

aylık değişim oranlarını, 1/1/2005 

tarihinden itibaren üretici fiyatları 

endeksi (ÜFE) aylık değişim 

oranlarını, 1/1/2014 tarihinden 

itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi 

(Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını, 

vergi tabiri; 213 sayılı Kanun 

kapsamına giren vergi, resim, harç ve 

fon payı ile eğitime katkı payını, 

beyanname tabiri; vergi tarhına esas 

olan beyanname ve bildirimleri ifade 

eder. Bu madde hükümlerine göre 

ödenecek alacaklara bu Kanunun 

yayımlandığı ay için uygulanması 

gereken Yİ-ÜFE aylık değişim oranı 

olarak, bu Kanunun yayımlandığı 

tarihten bir önceki ay için belirlenen 

Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınır. 

(4) İhtirazi kayıtla verilen 

beyannameler üzerine tahakkuk 

etmiş olan vergiler hakkında bu 

maddenin birinci fıkrası hükmü 

uygulanır. 

(5) Bu madde kapsamında 

ödenecek olan motorlu taşıtlar 

vergisi ile bu vergiye bağlı kesilen 

vergi cezaları ve bunlara bağlı 

gecikme faizi, gecikme zammı gibi 

ferî amme alacakları yerine bu 
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Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas 

alınarak hesaplanacak tutarın ait 

olduğu taşıt için, bu madde 

hükümlerinin ihlal edilmemiş olması 

koşuluyla bu maddede belirtilen 

ödeme süresi sonuna kadar 

18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 

13 üncü maddesinin (d) fıkrası 

hükmü uygulanmaz. 

(6) Bu madde hükmünden 

yararlanmak isteyen borçluların 

maddede belirtilen şartların yanı sıra 

dava açmamaları, açılmış davalardan 

vazgeçmeleri ve kanun yollarına 

başvurmamaları şarttır. 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. Maliye Bakanlığına bağlı 

tahsil dairelerince tahsili gerektiği 

hâlde tahakkuku diğer kamu 

idarelerince yapılan alacaklara ilişkin 

ilgili kamu idaresi aleyhine açılmış 

davalardan vazgeçme dilekçelerinin 

verileceği idari mercii belirlemeye 

Maliye Bakanlığı yetkilidir. Bu madde 

hükümlerinden yararlanmak üzere 

başvuruda bulunan ve açtıkları 

davalardan vazgeçen borçluların bu 

ihtilaflarıyla ilgili olarak bu Kanunun 

yayımlandığı tarihten sonra tebliğ 

edilen kararlar uyarınca işlem 

yapılmaz ve bu kararlar ile 

hükmedilmiş yargılama giderleri ve 

vekâlet ücreti bulunması hâlinde 

bunlar talep edilemez. 

(7) Maliye Bakanlığına bağlı 

tahsil dairelerince takip edilmekte 

olan amme alacaklarından yıllık gelir 

veya kurumlar vergilerini, gelir 

Kanunun yayımlandığı tarihe kadar 

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas 

alınarak hesaplanacak tutarın ait 

olduğu taşıt için, bu madde 

hükümlerinin ihlal edilmemiş olması 

koşuluyla bu maddede belirtilen 

ödeme süresi sonuna kadar 

18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 

13 üncü maddesinin (d) fıkrası 

hükmü uygulanmaz. 

(6) Bu madde hükmünden 

yararlanmak isteyen borçluların 

maddede belirtilen şartların yanı sıra 

dava açmamaları, açılmış davalardan 

vazgeçmeleri ve kanun yollarına 

başvurmamaları şarttır. 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. Maliye Bakanlığına bağlı 

tahsil dairelerince tahsili gerektiği 

hâlde tahakkuku diğer kamu 

idarelerince yapılan alacaklara ilişkin 

ilgili kamu idaresi aleyhine açılmış 

davalardan vazgeçme dilekçelerinin 

verileceği idari mercii belirlemeye 

Maliye Bakanlığı yetkilidir. Bu madde 

hükümlerinden yararlanmak üzere 

başvuruda bulunan ve açtıkları 

davalardan vazgeçen borçluların bu 

ihtilaflarıyla ilgili olarak bu Kanunun 

yayımlandığı tarihten sonra tebliğ 

edilen kararlar uyarınca işlem 

yapılmaz ve bu kararlar ile 

hükmedilmiş yargılama giderleri ve 

vekâlet ücreti bulunması hâlinde 

bunlar talep edilemez. 

(7) Maliye Bakanlığına bağlı 

tahsil dairelerince takip edilmekte 

olan amme alacaklarından yıllık gelir 
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(stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) 

vergisi, katma değer vergisi ve özel 

tüketim vergisi için bu 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. İl özel idareleri, 

belediyeler ve bunlara bağlı müstakil 

bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz 

kuruluşlar hakkında bu hüküm 

uygulanmaz. 

(8) Bu madde hükümlerinden 

yararlanmak isteyen borçluların 

maddede öngörülen şartların yanı 

sıra bu Kanunun yayımlandığı tarihi 

izleyen ikinci ayın sonuna kadar 

başvuruda bulunmaları ve madde 

kapsamında ödenecek tutarları, ilk 

taksiti bu Kanunun yayımlandığı 

tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak 

üzere ikişer aylık dönemler hâlinde 

azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri 

şarttır. Bu Kanuna göre ödenecek 

taksitlerin ödeme süresinin son 

gününün resmî tatile rastlaması 

hâlinde süre tatili izleyen ilk iş günü 

mesai saati sonunda biter. 

(9) Bu madde hükümlerine 

göre hesaplanan tutarın; 

a) İlk taksit ödeme süresi 

içinde tamamen ödenmesi hâlinde, 

bu tutara bu Kanunun yayımlandığı 

tarihten ödeme tarihine kadar geçen 

süre için herhangi bir faiz 

veya kurumlar vergilerini, gelir 

(stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) 

vergisi, katma değer vergisi ve özel 

tüketim vergisi için bu 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. İl özel idareleri, 

belediyeler ve bunlara bağlı müstakil 

bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz 

kuruluşlar hakkında bu hüküm 

uygulanmaz. 

(8) Bu madde hükümlerinden 

yararlanmak isteyen borçluların 

maddede öngörülen şartların yanı 

sıra bu Kanunun yayımlandığı tarihi 

izleyen üçüncü ayın sonuna kadar 

başvuruda bulunmaları ve madde 

kapsamında ödenecek tutarları, ilk 

taksiti bu Kanunun yayımlandığı 

tarihi izleyen dördüncü  aydan 

başlamak üzere ikişer aylık dönemler 

hâlinde azami on sekiz eşit taksitte 

ödemeleri şarttır. Bu Kanuna göre 

ödenecek taksitlerin ödeme süresinin 

son gününün resmî tatile rastlaması 

hâlinde süre tatili izleyen ilk iş günü 

mesai saati sonunda biter. 

(9) Bu madde hükümlerine 

göre hesaplanan tutarın; 

a) İlk taksit ödeme süresi 

içinde tamamen ödenmesi hâlinde, 

bu tutara bu Kanunun yayımlandığı 

tarihten ödeme tarihine kadar geçen 
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uygulanmaz. 

b) Taksitle ödenmek istenmesi 

hâlinde 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. 

c) Taksitle yapılacak 

ödemelerinde ilgili fıkralara göre 

belirlenen tutar; 

1) Altı eşit taksit için (1,05), 

2) Dokuz eşit taksit için (1,07), 

3) On iki eşit taksit için (1,10), 

4) On sekiz eşit taksit için 

(1,15), 

katsayısı ile çarpılır ve 

bulunan tutar taksit sayısına 

bölünmek suretiyle ikişer aylık 

dönemler hâlinde ödenecek taksit 

tutarı hesaplanır. Bu madde 

hükümlerinden yararlanmak üzere 

başvuruda bulunan borçlulara tercih 

ettikleri taksit süresine uygun ödeme 

planı verilir. Ancak, tercih edilen 

süreden daha kısa sürede ödeme 

yapılması hâlinde ödenecek tutar 

ilgili katsayıya göre düzeltilir. 

ç) Bu madde kapsamında 

ödenmesi gereken tutarlar; il özel 

idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı 

müstakil bütçeli ve kamu tüzel 

kişiliğini haiz kuruluşlarca ikişer aylık 

dönemler hâlinde azami otuz altı eşit 

taksitte ödenebilir. Bu takdirde bu 

bent hükmüne göre hesaplanacak 

katsayı yirmi dört eşit taksit için 

(1,20), otuz eşit taksit için (1,25), 

otuz altı eşit taksit için (1,30) olarak 

uygulanır. 

(10) a) Bu maddeye göre 

ödenmesi gereken taksitlerden; bir 

takvim yılında iki veya daha az (2014 

süre için herhangi bir faiz 

uygulanmaz. 

b) Taksitle ödenmek istenmesi 

hâlinde 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. 

c) Taksitle yapılacak 

ödemelerinde ilgili fıkralara göre 

belirlenen tutar; 

1) Altı eşit taksit için (1,05), 

2) Dokuz eşit taksit için (1,07), 

3) On iki eşit taksit için (1,10), 

4) On sekiz eşit taksit için 

(1,15), 

katsayısı ile çarpılır ve 

bulunan tutar taksit sayısına 

bölünmek suretiyle ikişer aylık 

dönemler hâlinde ödenecek taksit 

tutarı hesaplanır. Bu madde 

hükümlerinden yararlanmak üzere 

başvuruda bulunan borçlulara tercih 

ettikleri taksit süresine uygun ödeme 

planı verilir. Ancak, tercih edilen 

süreden daha kısa sürede ödeme 

yapılması hâlinde ödenecek tutar 

ilgili katsayıya göre düzeltilir. 

ç) Bu madde kapsamında 

ödenmesi gereken tutarlar; il özel 

idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı 

müstakil bütçeli ve kamu tüzel 

kişiliğini haiz kuruluşlarca ikişer aylık 

dönemler hâlinde azami otuz altı eşit 

taksitte ödenebilir. Bu takdirde bu 

bent hükmüne göre hesaplanacak 

katsayı yirmi dört eşit taksit için 

(1,20), otuz eşit taksit için (1,25), 

otuz altı eşit taksit için (1,30) olarak 

uygulanır. 

(10) a) Bu maddeye göre 

ödenmesi gereken taksitlerden; bir 
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takvim yılı için bir) 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 madde 

hükümlerinden yararlanılır. 

Süresinde ödenmeyen veya eksik 

ödenen taksitlerin belirtilen şekilde 

de ödenmemesi veya bir takvim 

yılında ikiden fazla (2014 takvim yılı 

için birden fazla) taksitin süresinde 

ödenmemesi veya eksik ödenmesi 

hâlinde bu madde hükümlerinden 

yararlanma hakkı kaybedilir. Bu 

hüküm alacaklı tahsil daireleri 

açısından taksitlendirilen alacaklar 

için ayrı ayrı uygulanır. 

b) Bu maddenin yedinci 

fıkrasında vadesinde ödenmesi 

öngörülen alacakların veya taksit 

tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 

5 Türk lirasına (bu tutar dâhil) kadar 

yapılmış eksik ödemeler için bu 

madde hükümleri ihlal edilmiş 

sayılmaz. 

c) Bu madde kapsamına giren 

alacakların maddede belirtilen 

şekilde tamamen ödenmemiş olması 

hâlinde, bu maddenin yedinci fıkrası 

hükümleri saklı kalmak kaydıyla 

borçlular ödedikleri tutarlar kadar bu 

madde hükümlerinden yararlanırlar. 

(11) Bu madde kapsamında 

ödenecek olan alacakların 6183 sayılı 

Kanunun 41 inci maddesine göre 

kredi kartı kullanılmak suretiyle 

ödenmesi uygun görüldüğü takdirde, 

ödemeye aracılık yapan bankalarca, 

takvim yılında iki veya daha az (2014 

takvim yılı için bir) 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 madde 

hükümlerinden yararlanılır. 

Süresinde ödenmeyen veya eksik 

ödenen taksitlerin belirtilen şekilde 

de ödenmemesi veya bir takvim 

yılında ikiden fazla (2014 takvim yılı 

için birden fazla) taksitin süresinde 

ödenmemesi veya eksik ödenmesi 

hâlinde bu madde hükümlerinden 

yararlanma hakkı kaybedilir. Bu 

hüküm alacaklı tahsil daireleri 

açısından taksitlendirilen alacaklar 

için ayrı ayrı uygulanır. 

b) Bu maddenin yedinci 

fıkrasında vadesinde ödenmesi 

öngörülen alacakların veya taksit 

tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 

5 Türk lirasına (bu tutar dâhil) kadar 

yapılmış eksik ödemeler için bu 

madde hükümleri ihlal edilmiş 

sayılmaz. 

c) Bu madde kapsamına giren 

alacakların maddede belirtilen 

şekilde tamamen ödenmemiş olması 

hâlinde, bu maddenin yedinci fıkrası 

hükümleri saklı kalmak kaydıyla 

borçlular ödedikleri tutarlar kadar bu 

madde hükümlerinden yararlanırlar. 

(11) Bu madde kapsamında 

ödenecek olan alacakların 6183 sayılı 

Kanunun 41 inci maddesine göre 

kredi kartı kullanılmak suretiyle 

ödenmesi uygun görüldüğü takdirde, 
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kart kullanıcılarına kredi kartı 

işlemine konu borç tutarının, 

taksitler hâlinde yansıtılması ve taksit 

ödeme aylarında hesaplarına borç 

kaydedilmesi koşuluyla, bu ödemeler 

için ödeme tarihi olarak kredi 

kartının kullanıldığı gün esas alınır ve 

borçluya tahsilatın yapıldığını gösterir 

makbuz verilir. Bu şekilde tahsil 

edilen tutarların bankalarca Hazine 

hesaplarına aktarılmasına ilişkin 6183 

sayılı Kanunun 41 inci maddesinde 

belirlenen süre, taksit aylarının son 

gününü izleyen günden itibaren 

hesaplanır. Taksitlerin kredi kartı 

kullanılmak suretiyle ödenmesi bu 

madde hükmüne göre katsayı 

uygulanmasına engel teşkil etmez. 

(12) Maliye Bakanlığına bağlı 

tahsil dairelerine ödenmesi gereken 

amme alacaklarına uygulanmak 

üzere, bu Kanun hükümlerinden 

yararlanmak için başvuruda bulunan 

ve ödenecek tutarları ilgili vergi 

mevzuatı gereği iade alacağından 

kendi borçlarına mahsuben ödemek 

isteyen borçluların, bu taleplerinin 

yerine getirilebilmesi için başvuru 

ve/veya taksit süresi içinde ilgili 

mevzuatın öngördüğü bilgi ve 

belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz 

etmeleri şarttır. Bu takdirde, ilgili 

mevzuatın borçlunun mahsup 

talebine esas aldığı tarih itibarıyla bu 

Kanuna göre ödenecek tutara 

mahsup işlemleri yapılır, mahsup 

talebine konu tutardan daha az 

tutarda mahsubun yapılması hâlinde, 

mahsuben ödeme suretiyle tahsil 

edilemeyen tutar için borçluya 

bildirimde bulunularak eksik ödenen 

bu tutarın bir ay içinde ödenmesi 

istenilir. Bu süre içinde eksik ödenen 

ödemeye aracılık yapan bankalarca, 

kart kullanıcılarına kredi kartı 

işlemine konu borç tutarının, 

taksitler hâlinde yansıtılması ve taksit 

ödeme aylarında hesaplarına borç 

kaydedilmesi koşuluyla, bu ödemeler 

için ödeme tarihi olarak kredi 

kartının kullanıldığı gün esas alınır ve 

borçluya tahsilatın yapıldığını 

gösterir makbuz verilir. Bu şekilde 

tahsil edilen tutarların bankalarca 

Hazine hesaplarına aktarılmasına 

ilişkin 6183 sayılı Kanunun 41 inci 

maddesinde belirlenen süre, taksit 

aylarının son gününü izleyen günden 

itibaren hesaplanır. Taksitlerin kredi 

kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi 

bu madde hükmüne göre katsayı 

uygulanmasına engel teşkil etmez. 

(12) Maliye Bakanlığına bağlı 

tahsil dairelerine ödenmesi gereken 

amme alacaklarına uygulanmak 

üzere, bu Kanun hükümlerinden 

yararlanmak için başvuruda bulunan 

ve ödenecek tutarları ilgili vergi 

mevzuatı gereği iade alacağından 

kendi borçlarına mahsuben ödemek 

isteyen borçluların, bu taleplerinin 

yerine getirilebilmesi için başvuru 

ve/veya taksit süresi içinde ilgili 

mevzuatın öngördüğü bilgi ve 

belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz 

etmeleri şarttır. Bu takdirde, ilgili 

mevzuatın borçlunun mahsup 

talebine esas aldığı tarih itibarıyla bu 

Kanuna göre ödenecek tutara 

mahsup işlemleri yapılır, mahsup 

talebine konu tutardan daha az 

tutarda mahsubun yapılması hâlinde, 

mahsuben ödeme suretiyle tahsil 

edilemeyen tutar için borçluya 

bildirimde bulunularak eksik ödenen 

bu tutarın bir ay içinde ödenmesi 
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tutarın, ödenmesi gerektiği tarihten 

ödendiği tarihe 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 hâlinde eksik 

ödenen tutar için bu Kanun 

hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz. 

(13) a) 13/2/2011 tarihli ve 

6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar 

ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 

Diğer Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

hükümlerine göre bu maddenin 

yayımlandığı tarih itibarıyla taksit 

ödemeleri devam eden alacaklar 

hariç olmak üzere, bu madde 

kapsamına giren alacakların, bu 

Kanunun yayımlandığı tarihten 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 madde hükümlerinden 

yararlanabilirler. Bu takdirde tecil 

şartlarına uygun olarak ödenen taksit 

tutarları için tecil hükümleri geçerli 

sayılır. Bu şekilde ödenmiş taksit 

tutarlarına tecil tarihi ile ödeme 

tarihi arasında geçen süre için sadece 

ilgili kanunun öngördüğü faiz 

uygulanır. Kalan taksit tutarları 

vadesinde ödenmemiş alacak kabul 

edilir ve bu alacaklar hakkında bu 

madde hükümleri uygulanır. 

b) Bu maddeden 

yararlanılarak süresinde ödenen 

alacaklara, maddede yer alan 

hükümler saklı kalmak kaydıyla 

istenilir. Bu süre içinde eksik ödenen 

tutarın, ödenmesi gerektiği tarihten 

ödendiği tarihe 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 hâlinde eksik 

ödenen tutar için bu Kanun 

hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz. 

(13) a) 13/2/2011 tarihli ve 

6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar 

ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 

Diğer Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

hükümlerine göre bu maddenin 

yayımlandığı tarih itibarıyla taksit 

ödemeleri devam eden alacaklar 

hariç olmak üzere, bu madde 

kapsamına giren alacakların, bu 

Kanunun yayımlandığı tarihten 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 madde hükümlerinden 

yararlanabilirler. Bu takdirde tecil 

şartlarına uygun olarak ödenen taksit 

tutarları için tecil hükümleri geçerli 

sayılır. Bu şekilde ödenmiş taksit 

tutarlarına tecil tarihi ile ödeme 

tarihi arasında geçen süre için sadece 

ilgili kanunun öngördüğü faiz 

uygulanır. Kalan taksit tutarları 

vadesinde ödenmemiş alacak kabul 

edilir ve bu alacaklar hakkında bu 

madde hükümleri uygulanır. 

b) Bu maddeden 

yararlanılarak süresinde ödenen 

alacaklara, maddede yer alan 
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Kanunun yayımlandığı tarihten 

sonraki süreler için faiz, gecikme 

zammı, gecikme faizi gibi ferî amme 

alacağı hesaplanmaz. 

c) Bu maddeye göre ödenecek 

alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen 

hacizler yapılan ödemeler nispetinde 

kaldırılır ve buna isabet eden 

teminatlar iade edilir. 

ç) 3/7/2005 tarihli ve 5393 

sayılı Belediye Kanununun geçici 5 

inci maddesi ile 10/7/2004 tarihli ve 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 

Kanununun geçici 3 üncü maddesi 

kapsamında uzlaşılan alacaklar 

hakkında bu Kanun hükümleri 

uygulanmaz. 

(14) a) 7/11/1996 tarihli ve 

4207 sayılı Tütün Ürünlerinin 

Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü 

Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin 

birinci fıkrası ile 30/3/2005 tarihli ve 

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 39 

uncu maddesine göre verilen idari 

para cezaları hariç olmak üzere, 

31/12/2013 tarihinden (bu tarih 

dâhil) önce idari yaptırım kararı 

verildiği hâlde bu Kanunun 

yayımlandığı tarih itibarıyla ilgilisine 

tebliğ edilmemiş olan ve genel 

bütçeye gelir kaydı gereken ve her 

bir kabahat için 120 Türk lirasının (bu 

tutar dâhil) altında kalan idari para 

cezaları tebliğ edilmez, tebliğ edilmiş 

olanların ve bunlara bağlı ferî 

alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bu 

bent kapsamına giren ve mülga 5539 

sayılı Kanun ile 6001 sayılı Kanun 

gereğince verilen idari para cezası ile 

birlikte ilgilisine tebliği gereken ve 

tutarı 12 Türk lirası ve altında kalan 

geçiş ücretleri için de bu bent hükmü 

uygulanır. 

hükümler saklı kalmak kaydıyla 

Kanunun yayımlandığı tarihten 

sonraki süreler için faiz, gecikme 

zammı, gecikme faizi gibi ferî amme 

alacağı hesaplanmaz. 

c) Bu maddeye göre ödenecek 

alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen 

hacizler yapılan ödemeler nispetinde 

kaldırılır ve buna isabet eden 

teminatlar iade edilir. 

ç) 3/7/2005 tarihli ve 5393 

sayılı Belediye Kanununun geçici 5 

inci maddesi ile 10/7/2004 tarihli ve 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 

Kanununun geçici 3 üncü maddesi 

kapsamında uzlaşılan alacaklar 

hakkında bu Kanun hükümleri 

uygulanmaz. 

(14) a) 7/11/1996 tarihli ve 

4207 sayılı Tütün Ürünlerinin 

Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü 

Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin 

birinci fıkrası ile 30/3/2005 tarihli ve 

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 39 

uncu maddesine göre verilen idari 

para cezaları hariç olmak üzere, 

31/12/2013 tarihinden (bu tarih 

dâhil) önce idari yaptırım kararı 

verildiği hâlde bu Kanunun 

yayımlandığı tarih itibarıyla ilgilisine 

tebliğ edilmemiş olan ve genel 

bütçeye gelir kaydı gereken ve her 

bir kabahat için 120 Türk lirasının (bu 

tutar dâhil) altında kalan idari para 

cezaları tebliğ edilmez, tebliğ edilmiş 

olanların ve bunlara bağlı ferî 

alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bu 

bent kapsamına giren ve mülga 5539 

sayılı Kanun ile 6001 sayılı Kanun 

gereğince verilen idari para cezası ile 

birlikte ilgilisine tebliği gereken ve 

tutarı 12 Türk lirası ve altında kalan 

geçiş ücretleri için de bu bent hükmü 
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b) Maliye Bakanlığına bağlı 

tahsil dairelerince takip edilmekte 

olan ve vadesi 31/12/2007 

tarihinden (bu tarih dâhil) önce 

olduğu hâlde bu Kanunun 

yayımlandığı tarih itibarıyla 

ödenmemiş olan ve 6183 sayılı 

Kanun kapsamına giren her bir 

alacağın türü, dönemi, asılları ayrı 

ayrı dikkate alınmak suretiyle tutarı 

50 Türk lirasını aşmayan asli 

alacakların ve tutarına bakılmaksızın 

bu asıllara bağlı ferî alacakların, aslı 

ödenmiş ferî alacaklardan tutarı 100 

Türk lirasını aşmayanların tahsilinden 

vazgeçilir. 

(15) Bu madde kapsamına 

giren alacaklara karşılık bu Kanunun 

yayımlandığı tarihten önce tahsil 

edilmiş olan tutarlar, bu madde 

kapsamında tahsil edilen tutarlar ile 

bu maddenin on üçüncü fıkrasının (a) 

bendi kapsamında yapılan tecile 

ilişkin olarak 6183 sayılı Kanun veya 

diğer kanunlar uyarınca ödenen 

faizlerin bu Kanun hükümlerine 

dayanılarak red ve iadesi yapılmaz. 

(16) a) Emlak vergisi ile çevre 

temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi 

cezaları, gecikme faizleri, gecikme 

zamları ve emlak vergisi üzerinden 

hesaplanan taşınmaz kültür 

varlıklarının korunmasına katkı payı 

ile buna bağlı gecikme zammından, 

b) 3/7/2005 tarihli ve 5393 

sayılı Belediye Kanunu kapsamındaki 

belediyelerin su abonelerinden olan 

su kullanımından kaynaklanan 

alacakları ile bunlara bağlı ferî 

(sözleşmelerde düzenlenen her türlü 

ceza ve zamlar dâhil) alacaklarından, 

c) 20/11/1981 tarihli ve 2560 

sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon 

uygulanır. 

b) Maliye Bakanlığına bağlı 

tahsil dairelerince takip edilmekte 

olan ve vadesi 31/12/2007 

tarihinden (bu tarih dâhil) önce 

olduğu hâlde bu Kanunun 

yayımlandığı tarih itibarıyla 

ödenmemiş olan ve 6183 sayılı 

Kanun kapsamına giren her bir 

alacağın türü, dönemi, asılları ayrı 

ayrı dikkate alınmak suretiyle tutarı 

50 Türk lirasını aşmayan asli 

alacakların ve tutarına bakılmaksızın 

bu asıllara bağlı ferî alacakların, aslı 

ödenmiş ferî alacaklardan tutarı 100 

Türk lirasını aşmayanların tahsilinden 

vazgeçilir. 

(15) Bu madde kapsamına 

giren alacaklara karşılık bu Kanunun 

yayımlandığı tarihten önce tahsil 

edilmiş olan tutarlar, bu madde 

kapsamında tahsil edilen tutarlar ile 

bu maddenin on üçüncü fıkrasının (a) 

bendi kapsamında yapılan tecile 

ilişkin olarak 6183 sayılı Kanun veya 

diğer kanunlar uyarınca ödenen 

faizlerin bu Kanun hükümlerine 

dayanılarak red ve iadesi yapılmaz. 

(16) a) Emlak vergisi ile çevre 

temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi 

cezaları, gecikme faizleri, gecikme 

zamları ve emlak vergisi üzerinden 

hesaplanan taşınmaz kültür 

varlıklarının korunmasına katkı payı 

ile buna bağlı gecikme zammından, 

b) 3/7/2005 tarihli ve 5393 

sayılı Belediye Kanunu kapsamındaki 

belediyelerin su abonelerinden olan 

su kullanımından kaynaklanan 

alacakları ile bunlara bağlı ferî 

(sözleşmelerde düzenlenen her türlü 

ceza ve zamlar dâhil) alacaklarından, 

c) 20/11/1981 tarihli ve 2560 
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İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 

Görevleri Hakkında Kanun 

kapsamındaki büyükşehir 

belediyeleri su ve kanalizasyon 

idarelerinin su ve atık su bedeli 

alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, 

gecikme faizi, gecikme zammı gibi 

ferî (sözleşmelerde düzenlenen her 

türlü ceza ve zamlar dâhil) 

alacaklarından, 

vadesi 30/4/2014 tarihinden 

(bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde 

kesinleşmiş olup bu Kanunun 

yayımlandığı tarih itibarıyla 

ödenmemiş bulunan alacaklar 

hakkında bu madde hükmü 

uygulanır. 

(17) Bakanlar Kurulu, bu 

maddede öngörülen başvuru ve ilk 

taksit ödeme sürelerini bir aya kadar, 

yabancı ülkelerde de faaliyette 

bulunan vergi mükelleflerinden, 

Ekonomi Bakanlığı tarafından 

olağanüstü politik riskin gerçekleştiği 

tespit edilen ülkede faaliyette 

bulunan ve bu ülkedeki faaliyetleri 

nedeniyle durumları 213 sayılı 

Kanunun 13 üncü maddesine göre 

mücbir sebep hâli kabul edilenlerin, 

bu Kanun kapsamında alacakları 

yapılandırılan alacaklı idarelere 

mücbir sebep hâllerinin devam ettiği 

süre içinde ödemeleri gereken 

taksitlerin ödeme süreleri ile 213 

sayılı Kanunun 15 inci maddesine 

göre doğal afet nedeniyle mücbir 

sebep hâli ilan edilen yerlerdeki 

dairelere (alacaklı idarelere) doğal 

afetin vukuu tarihinden itibaren 

ödenmesi gereken taksitlerin ödeme 

süreleri, mücbir sebep hâlinin bitim 

tarihini takip eden aydan başlamak 

üzere topluca veya ayrı ayrı bir yıla 

sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon 

İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 

Görevleri Hakkında Kanun 

kapsamındaki büyükşehir 

belediyeleri su ve kanalizasyon 

idarelerinin su ve atık su bedeli 

alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, 

gecikme faizi, gecikme zammı gibi 

ferî (sözleşmelerde düzenlenen her 

türlü ceza ve zamlar dâhil) 

alacaklarından, 

vadesi 30/4/2014 tarihinden 

(bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde 

kesinleşmiş olup bu Kanunun 

yayımlandığı tarih itibarıyla 

ödenmemiş bulunan alacaklar 

hakkında bu madde hükmü 

uygulanır. 

(17) Bakanlar Kurulu, bu 

maddede öngörülen başvuru ve ilk 

taksit ödeme sürelerini bir aya kadar, 

yabancı ülkelerde de faaliyette 

bulunan vergi mükelleflerinden, 

Ekonomi Bakanlığı tarafından 

olağanüstü politik riskin gerçekleştiği 

tespit edilen ülkede faaliyette 

bulunan ve bu ülkedeki faaliyetleri 

nedeniyle durumları 213 sayılı 

Kanunun 13 üncü maddesine göre 

mücbir sebep hâli kabul edilenlerin, 

bu Kanun kapsamında alacakları 

yapılandırılan alacaklı idarelere 

mücbir sebep hâllerinin devam ettiği 

süre içinde ödemeleri gereken 

taksitlerin ödeme süreleri ile 213 

sayılı Kanunun 15 inci maddesine 

göre doğal afet nedeniyle mücbir 

sebep hâli ilan edilen yerlerdeki 

dairelere (alacaklı idarelere) doğal 

afetin vukuu tarihinden itibaren 

ödenmesi gereken taksitlerin ödeme 

süreleri, mücbir sebep hâlinin bitim 

tarihini takip eden aydan başlamak 
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kadar uzatmaya yetkilidir. 

(18) Bu maddenin 

uygulanmasına ilişkin usul ve esasları 

belirlemeye Maliye Bakanlığı 

yetkilidir. 

 

üzere topluca veya ayrı ayrı bir yıla 

kadar uzatmaya yetkilidir. 

(18) Bu maddenin 

uygulanmasına ilişkin usul ve esasları 

belirlemeye Maliye Bakanlığı 

yetkilidir. 

 

MADDE 80 – (1) Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil 

dairelerince, 30/4/2014 tarihinden 

(bu tarih dâhil) önce 27/10/1999 

tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu 

ve ilgili diğer kanunlar kapsamında 

gümrük yükümlülüğü doğan ve 6183 

sayılı Kanun hükümlerine göre takip 

edilen gümrük vergileri, idari para 

cezaları, faiz, gecikme faizi ve 

gecikme zammı alacaklarından 

kesinleşmiş olup bu Kanunun 

yayımlandığı tarih itibarıyla; 

a) Vadesi geldiği hâlde 

ödenmemiş olan ya da ödeme süresi 

henüz geçmemiş bulunan gümrük 

vergileri ile bu vergilere bağlı 

cezaların ödenmemiş kısmının 

tamamı ile bunlara bağlı faiz, 

gecikme faizi, gecikme zammı gibi 

ferî amme alacakları yerine bu 

Kanunun yayımlandığı tarihe kadar 

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas 

alınarak hesaplanacak tutarın bu 

maddede belirtilen süre ve şekilde 

tamamen ödenmesi şartıyla, alacak 

asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, 

gecikme zammı gibi ferî amme 

alacaklarının tamamının tahsilinden 

vazgeçilir. 

b) Vadesi geldiği hâlde 

ödenmemiş olan ya da ödeme süresi 

henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi 

aslına bağlı olmaksızın 4458 sayılı 

Kanun ve ilgili diğer kanunlar 

kapsamında kesilmiş olan idari para 

(2) 6552 sayılı Kanunun 73 ve 80 

inci maddelerinde yer alan 

başvuru süreleri ile ilk taksit 

ödeme süreleri anılan 

maddelerde belirtilen sürelerin 

bitiminden itibaren bir ay 

uzatılmıştır. 

MADDE 80 – (1) Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil 

dairelerince, 30/4/2014 tarihinden 

(bu tarih dâhil) önce 27/10/1999 

tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu 

ve ilgili diğer kanunlar kapsamında 

gümrük yükümlülüğü doğan ve 6183 

sayılı Kanun hükümlerine göre takip 

edilen gümrük vergileri, idari para 

cezaları, faiz, gecikme faizi ve 

gecikme zammı alacaklarından 

kesinleşmiş olup bu Kanunun 

yayımlandığı tarih itibarıyla; 

a) Vadesi geldiği hâlde 

ödenmemiş olan ya da ödeme süresi 

henüz geçmemiş bulunan gümrük 

vergileri ile bu vergilere bağlı 

cezaların ödenmemiş kısmının 

tamamı ile bunlara bağlı faiz, 

gecikme faizi, gecikme zammı gibi 

ferî amme alacakları yerine bu 

Kanunun yayımlandığı tarihe kadar 

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas 

alınarak hesaplanacak tutarın bu 

maddede belirtilen süre ve şekilde 

tamamen ödenmesi şartıyla, alacak 

asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, 

gecikme zammı gibi ferî amme 

alacaklarının tamamının tahsilinden 

vazgeçilir. 

b) Vadesi geldiği hâlde 

ödenmemiş olan ya da ödeme süresi 

henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi 

aslına bağlı olmaksızın 4458 sayılı 

Kanun ve ilgili diğer kanunlar 

kapsamında kesilmiş olan idari para 
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cezaları ile 30/3/2005 tarihli ve 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun iştirak 

hükümleri nedeniyle kesilmiş olan 

idari para cezalarının %50’sinin bu 

maddede belirtilen süre ve şekilde 

tamamen ödenmesi şartıyla cezaların 

kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilir. 

c) Eşyanın gümrüklenmiş 

değerine bağlı olarak kesilmiş olan 

idari para cezaları ile ilgili olarak söz 

konusu cezaların ve varsa gümrük 

vergileri aslının tamamı ile bunlara 

bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme 

zammı gibi ferî amme alacakları 

yerine bu Kanunun yayımlandığı 

tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim 

oranları esas alınarak hesaplanacak 

tutarın bu maddede belirtilen süre ve 

şekilde tamamen ödenmesi şartıyla, 

alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme 

faizi, gecikme zammı gibi ferî amme 

alacaklarının tamamının tahsilinden 

vazgeçilir. 

ç) Bu fıkra kapsamında, 

ödenmemiş alacağın sadece ferî 

alacaktan ibaret olması hâlinde ferî 

alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim 

oranları esas alınarak hesaplanacak 

tutar tahsil edilir. 

(2) Birinci fıkra kapsamında 

kesinleşen alacakların yanı sıra 

eşyanın mülkiyeti kamuya geçirilmiş 

ise birinci fıkranın (c) bendine uygun 

olarak işlem yapılmış olması ve 

eşyanın gümrüklenmiş değerinin 

ödenmesi şartıyla mülkiyetin kamuya 

geçirilmesi işlemi iptal edilir. 

(3) Bu maddede geçen, Yİ-ÜFE 

aylık değişim oranları tabiri, Türkiye 

İstatistik Kurumunun her ay için 

belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar 

toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) 

aylık değişim oranlarını; 1/1/2005 

cezaları ile 30/3/2005 tarihli ve 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun iştirak 

hükümleri nedeniyle kesilmiş olan 

idari para cezalarının %50’sinin bu 

maddede belirtilen süre ve şekilde 

tamamen ödenmesi şartıyla cezaların 

kalan %50’sinin tahsilinden 

vazgeçilir. 

c) Eşyanın gümrüklenmiş 

değerine bağlı olarak kesilmiş olan 

idari para cezaları ile ilgili olarak söz 

konusu cezaların ve varsa gümrük 

vergileri aslının tamamı ile bunlara 

bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme 

zammı gibi ferî amme alacakları 

yerine bu Kanunun yayımlandığı 

tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim 

oranları esas alınarak hesaplanacak 

tutarın bu maddede belirtilen süre ve 

şekilde tamamen ödenmesi şartıyla, 

alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme 

faizi, gecikme zammı gibi ferî amme 

alacaklarının tamamının tahsilinden 

vazgeçilir. 

ç) Bu fıkra kapsamında, 

ödenmemiş alacağın sadece ferî 

alacaktan ibaret olması hâlinde ferî 

alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim 

oranları esas alınarak hesaplanacak 

tutar tahsil edilir. 

(2) Birinci fıkra kapsamında 

kesinleşen alacakların yanı sıra 

eşyanın mülkiyeti kamuya geçirilmiş 

ise birinci fıkranın (c) bendine uygun 

olarak işlem yapılmış olması ve 

eşyanın gümrüklenmiş değerinin 

ödenmesi şartıyla mülkiyetin kamuya 

geçirilmesi işlemi iptal edilir. 

(3) Bu maddede geçen, Yİ-ÜFE 

aylık değişim oranları tabiri, Türkiye 

İstatistik Kurumunun her ay için 

belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar 

toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) 
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tarihinden itibaren üretici fiyatları 

endeksi (ÜFE) aylık değişim 

oranlarını, 1/1/2014 tarihinden 

itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi 

(Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını; 

gümrük vergileri tabiri, ilgili mevzuat 

uyarınca eşyanın ithali veya ihracında 

uygulanan ve Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığına bağlı gümrük idarelerince 

takip ve tahsil edilen gümrük vergisi, 

diğer vergiler, eş etkili vergiler ve 

mali yüklerin tümünü, gümrüklenmiş 

değer tabiri, Uluslararası Kıymet 

Sözleşmesine göre belirlenecek; ithal 

eşyası için eşyanın CIF kıymeti ile 

gümrük vergileri toplamını, ihraç 

eşyası için FOB kıymeti ile gümrük 

vergileri toplamını ifade eder. Bu 

madde hükümlerine göre ödenecek 

alacaklara bu Kanunun yayımlandığı 

ay için uygulanması gereken Yİ-ÜFE 

aylık değişim oranı olarak, bu 

Kanunun yayımlandığı tarihten bir 

önceki ay için belirlenen Yİ-ÜFE aylık 

değişim oranı esas alınır. 

(4) Bu madde hükmünden 

yararlanmak isteyen borçluların 

maddede belirtilen şartların yanı sıra 

dava açmamaları, açılmış davalardan 

vazgeçmeleri ve kanun yollarına 

başvurmamaları şarttır. 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. Bu madde hükümlerinden 

yararlanmak üzere başvuruda 

bulunan ve açtıkları davalardan 

vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla 

ilgili olarak bu Kanunun yayımlandığı 

tarihten sonra tebliğ edilen kararlar 

uyarınca işlem yapılmaz ve bu 

aylık değişim oranlarını; 1/1/2005 

tarihinden itibaren üretici fiyatları 

endeksi (ÜFE) aylık değişim 

oranlarını, 1/1/2014 tarihinden 

itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi 

(Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını; 

gümrük vergileri tabiri, ilgili mevzuat 

uyarınca eşyanın ithali veya ihracında 

uygulanan ve Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığına bağlı gümrük idarelerince 

takip ve tahsil edilen gümrük vergisi, 

diğer vergiler, eş etkili vergiler ve 

mali yüklerin tümünü, gümrüklenmiş 

değer tabiri, Uluslararası Kıymet 

Sözleşmesine göre belirlenecek; ithal 

eşyası için eşyanın CIF kıymeti ile 

gümrük vergileri toplamını, ihraç 

eşyası için FOB kıymeti ile gümrük 

vergileri toplamını ifade eder. Bu 

madde hükümlerine göre ödenecek 

alacaklara bu Kanunun yayımlandığı 

ay için uygulanması gereken Yİ-ÜFE 

aylık değişim oranı olarak, bu 

Kanunun yayımlandığı tarihten bir 

önceki ay için belirlenen Yİ-ÜFE aylık 

değişim oranı esas alınır. 

(4) Bu madde hükmünden 

yararlanmak isteyen borçluların 

maddede belirtilen şartların yanı sıra 

dava açmamaları, açılmış davalardan 

vazgeçmeleri ve kanun yollarına 

başvurmamaları şarttır. 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. Bu madde hükümlerinden 

yararlanmak üzere başvuruda 

bulunan ve açtıkları davalardan 

vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla 

ilgili olarak bu Kanunun yayımlandığı 

tarihten sonra tebliğ edilen kararlar 
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kararlar ile hükmedilmiş yargılama 

giderleri ve vekâlet ücreti bulunması 

hâlinde bunlar talep edilemez. 

(5) Bu madde hükümlerinden 

yararlanmak isteyen borçluların 

maddede öngörülen şartların yanı 

sıra bu Kanunun yayımlandığı tarihi 

izleyen ikinci ayın sonuna kadar 

başvuruda bulunmaları ve madde 

kapsamında ödenecek tutarları, ilk 

taksiti bu Kanunun yayımlandığı 

tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak 

üzere ikişer aylık dönemler hâlinde 

on sekiz eşit taksitte ödemeleri 

şarttır. Bu Kanuna göre ödenecek 

taksitlerin ödeme süresinin son 

gününün resmî tatile rastlaması 

hâlinde süre izleyen ilk iş günü mesai 

saati sonunda biter. 

(6) Bu madde hükümlerine 

göre hesaplanan tutarın; 

a) İlk taksit ödeme süresi 

içinde tamamen ödenmesi hâlinde, 

bu tutara bu Kanunun yayımlandığı 

tarihten ödeme tarihine kadar geçen 

süre için herhangi bir faiz 

uygulanmaz. 

b) Taksitle ödenmek istenmesi 

hâlinde 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. 

c) Taksitle yapılacak 

ödemelerde ilgili maddelere göre 

belirlenen tutar; 

1) Altı eşit taksit için (1,05), 

2) Dokuz eşit taksit için (1,07), 

3) On iki eşit taksit için (1,10), 

4) On sekiz eşit taksit için 

(1,15), 

katsayısı ile çarpılır ve 

uyarınca işlem yapılmaz ve bu 

kararlar ile hükmedilmiş yargılama 

giderleri ve vekâlet ücreti bulunması 

hâlinde bunlar talep edilemez. 

(5) Bu madde hükümlerinden 

yararlanmak isteyen borçluların 

maddede öngörülen şartların yanı 

sıra bu Kanunun yayımlandığı tarihi 

izleyen üçüncü  ayın sonuna kadar 

başvuruda bulunmaları ve madde 

kapsamında ödenecek tutarları, ilk 

taksiti bu Kanunun yayımlandığı 

tarihi izleyen dördüncü  aydan 

başlamak üzere ikişer aylık dönemler 

hâlinde on sekiz eşit taksitte 

ödemeleri şarttır. Bu Kanuna göre 

ödenecek taksitlerin ödeme süresinin 

son gününün resmî tatile rastlaması 

hâlinde süre izleyen ilk iş günü mesai 

saati sonunda biter. 

(6) Bu madde hükümlerine 

göre hesaplanan tutarın; 

a) İlk taksit ödeme süresi 

içinde tamamen ödenmesi hâlinde, 

bu tutara bu Kanunun yayımlandığı 

tarihten ödeme tarihine kadar geçen 

süre için herhangi bir faiz 

uygulanmaz. 

b) Taksitle ödenmek istenmesi 

hâlinde 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. 

c) Taksitle yapılacak 

ödemelerde ilgili maddelere göre 

belirlenen tutar; 

1) Altı eşit taksit için (1,05), 

2) Dokuz eşit taksit için (1,07), 

3) On iki eşit taksit için (1,10), 

4) On sekiz eşit taksit için 

(1,15), 
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bulunan tutar taksit sayısına 

bölünmek suretiyle ikişer aylık 

dönemler hâlinde ödenecek taksit 

tutarı hesaplanır. Bu madde 

hükümlerinden yararlanmak üzere 

başvuruda bulunan borçlulara tercih 

ettikleri taksit süresine uygun ödeme 

planı verilir. Ancak, tercih edilen 

süreden daha kısa sürede ödeme 

yapılması hâlinde ödenecek tutar 

ilgili katsayıya göre düzeltilir. 

(7) a) Bu maddeye göre 

ödenmesi gereken taksitlerden; bir 

takvim yılında iki veya daha az (2014 

takvim yılı için bir) 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 madde 

hükümlerinden yararlanılır. 

Süresinde ödenmeyen veya eksik 

ödenen taksitlerin belirtilen şekilde 

de ödenmemesi veya bir takvim 

yılında ikiden fazla (2014 takvim yılı 

için birden fazla) taksitin süresinde 

ödenmemesi veya eksik ödenmesi 

hâlinde bu madde hükümlerinden 

yararlanma hakkı kaybedilir. Bu 

hüküm alacaklı tahsil daireleri 

açısından taksitlendirilen alacaklar 

için ayrı ayrı uygulanır. 

b) Taksit tutarının %10’unu 

aşmamak şartıyla 5 Türk lirasına (bu 

tutar dâhil) kadar yapılmış eksik 

ödemeler için bu madde hükümleri 

ihlal edilmiş sayılmaz. 

c) Bu madde kapsamına giren 

alacakların maddede belirtilen 

katsayısı ile çarpılır ve 

bulunan tutar taksit sayısına 

bölünmek suretiyle ikişer aylık 

dönemler hâlinde ödenecek taksit 

tutarı hesaplanır. Bu madde 

hükümlerinden yararlanmak üzere 

başvuruda bulunan borçlulara tercih 

ettikleri taksit süresine uygun ödeme 

planı verilir. Ancak, tercih edilen 

süreden daha kısa sürede ödeme 

yapılması hâlinde ödenecek tutar 

ilgili katsayıya göre düzeltilir. 

(7) a) Bu maddeye göre 

ödenmesi gereken taksitlerden; bir 

takvim yılında iki veya daha az (2014 

takvim yılı için bir) 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 madde 

hükümlerinden yararlanılır. 

Süresinde ödenmeyen veya eksik 

ödenen taksitlerin belirtilen şekilde 

de ödenmemesi veya bir takvim 

yılında ikiden fazla (2014 takvim yılı 

için birden fazla) taksitin süresinde 

ödenmemesi veya eksik ödenmesi 

hâlinde bu madde hükümlerinden 

yararlanma hakkı kaybedilir. Bu 

hüküm alacaklı tahsil daireleri 

açısından taksitlendirilen alacaklar 

için ayrı ayrı uygulanır. 

b) Taksit tutarının %10’unu 

aşmamak şartıyla 5 Türk lirasına (bu 

tutar dâhil) kadar yapılmış eksik 

ödemeler için bu madde hükümleri 

ihlal edilmiş sayılmaz. 

c) Bu madde kapsamına giren 
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şekilde tamamen ödenmemiş olması 

hâlinde borçlular ödedikleri tutarlar 

kadar bu madde hükümlerinden 

yararlanırlar. 

(8) a) 13/2/2011 tarihli ve 

6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar 

ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 

Diğer Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

hükümlerine göre bu maddenin 

yayımlandığı tarih itibarıyla taksit 

ödemeleri devam eden alacaklar 

hariç olmak üzere, bu madde 

kapsamına giren alacakların, bu 

Kanunun yayımlandığı tarihten 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 madde hükümlerinden 

yararlanabilirler. Bu takdirde tecil 

şartlarına uygun olarak ödenen taksit 

tutarları için tecil hükümleri geçerli 

sayılır. Bu şekilde ödenmiş taksit 

tutarlarına tecil tarihi ile ödeme 

tarihi arasında geçen süre için sadece 

ilgili kanunun öngördüğü faiz 

uygulanır. Kalan taksit tutarları 

vadesinde ödenmemiş alacak kabul 

edilir ve bu alacaklar hakkında bu 

madde hükümleri uygulanır. 

b) Bu maddeden 

yararlanılarak süresinde ödenen 

alacaklara, maddede yer alan 

hükümler saklı kalmak kaydıyla 

Kanunun yayımlandığı tarihten 

sonraki süreler için faiz, zam ve 

gecikme zammı gibi ferî amme 

alacağı hesaplanmaz. 

c) Bu maddeye göre ödenecek 

alacakların maddede belirtilen 

şekilde tamamen ödenmemiş olması 

hâlinde borçlular ödedikleri tutarlar 

kadar bu madde hükümlerinden 

yararlanırlar. 

(8) a) 13/2/2011 tarihli ve 

6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar 

ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 

Diğer Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

hükümlerine göre bu maddenin 

yayımlandığı tarih itibarıyla taksit 

ödemeleri devam eden alacaklar 

hariç olmak üzere, bu madde 

kapsamına giren alacakların, bu 

Kanunun yayımlandığı tarihten 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 madde hükümlerinden 

yararlanabilirler. Bu takdirde tecil 

şartlarına uygun olarak ödenen taksit 

tutarları için tecil hükümleri geçerli 

sayılır. Bu şekilde ödenmiş taksit 

tutarlarına tecil tarihi ile ödeme 

tarihi arasında geçen süre için sadece 

ilgili kanunun öngördüğü faiz 

uygulanır. Kalan taksit tutarları 

vadesinde ödenmemiş alacak kabul 

edilir ve bu alacaklar hakkında bu 

madde hükümleri uygulanır. 

b) Bu maddeden 

yararlanılarak süresinde ödenen 

alacaklara, maddede yer alan 

hükümler saklı kalmak kaydıyla 

Kanunun yayımlandığı tarihten 

sonraki süreler için faiz, zam ve 

gecikme zammı gibi ferî amme 

alacağı hesaplanmaz. 
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alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen 

hacizler yapılan ödemeler nispetinde 

kaldırılır ve buna isabet eden 

teminatlar iade edilir. 

(9) Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 

takip edilmekte olan ve vadesi 

31/12/2013 tarihinden (bu tarih 

dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun 

yayımlandığı tarihe kadar 

ödenmemiş olan ve 6183 sayılı 

Kanun kapsamında gümrük 

idarelerince takibi gereken her bir 

alacağın; türü, yükümlülüğü, asılları 

ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle 

tutarı 50 Türk lirasını aşmayan asli 

alacakların, idari para cezalarında 80 

Türk lirasını aşmayanların ve tutarına 

bakılmaksızın bu alacaklara bağlı ferî 

alacakların, aslı ödenmiş ferî 

alacaklarda toplamı 100 Türk lirasını 

aşmayanların tahsilinden vazgeçilir. 

(10) Bu madde kapsamına 

giren alacaklara karşılık bu Kanunun 

yayımlandığı tarihten önce tahsil 

edilmiş olan tutarlar, bu madde 

kapsamında tahsil edilen tutarlar ile 

bu maddenin sekizinci fıkrasının (a) 

bendi kapsamında yapılan tecile 

ilişkin olarak 6183 sayılı Kanun veya 

diğer kanunlar uyarınca ödenen 

faizlerin bu Kanun hükümlerine 

dayanılarak red ve iadesi yapılmaz. 

(11) Bakanlar Kurulu, bu 

maddede öngörülen başvuru ve ilk 

taksit ödeme sürelerini bir aya kadar 

uzatmaya yetkilidir. 

(12) Bu maddenin 

uygulanmasına ilişkin usul ve esasları 

belirlemeye Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı yetkilidir.” 

 

c) Bu maddeye göre ödenecek 

alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen 

hacizler yapılan ödemeler nispetinde 

kaldırılır ve buna isabet eden 

teminatlar iade edilir. 

(9) Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 

takip edilmekte olan ve vadesi 

31/12/2013 tarihinden (bu tarih 

dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun 

yayımlandığı tarihe kadar 

ödenmemiş olan ve 6183 sayılı 

Kanun kapsamında gümrük 

idarelerince takibi gereken her bir 

alacağın; türü, yükümlülüğü, asılları 

ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle 

tutarı 50 Türk lirasını aşmayan asli 

alacakların, idari para cezalarında 80 

Türk lirasını aşmayanların ve tutarına 

bakılmaksızın bu alacaklara bağlı ferî 

alacakların, aslı ödenmiş ferî 

alacaklarda toplamı 100 Türk lirasını 

aşmayanların tahsilinden vazgeçilir. 

(10) Bu madde kapsamına 

giren alacaklara karşılık bu Kanunun 

yayımlandığı tarihten önce tahsil 

edilmiş olan tutarlar, bu madde 

kapsamında tahsil edilen tutarlar ile 

bu maddenin sekizinci fıkrasının (a) 

bendi kapsamında yapılan tecile 

ilişkin olarak 6183 sayılı Kanun veya 

diğer kanunlar uyarınca ödenen 

faizlerin bu Kanun hükümlerine 

dayanılarak red ve iadesi yapılmaz. 

(11) Bakanlar Kurulu, bu 

maddede öngörülen başvuru ve ilk 

taksit ödeme sürelerini bir aya kadar 

uzatmaya yetkilidir. 

(12) Bu maddenin 

uygulanmasına ilişkin usul ve esasları 

belirlemeye Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı yetkilidir.” 
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MADDE 79 – (1) Bu Kanunun 

yayımlandığı tarih itibarıyla (bu tarih 

dâhil) 13/10/1983 tarihli ve 2918 

sayılı Karayolları Trafik Kanunu 

uyarınca araç muayenesi yaptırmaları 

gerektiği hâlde muayenelerini 

süresinde yaptırmamış olanların, 

31/12/2014 tarihine kadar (bu tarih 

dâhil) araç muayenelerini 

yaptırmaları ve anılan Kanunun 35 

inci maddesi uyarınca muayene 

süresi geçirilen her ay ve kesri için 

tahsili gereken %5 fazla yerine 

Kanunun yayımlandığı tarihe kadar 

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, bu 

Kanunun yayımlandığı tarihten 

(yayımlandığı ay dâhil) araç 

muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar 

her ay ve kesri için aylık %1 oranı 

esas alınarak hesaplanacak tutarı 

ödemeleri şartıyla anılan madde 

uyarınca alınması gereken %5 

fazlaların tahsilinden vazgeçilir ve 

yetkili kuruluş tarafından tahsil 

edilen bu tutarlar anılan maddede 

belirtilen süre ve şekilde Hazine 

hesaplarına aktarılır. 

(2) Bu madde kapsamına giren 

alacaklara karşılık bu maddenin 

yayımlandığı tarihten önce tahsil 

edilmiş olan tutarların bu madde 

hükümlerine dayanılarak red ve 

iadesi yapılmaz. 

(3) Bu maddede geçen, Yİ-ÜFE 

aylık değişim oranları tabiri, Türkiye 

İstatistik Kurumunun her ay için 

belirlediği 1/1/2005 tarihinden 

itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) 

aylık değişim oranlarını, 1/1/2014 

tarihinden itibaren yurt içi üretici 

fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim 

oranlarını ifade eder. 

(4) Bu maddenin 

(3) 6552 sayılı Kanunun 79 

uncu maddesinde yer 

alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015 

tarihine karar uzatılmıştır. 

 

MADDE 79 – (1) Bu Kanunun 

yayımlandığı tarih itibarıyla (bu tarih 

dâhil) 13/10/1983 tarihli ve 2918 

sayılı Karayolları Trafik Kanunu 

uyarınca araç muayenesi yaptırmaları 

gerektiği hâlde muayenelerini 

süresinde yaptırmamış olanların,  

30/6/2015 tarihine kadar (bu tarih 

dâhil) araç muayenelerini 

yaptırmaları ve anılan Kanunun 35 

inci maddesi uyarınca muayene 

süresi geçirilen her ay ve kesri için 

tahsili gereken %5 fazla yerine 

Kanunun yayımlandığı tarihe kadar 

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, bu 

Kanunun yayımlandığı tarihten 

(yayımlandığı ay dâhil) araç 

muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar 

her ay ve kesri için aylık %1 oranı 

esas alınarak hesaplanacak tutarı 

ödemeleri şartıyla anılan madde 

uyarınca alınması gereken %5 

fazlaların tahsilinden vazgeçilir ve 

yetkili kuruluş tarafından tahsil 

edilen bu tutarlar anılan maddede 

belirtilen süre ve şekilde Hazine 

hesaplarına aktarılır. 

(2) Bu madde kapsamına giren 

alacaklara karşılık bu maddenin 

yayımlandığı tarihten önce tahsil 

edilmiş olan tutarların bu madde 

hükümlerine dayanılarak red ve 

iadesi yapılmaz. 

(3) Bu maddede geçen, Yİ-ÜFE 

aylık değişim oranları tabiri, Türkiye 

İstatistik Kurumunun her ay için 

belirlediği 1/1/2005 tarihinden 

itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) 

aylık değişim oranlarını, 1/1/2014 

tarihinden itibaren yurt içi üretici 

fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim 

oranlarını ifade eder. 

(4) Bu maddenin 
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uygulanmasına ilişkin usul ve esasları 

belirlemeye Maliye Bakanlığı 

yetkilidir. 

 

uygulanmasına ilişkin usul ve esasları 

belirlemeye Maliye Bakanlığı 

yetkilidir. 

 

GEÇİCİ MADDE 2 –  

(1) a) 12/11/2012 tarihli ve 

6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir 

Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe 

Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna 

istinaden tüzel kişiliği sona eren 

mahallî idareler ve bunlara bağlı 

kuruluşlar ile mahallî idare 

birliklerinin; büyükşehir belediyesine 

ve büyükşehir ilçe belediyesine 

dönüşen belediyelerin ve bağlı 

kuruluşlarının, 

birleşme/dönüşme/katılma veya 

devir yoluyla ilçe belediyelerine, 

büyükşehir belediyelerine ve/veya 

bağlı kuruluşlarına veya köye 

dönüşen belediyelerin il özel 

idaresine geçen ve kamu kuruluşları 

ile İller Bankası Anonim Şirketi’ne 

olan kamu ve özel hukuka tabi 

borçlarının bu Kanunun yayımlandığı 

tarih itibarıyla işlemiş olan ferîleri 

yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları 

esas alınarak hesaplanacak tutar ile 

devrolan borcun asli unsurunun 

toplamı herhangi bir faiz, gecikme 

faizi, gecikme zammı gibi ferî alacak 

uygulanmaksızın bu idarelerin genel 

bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı 

üzerinden ayrılan paylarından, 

2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel 

İdarelerine ve Belediyelere Genel 

Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay 

Verilmesi Hakkında Kanunun 7 nci 

maddesindeki esaslar dâhilinde ve 

6360 sayılı Kanunun geçici 2 nci 

maddesinin dördüncü fıkrası da 

(4) 6552 sayılı Kanunun 

geçici 2 nci maddesinin ikinci ve 

üçüncü fıkralarında yer alan 

başvuru süreleri ile ilk taksit 

ödeme süreleri anılan fıkralarda 

belirtilen sürelerin bitiminden 

itibaren bir ay uzatılmıştır. 

 

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) a) 

12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On 

Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve 

Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanuna istinaden 

tüzel kişiliği sona eren mahallî 

idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar 

ile mahallî idare birliklerinin; 

büyükşehir belediyesine ve 

büyükşehir ilçe belediyesine dönüşen 

belediyelerin ve bağlı kuruluşlarının, 

birleşme/dönüşme/katılma veya 

devir yoluyla ilçe belediyelerine, 

büyükşehir belediyelerine ve/veya 

bağlı kuruluşlarına veya köye 

dönüşen belediyelerin il özel 

idaresine geçen ve kamu kuruluşları 

ile İller Bankası Anonim Şirketi’ne 

olan kamu ve özel hukuka tabi 

borçlarının bu Kanunun yayımlandığı 

tarih itibarıyla işlemiş olan ferîleri 

yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları 

esas alınarak hesaplanacak tutar ile 

devrolan borcun asli unsurunun 

toplamı herhangi bir faiz, gecikme 

faizi, gecikme zammı gibi ferî alacak 

uygulanmaksızın bu idarelerin genel 

bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı 

üzerinden ayrılan paylarından, 

2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel 

İdarelerine ve Belediyelere Genel 

Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay 

Verilmesi Hakkında Kanunun 7 nci 

maddesindeki esaslar dâhilinde ve 

6360 sayılı Kanunun geçici 2 nci 

maddesinin dördüncü fıkrası da 

dikkate alınmak suretiyle tahsil edilir. 
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dikkate alınmak suretiyle tahsil edilir. 

Bu bent kapsamına giren alacaklara 

bu Kanunun yayımlandığı tarihe 

kadar hesaplanmış olan ferî 

alacakların tahsilinden vazgeçilir. 

b) 6360 sayılı Kanuna 

istinaden tüzel kişiliği sona eren 

mahallî idareler ve bunlara bağlı 

kuruluşlar ile mahallî idare 

birliklerinin; büyükşehir belediyesine 

ve büyükşehir ilçe belediyesine 

dönüşen belediyelerin ve bağlı 

kuruluşlarının, 

birleşme/dönüşme/katılma veya 

devir yoluyla (a) bendinde belirtilen 

idarelere devredilen borçları dışında 

kalan ve anılan Kanunun geçici 1 inci 

maddesinde belirtilen diğer kamu 

idarelerine devredilen ve kamu 

kuruluşları ile İller Bankası Anonim 

Şirketi’ne olan kamu ve özel hukuka 

tabi borçları da (a) bendinde 

belirtilen esaslar çerçevesinde 

yeniden hesaplanarak ilgili kamu 

idaresinden tahsil edilir. 

c) Bu fıkra uyarınca kesinti 

işlemine tabi tutulan borçlar için ilgili 

kanunlarda öngörülen zamanaşımı 

süreleri işlemez. Bu borçlardan dolayı 

konulan hacizler kaldırılır. 

ç) Bu fıkra kapsamına giren 

borçlara karşılık bu Kanunun 

yayımlandığı tarihten önce tahsil 

edilmiş tutarlar red ve iade edilmez. 

(2) a) 1) Türkiye Elektrik 

Dağıtım Anonim Şirketinin (TEDAŞ) 

elektrik tüketiminden kaynaklanan 

alacaklarından (özelleştirme devir 

işlemleri sırasında TEDAŞ’a 

devredilmiş olan alacaklar), vadesi 

30/4/2014 tarihi (bu tarih dâhil) 

itibarıyla geldiği hâlde bu Kanunun 

yayımlandığı tarih itibarıyla 

Bu bent kapsamına giren alacaklara 

bu Kanunun yayımlandığı tarihe 

kadar hesaplanmış olan ferî 

alacakların tahsilinden vazgeçilir. 

b) 6360 sayılı Kanuna 

istinaden tüzel kişiliği sona eren 

mahallî idareler ve bunlara bağlı 

kuruluşlar ile mahallî idare 

birliklerinin; büyükşehir belediyesine 

ve büyükşehir ilçe belediyesine 

dönüşen belediyelerin ve bağlı 

kuruluşlarının, 

birleşme/dönüşme/katılma veya 

devir yoluyla (a) bendinde belirtilen 

idarelere devredilen borçları dışında 

kalan ve anılan Kanunun geçici 1 inci 

maddesinde belirtilen diğer kamu 

idarelerine devredilen ve kamu 

kuruluşları ile İller Bankası Anonim 

Şirketi’ne olan kamu ve özel hukuka 

tabi borçları da (a) bendinde 

belirtilen esaslar çerçevesinde 

yeniden hesaplanarak ilgili kamu 

idaresinden tahsil edilir. 

c) Bu fıkra uyarınca kesinti 

işlemine tabi tutulan borçlar için ilgili 

kanunlarda öngörülen zamanaşımı 

süreleri işlemez. Bu borçlardan dolayı 

konulan hacizler kaldırılır. 

ç) Bu fıkra kapsamına giren 

borçlara karşılık bu Kanunun 

yayımlandığı tarihten önce tahsil 

edilmiş tutarlar red ve iade edilmez. 

(2) a) 1) Türkiye Elektrik 

Dağıtım Anonim Şirketinin (TEDAŞ) 

elektrik tüketiminden kaynaklanan 

alacaklarından (özelleştirme devir 

işlemleri sırasında TEDAŞ’a 

devredilmiş olan alacaklar), vadesi 

30/4/2014 tarihi (bu tarih dâhil) 

itibarıyla geldiği hâlde bu Kanunun 

yayımlandığı tarih itibarıyla 

ödenmemiş olanların asıllarının 
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ödenmemiş olanların asıllarının 

tamamı ile bu alacaklara ilişkin ferîler 

yerine, bu Kanunun yayımlandığı 

tarihe kadar söz konusu alacakların 

asıllarına Yİ-ÜFE aylık değişim 

oranları esas alınarak hesaplanacak 

tutarın; bu Kanunun yayımlandığı 

tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar 

abonesi bulunulan 

dağıtım/perakende satış şirketine 

başvuruda bulunulması ve ödenmesi 

gereken tutarın, ilk taksiti bu 

Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen 

üçüncü aydan başlamak üzere bu 

fıkrada öngörülen süre ve şekilde 

ödenmesi şartıyla ferîlerin 

tamamının tahsilinden vazgeçilir. 

2) TEDAŞ’ın tarımsal sulamada 

kullanılan elektrik tüketiminden 

kaynaklanan alacaklarından 

(özelleştirme devir işlemleri sırasında 

TEDAŞ’a devredilmiş olan alacaklar), 

vadesi 30/4/2014 tarihi (bu tarih 

dâhil) itibarıyla geldiği hâlde bu 

Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla 

ödenmemiş olanların asıllarının 

tamamının bu Kanunun yayımlandığı 

tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar 

abonesi bulunulan dağıtım şirketine 

başvuruda bulunularak ilk taksit bu 

Kanunun yayımını izleyen üçüncü 

aydan başlamak üzere ve her yıl ilk 

taksitin tekabül ettiği ayda bir taksit 

ödenmesi suretiyle toplam beş eşit 

taksitte ödenmesi şartıyla bu 

alacakların ödenen kısmına isabet 

eden ferîlerin tahsilinden vazgeçilir. 

Tarımsal sulamada kullanılan elektrik 

tüketiminden kaynaklanan 

alacakların bu fıkrada belirtilen taksit 

ödeme zamanını; alacakların 

bulunduğu bölgeler, iller, ürünlerin 

hasat dönemleri dikkate alınarak 

tamamı ile bu alacaklara ilişkin ferîler 

yerine, bu Kanunun yayımlandığı 

tarihe kadar söz konusu alacakların 

asıllarına Yİ-ÜFE aylık değişim 

oranları esas alınarak hesaplanacak 

tutarın; bu Kanunun yayımlandığı 

tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar 

abonesi bulunulan 

dağıtım/perakende satış şirketine 

başvuruda bulunulması ve ödenmesi 

gereken tutarın, ilk taksiti bu 

Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen 

üçüncü aydan başlamak üzere bu 

fıkrada öngörülen süre ve şekilde 

ödenmesi şartıyla ferîlerin 

tamamının tahsilinden vazgeçilir. 

2) TEDAŞ’ın tarımsal sulamada 

kullanılan elektrik tüketiminden 

kaynaklanan alacaklarından 

(özelleştirme devir işlemleri sırasında 

TEDAŞ’a devredilmiş olan alacaklar), 

vadesi 30/4/2014 tarihi (bu tarih 

dâhil) itibarıyla geldiği hâlde bu 

Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla 

ödenmemiş olanların asıllarının 

tamamının bu Kanunun yayımlandığı 

tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar 

abonesi bulunulan dağıtım şirketine 

başvuruda bulunularak ilk taksit bu 

Kanunun yayımını izleyen üçüncü 

aydan başlamak üzere ve her yıl ilk 

taksitin tekabül ettiği ayda bir taksit 

ödenmesi suretiyle toplam beş eşit 

taksitte ödenmesi şartıyla bu 

alacakların ödenen kısmına isabet 

eden ferîlerin tahsilinden vazgeçilir. 

Tarımsal sulamada kullanılan elektrik 

tüketiminden kaynaklanan 

alacakların bu fıkrada belirtilen taksit 

ödeme zamanını; alacakların 

bulunduğu bölgeler, iller, ürünlerin 

hasat dönemleri dikkate alınarak 

değiştirmeye TEDAŞ yönetim kurulu 
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değiştirmeye TEDAŞ yönetim kurulu 

yetkilidir. 

b) 6111 sayılı Kanun 

kapsamında yapılandırılmış olup 

taksit ödemeleri devam edenler hariç 

olmak üzere, bu Kanunun 

yayımlandığı tarihten önce çeşitli 

kanun hükümlerine veya TEDAŞ ya 

da daha önce hissedarı olduğu 

elektrik dağıtım şirketlerinin yönetim 

kurullarının yetkisi ile veya 

özelleştirilen dağıtım şirketlerince 

TEDAŞ adına taksitlendirilmiş ve 

taksit ödemeleri devam etmekte olan 

alacaklar için borçluların talep 

etmeleri hâlinde bu fıkra hükmü 

uygulanır. Bu takdirde, ödenmiş 

tutarlarda bir düzeltme yapılmaz ve 

bu Kanunun yayımlandığı tarih 

itibarıyla bakiye tutar içindeki alacak 

aslı dikkate alınır. 

c) TEDAŞ’a ait olup tahsilatı 

özelleştirilen elektrik 

dağıtım/perakende satış şirketlerince 

sürdürülen ve bu fıkra kapsamına 

giren alacaklar da bu fıkra 

hükmünden yararlanır. 

ç) Bu fıkra hükümlerinden 

yararlanmak isteyen borçluların; 

fıkrada öngörülen şartların yanı sıra, 

bu Kanunun yayımlandığı tarihi 

izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgili 

dağıtım/perakende satış şirketine 

başvuruda bulunmaları ve (a) 

bendinin (2) numaralı alt bendinde 

belirtilen alacaklar hariç olmak üzere 

fıkra kapsamında ödenecek tutarların 

ilk taksiti bu Kanunun yayımlandığı 

tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak 

üzere ikişer aylık dönemler hâlinde 

azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri 

şarttır. Bu fıkraya göre ödenecek 

taksitlerin ödeme süresinin son 

yetkilidir. 

b) 6111 sayılı Kanun 

kapsamında yapılandırılmış olup 

taksit ödemeleri devam edenler hariç 

olmak üzere, bu Kanunun 

yayımlandığı tarihten önce çeşitli 

kanun hükümlerine veya TEDAŞ ya 

da daha önce hissedarı olduğu 

elektrik dağıtım şirketlerinin yönetim 

kurullarının yetkisi ile veya 

özelleştirilen dağıtım şirketlerince 

TEDAŞ adına taksitlendirilmiş ve 

taksit ödemeleri devam etmekte olan 

alacaklar için borçluların talep 

etmeleri hâlinde bu fıkra hükmü 

uygulanır. Bu takdirde, ödenmiş 

tutarlarda bir düzeltme yapılmaz ve 

bu Kanunun yayımlandığı tarih 

itibarıyla bakiye tutar içindeki alacak 

aslı dikkate alınır. 

c) TEDAŞ’a ait olup tahsilatı 

özelleştirilen elektrik 

dağıtım/perakende satış şirketlerince 

sürdürülen ve bu fıkra kapsamına 

giren alacaklar da bu fıkra 

hükmünden yararlanır. 

ç) Bu fıkra hükümlerinden 

yararlanmak isteyen borçluların; 

fıkrada öngörülen şartların yanı sıra, 

bu Kanunun yayımlandığı tarihi 

izleyen üçüncü ayın sonuna kadar 

ilgili dağıtım/perakende satış 

şirketine başvuruda bulunmaları ve 

(a) bendinin (2) numaralı alt 

bendinde belirtilen alacaklar hariç 

olmak üzere fıkra kapsamında 

ödenecek tutarların ilk taksiti bu 

Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen 

dördüncü aydan başlamak üzere 

ikişer aylık dönemler hâlinde azami 

on sekiz eşit taksitte ödemeleri 

şarttır. Bu fıkraya göre ödenecek 

taksitlerin ödeme süresinin son 
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gününün resmî tatile rastlaması 

hâlinde süre tatili izleyen ilk iş günü 

mesai saati sonunda biter. 

 d) Bu fıkra hükümlerine göre 

hesaplanan tutarın; 

1) İlk taksit ödeme süresi 

içinde tamamen ödenmesi hâlinde, 

bu tutara bu Kanunun yayımlandığı 

tarihten ödeme tarihine kadar geçen 

süre için herhangi bir faiz 

uygulanmaz. 

2) Taksitle ödenmek istenmesi 

hâlinde, (a) bendinin (2) numaralı alt 

bendi hükmü saklı kalmak şartıyla, 

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. 

3) Taksitle yapılacak 

ödemelerinde ilgili bentlere göre 

belirlenen tutar; 

i) Altı eşit taksit için (1,05), 

ii) Dokuz eşit taksit için (1,07), 

iii) On iki eşit taksit için (1,10), 

iv) On sekiz eşit taksit için 

(1,15), 

katsayısı ile çarpılır ve 

bulunan tutar taksit sayısına 

bölünmek suretiyle ikişer aylık 

dönemler hâlinde ödenecek taksit 

tutarı hesaplanır. Bu fıkra 

hükümlerinden yararlanmak üzere 

başvuruda bulunan borçlulara tercih 

ettikleri taksit süresine uygun ödeme 

planı verilir. Ancak, tercih edilen 

süreden daha kısa sürede ödeme 

yapılması hâlinde ödenecek tutar 

ilgili katsayıya göre düzeltilir. 

4) Bu fıkranın (a) bendinin (2) 

numaralı alt bendi hükümlerine göre 

ödenmesi gereken tutarların; iki eşit 

gününün resmî tatile rastlaması 

hâlinde süre tatili izleyen ilk iş günü 

mesai saati sonunda biter. 

 d) Bu fıkra hükümlerine göre 

hesaplanan tutarın; 

1) İlk taksit ödeme süresi 

içinde tamamen ödenmesi hâlinde, 

bu tutara bu Kanunun yayımlandığı 

tarihten ödeme tarihine kadar geçen 

süre için herhangi bir faiz 

uygulanmaz. 

2) Taksitle ödenmek istenmesi 

hâlinde, (a) bendinin (2) numaralı alt 

bendi hükmü saklı kalmak şartıyla, 

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. 

3) Taksitle yapılacak 

ödemelerinde ilgili bentlere göre 

belirlenen tutar; 

i) Altı eşit taksit için (1,05), 

ii) Dokuz eşit taksit için (1,07), 

iii) On iki eşit taksit için (1,10), 

iv) On sekiz eşit taksit için 

(1,15), 

katsayısı ile çarpılır ve 

bulunan tutar taksit sayısına 

bölünmek suretiyle ikişer aylık 

dönemler hâlinde ödenecek taksit 

tutarı hesaplanır. Bu fıkra 

hükümlerinden yararlanmak üzere 

başvuruda bulunan borçlulara tercih 

ettikleri taksit süresine uygun ödeme 

planı verilir. Ancak, tercih edilen 

süreden daha kısa sürede ödeme 

yapılması hâlinde ödenecek tutar 

ilgili katsayıya göre düzeltilir. 

4) Bu fıkranın (a) bendinin (2) 

numaralı alt bendi hükümlerine göre 

ödenmesi gereken tutarların; iki eşit 
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taksitte ödenmesi hâlinde (1,10), üç 

eşit taksitte ödenmesi hâlinde (1,15), 

dört eşit taksitte ödenmesi hâlinde 

(1,20), beş eşit taksitte ödenmesi 

hâlinde (1,25) katsayı uygulanır. 

e) Bu fıkradan yararlanılarak 

süresinde ödenen alacaklara, bu 

fıkrada yer alan hükümler saklı 

kalmak kaydıyla Kanunun 

yayımlandığı tarihten sonraki süreler 

için faiz, gecikme zammı, gecikme 

cezası gibi ferî amme alacağı 

hesaplanmaz. 

f) Bu Kanunun yayımlandığı 

tarihten önce dava konusu edilmiş 

ve/veya icra takibi başlatılmış 

alacaklar için, borçlunun bu fıkra 

hükümlerinden yararlanmak üzere 

başvuruda bulunması hâlinde, asıl 

borçlular ve kefiller hakkında 

sürdürülen davalar sonlandırılır, icra 

ve takip işlemleri durdurulur. Bu 

takdirde, borçluların mahkeme 

masraflarını, icra masraflarını ve 

vekâlet ücretini ilk taksit tutarı ile 

birlikte ilk taksit ödeme süresi içinde 

veya yasal faizi birlikte ilk taksit 

ödeme süresini izleyen ayın sonuna 

kadar ödemeleri şarttır. 

g) 1) Bu fıkraya göre ödenecek 

alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen 

hacizler yapılan ödemeler nispetinde 

kaldırılır ve buna isabet eden 

teminatlar iade edilir. 

2) Bu fıkra hükümlerinden 

yararlanmak üzere başvuruda 

bulunan borçluların bu borçlarla ilgili 

olarak dava açmamaları veya açılan 

davalardan vazgeçmeleri ve başvuru 

süresi içinde yazılı olarak bu 

iradelerini belirtmeleri şarttır. 

Davadan vazgeçme dilekçeleri ilgili 

mahkemeye verilmesini müteakip 

taksitte ödenmesi hâlinde (1,10), üç 

eşit taksitte ödenmesi hâlinde (1,15), 

dört eşit taksitte ödenmesi hâlinde 

(1,20), beş eşit taksitte ödenmesi 

hâlinde (1,25) katsayı uygulanır. 

e) Bu fıkradan yararlanılarak 

süresinde ödenen alacaklara, bu 

fıkrada yer alan hükümler saklı 

kalmak kaydıyla Kanunun 

yayımlandığı tarihten sonraki süreler 

için faiz, gecikme zammı, gecikme 

cezası gibi ferî amme alacağı 

hesaplanmaz. 

f) Bu Kanunun yayımlandığı 

tarihten önce dava konusu edilmiş 

ve/veya icra takibi başlatılmış 

alacaklar için, borçlunun bu fıkra 

hükümlerinden yararlanmak üzere 

başvuruda bulunması hâlinde, asıl 

borçlular ve kefiller hakkında 

sürdürülen davalar sonlandırılır, icra 

ve takip işlemleri durdurulur. Bu 

takdirde, borçluların mahkeme 

masraflarını, icra masraflarını ve 

vekâlet ücretini ilk taksit tutarı ile 

birlikte ilk taksit ödeme süresi içinde 

veya yasal faizi birlikte ilk taksit 

ödeme süresini izleyen ayın sonuna 

kadar ödemeleri şarttır. 

g) 1) Bu fıkraya göre ödenecek 

alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen 

hacizler yapılan ödemeler nispetinde 

kaldırılır ve buna isabet eden 

teminatlar iade edilir. 

2) Bu fıkra hükümlerinden 

yararlanmak üzere başvuruda 

bulunan borçluların bu borçlarla ilgili 

olarak dava açmamaları veya açılan 

davalardan vazgeçmeleri ve başvuru 

süresi içinde yazılı olarak bu 

iradelerini belirtmeleri şarttır. 

Davadan vazgeçme dilekçeleri ilgili 

mahkemeye verilmesini müteakip 



  

 
 

  

          

                
 
              [TÜRMOB Gençlik Caddesi No: 107   06570   Anıttepe – Ankara 
                Tel : (312) 232 50 60  Faks : (312) 232 50 73   www.turmob.org.tr  

 

 
 Sirküler Rapor             01.12.2014/220-41 

T   Ü   R   M   O   B 
TÜRKİYE  SERBEST  MUHASEBECİ  MALİ MÜŞAVİRLER 

VE   YEMİNLİ  MALİ   MÜŞAVİRLER  ODALARI  BİRLİĞİ 

SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT 

davadan vazgeçme dilekçesinin 

mahkemece onaylı bir sureti 

borçlularca ilgili dağıtım veya 

perakende satış şirketine verilir. 

3) Bu fıkra hükümlerinden 

yararlanmak üzere başvuruda 

bulunan ve açtıkları davalardan 

vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla 

ilgili olarak bu Kanunun yayımlandığı 

tarihten sonra tebliğ edilen kararlar 

uyarınca işlem yapılmaz ve bu 

kararlar ile TEDAŞ aleyhine 

hükmedilmiş yargılama giderleri ve 

vekâlet ücreti bulunması hâlinde 

bunlar talep edilemez. 

 ğ) 1) Bu fıkranın (a) bendinin 

(1) numaralı alt bendine göre 

ödenmesi gereken 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 fıkra hükümlerinden yararlanılır. 

Süresinde ödenmeyen veya eksik 

ödenen taksitlerin belirtilen şekilde 

de ödenmemesi veya bir takvim 

yılında ikiden fazla taksitin süresinde 

ödenmemesi veya eksik ödenmesi 

hâlinde bu fıkra hükümlerinden 

yararlanma hakkı kaybedilir. Bu 

hüküm alacaklı daireler açısından 

taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı 

uygulanır. 

 2) Bu fıkranın (a) bendinin (2) 

numaralı alt bendi hükümlerine göre 

ödenmesi gereken taksitlerden 

birinin süresinde ödenmemesi veya 

davadan vazgeçme dilekçesinin 

mahkemece onaylı bir sureti 

borçlularca ilgili dağıtım veya 

perakende satış şirketine verilir. 

3) Bu fıkra hükümlerinden 

yararlanmak üzere başvuruda 

bulunan ve açtıkları davalardan 

vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla 

ilgili olarak bu Kanunun yayımlandığı 

tarihten sonra tebliğ edilen kararlar 

uyarınca işlem yapılmaz ve bu 

kararlar ile TEDAŞ aleyhine 

hükmedilmiş yargılama giderleri ve 

vekâlet ücreti bulunması hâlinde 

bunlar talep edilemez. 

 ğ) 1) Bu fıkranın (a) bendinin 

(1) numaralı alt bendine göre 

ödenmesi gereken 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 fıkra hükümlerinden yararlanılır. 

Süresinde ödenmeyen veya eksik 

ödenen taksitlerin belirtilen şekilde 

de ödenmemesi veya bir takvim 

yılında ikiden fazla taksitin süresinde 

ödenmemesi veya eksik ödenmesi 

hâlinde bu fıkra hükümlerinden 

yararlanma hakkı kaybedilir. Bu 

hüküm alacaklı daireler açısından 

taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı 

uygulanır. 

 2) Bu fıkranın (a) bendinin (2) 

numaralı alt bendi hükümlerine göre 

ödenmesi gereken taksitlerden 

birinin süresinde ödenmemesi veya 
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eksik ödenmesi hâlinde ödenmeyen 

veya eksik ödenen taksit tutarlarının 

bu fıkra hükümlerine göre izleyen 

taksit ile birlikte ödenmesi şartıyla bu 

fıkra hükümlerinden yararlanılır. Bu 

durumda 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 fıkra hükümlerinden 

yararlanılır. Bu şekilde de 

ödenmemesi veya eksik ödenmesi 

hâlinde bu fıkra hükümlerinden 

yararlanma hakkı kaybedilir.  

3) Taksit tutarının %10’unu 

aşmamak şartıyla 5 liraya (bu tutar 

dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler 

için bu fıkra hükümleri ihlal edilmiş 

sayılmaz. 

4) Bu fıkra kapsamına giren 

alacakların fıkrada belirtilen şekilde 

tamamen ödenmemiş olması hâlinde 

borçlular ödedikleri tutarlar kadar bu 

fıkra hükümlerinden yararlanırlar. 

h) Bu fıkra kapsamına giren 

alacaklara karşılık bu Kanunun 

yayımlandığı tarihten önce tahsil 

edilmiş olan tutarlar, bu fıkra 

kapsamında tahsil edilen tutarlar ile 

bu fıkranın (b) bendi kapsamında 

yapılan tecile ilişkin olarak çeşitli 

kanunlar uyarınca ödenen faizlerin 

bu fıkra hükümlerine dayanılarak red 

ve iadesi yapılmaz. 

ı) Özel sektör elektrik dağıtım 

şirketleri, alacaklarını bu fıkrada 

öngörülen şekilde yapılandırabilirler. 

i) Bakanlar Kurulu bu fıkrada 

öngörülen başvuru ve ilk taksit 

ödeme süresini bir aya kadar 

uzatmaya yetkilidir. 

j) Bu fıkranın uygulanmasına 

eksik ödenmesi hâlinde ödenmeyen 

veya eksik ödenen taksit tutarlarının 

bu fıkra hükümlerine göre izleyen 

taksit ile birlikte ödenmesi şartıyla bu 

fıkra hükümlerinden yararlanılır. Bu 

durumda 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 fıkra hükümlerinden 

yararlanılır. Bu şekilde de 

ödenmemesi veya eksik ödenmesi 

hâlinde bu fıkra hükümlerinden 

yararlanma hakkı kaybedilir.  

3) Taksit tutarının %10’unu 

aşmamak şartıyla 5 liraya (bu tutar 

dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler 

için bu fıkra hükümleri ihlal edilmiş 

sayılmaz. 

4) Bu fıkra kapsamına giren 

alacakların fıkrada belirtilen şekilde 

tamamen ödenmemiş olması hâlinde 

borçlular ödedikleri tutarlar kadar bu 

fıkra hükümlerinden yararlanırlar. 

h) Bu fıkra kapsamına giren 

alacaklara karşılık bu Kanunun 

yayımlandığı tarihten önce tahsil 

edilmiş olan tutarlar, bu fıkra 

kapsamında tahsil edilen tutarlar ile 

bu fıkranın (b) bendi kapsamında 

yapılan tecile ilişkin olarak çeşitli 

kanunlar uyarınca ödenen faizlerin 

bu fıkra hükümlerine dayanılarak red 

ve iadesi yapılmaz. 

ı) Özel sektör elektrik dağıtım 

şirketleri, alacaklarını bu fıkrada 

öngörülen şekilde yapılandırabilirler. 

i) Bakanlar Kurulu bu fıkrada 

öngörülen başvuru ve ilk taksit 

ödeme süresini bir aya kadar 

uzatmaya yetkilidir. 

j) Bu fıkranın uygulanmasına 



  

 
 

  

          

                
 
              [TÜRMOB Gençlik Caddesi No: 107   06570   Anıttepe – Ankara 
                Tel : (312) 232 50 60  Faks : (312) 232 50 73   www.turmob.org.tr  

 

 
 Sirküler Rapor             01.12.2014/220-43 

T   Ü   R   M   O   B 
TÜRKİYE  SERBEST  MUHASEBECİ  MALİ MÜŞAVİRLER 

VE   YEMİNLİ  MALİ   MÜŞAVİRLER  ODALARI  BİRLİĞİ 

SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT 

ilişkin usul ve esaslar Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığının uygun görüşü 

alınarak TEDAŞ tarafından belirlenir. 

(3) a) Kalkınma ajanslarının, 

25/1/2006 tarihli ve 5449 sayılı 

Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, 

Koordinasyonu ve Görevleri 

Hakkında Kanunun 19 uncu maddesi 

gereğince, il özel idareleri ve 

belediyeler ile sanayi ve ticaret 

odalarından olan ve 31/12/2013 

tarihi itibarıyla ödenmesi gerektiği 

hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih 

itibarıyla ödenmemiş bulunan alacak 

asıllarının tamamı ile bu alacaklara 

ilişkin ferîler yerine, bu Kanunun 

yayımlandığı tarihe kadar söz konusu 

alacakların asıllarına Yİ-ÜFE aylık 

değişim oranları esas alınarak 

hesaplanacak tutarın; bu Kanunun 

yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın 

sonuna kadar alacaklı kalkınma 

ajansına başvuruda bulunulması ve 

ödenmesi gereken tutarın, ilk 

taksitinin bu Kanunun yayımlandığı 

tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak 

üzere bu fıkrada öngörülen süre ve 

şekilde ödenmesi şartıyla ferîlerin 

tamamının tahsilinden vazgeçilir. 

b) Bu Kanunun yayımlandığı 

tarihten önce (a) bendi kapsamındaki 

alacaklardan, dava konusu edilmiş 

ve/veya icra takibi başlatılmış 

alacaklar için, borçlunun bu fıkra 

hükümlerinden yararlanmak üzere 

ajansa başvuruda bulunması hâlinde, 

asıl borçlular ve kefiller hakkında 

sürdürülen davalar sonlandırılır. Bu 

takdirde borçluların mahkeme ve icra 

masrafları ile vekâlet ücretini ilk 

taksit tutarı ile birlikte ödemeleri 

şarttır. 

c) 6111 sayılı Kanun 

ilişkin usul ve esaslar Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığının uygun görüşü 

alınarak TEDAŞ tarafından belirlenir. 

(3) a) Kalkınma ajanslarının, 

25/1/2006 tarihli ve 5449 sayılı 

Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, 

Koordinasyonu ve Görevleri 

Hakkında Kanunun 19 uncu maddesi 

gereğince, il özel idareleri ve 

belediyeler ile sanayi ve ticaret 

odalarından olan ve 31/12/2013 

tarihi itibarıyla ödenmesi gerektiği 

hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih 

itibarıyla ödenmemiş bulunan alacak 

asıllarının tamamı ile bu alacaklara 

ilişkin ferîler yerine, bu Kanunun 

yayımlandığı tarihe kadar söz konusu 

alacakların asıllarına Yİ-ÜFE aylık 

değişim oranları esas alınarak 

hesaplanacak tutarın; bu Kanunun 

yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü 

ayın sonuna kadar alacaklı kalkınma 

ajansına başvuruda bulunulması ve 

ödenmesi gereken tutarın, ilk 

taksitinin bu Kanunun yayımlandığı 

tarihi izleyen dördüncü aydan 

başlamak üzere bu fıkrada öngörülen 

süre ve şekilde ödenmesi şartıyla 

ferîlerin tamamının tahsilinden 

vazgeçilir. 

b) Bu Kanunun yayımlandığı 

tarihten önce (a) bendi kapsamındaki 

alacaklardan, dava konusu edilmiş 

ve/veya icra takibi başlatılmış 

alacaklar için, borçlunun bu fıkra 

hükümlerinden yararlanmak üzere 

ajansa başvuruda bulunması hâlinde, 

asıl borçlular ve kefiller hakkında 

sürdürülen davalar sonlandırılır. Bu 

takdirde borçluların mahkeme ve icra 

masrafları ile vekâlet ücretini ilk 

taksit tutarı ile birlikte ödemeleri 

şarttır. 
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hükümlerine göre bu Kanunun 

yayımlandığı tarih itibarıyla taksit 

ödemeleri devam eden alacaklar 

hakkında bu fıkra hükmü 

uygulanmaz. 

ç) Bu fıkra hükümlerine göre 

hesaplanan tutarın; 

1) İlk taksitinin ödeme süresi 

içerisinde tamamen ödenmesi 

hâlinde, bu tutara bu Kanunun 

yayımlandığı tarihten ödeme tarihine 

kadar geçen süre için herhangi bir 

faiz uygulanmaz. 

2) Taksitle ödenmek istenmesi 

hâlinde 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. 

3) Taksitle yapılacak 

ödemelerinde ilgili bentlere göre 

belirlenen tutar; altı eşit taksit için 

(1,05), dokuz eşit taksit için (1,07), on 

iki eşit taksit için (1,10), on sekiz eşit 

taksit için (1,15) katsayısı ile çarpılır 

ve bulunan tutar taksit sayısına 

bölünmek suretiyle ikişer aylık 

dönemler hâlinde ödenecek taksit 

tutarı hesaplanır. Bu fıkra 

hükümlerinden yararlanmak üzere 

başvuruda bulunan borçlulara tercih 

ettikleri taksit süresine uygun ödeme 

planı verilir. Ancak, tercih edilen 

süreden daha kısa sürede ödeme 

yapılması hâlinde ödenecek tutar 

ilgili katsayıya göre düzeltilir. 

d) Bu fıkradan yararlanılarak 

süresinde ödenen alacaklara, bu 

fıkrada yer alan hükümler saklı 

kalmak kaydıyla bu Kanunun 

yayımlandığı tarihten sonraki süreler 

için faiz, gecikme zammı, gecikme 

c) 6111 sayılı Kanun 

hükümlerine göre bu Kanunun 

yayımlandığı tarih itibarıyla taksit 

ödemeleri devam eden alacaklar 

hakkında bu fıkra hükmü 

uygulanmaz. 

ç) Bu fıkra hükümlerine göre 

hesaplanan tutarın; 

1) İlk taksitinin ödeme süresi 

içerisinde tamamen ödenmesi 

hâlinde, bu tutara bu Kanunun 

yayımlandığı tarihten ödeme tarihine 

kadar geçen süre için herhangi bir 

faiz uygulanmaz. 

2) Taksitle ödenmek istenmesi 

hâlinde 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. 

3) Taksitle yapılacak 

ödemelerinde ilgili bentlere göre 

belirlenen tutar; altı eşit taksit için 

(1,05), dokuz eşit taksit için (1,07), on 

iki eşit taksit için (1,10), on sekiz eşit 

taksit için (1,15) katsayısı ile çarpılır 

ve bulunan tutar taksit sayısına 

bölünmek suretiyle ikişer aylık 

dönemler hâlinde ödenecek taksit 

tutarı hesaplanır. Bu fıkra 

hükümlerinden yararlanmak üzere 

başvuruda bulunan borçlulara tercih 

ettikleri taksit süresine uygun ödeme 

planı verilir. Ancak, tercih edilen 

süreden daha kısa sürede ödeme 

yapılması hâlinde ödenecek tutar 

ilgili katsayıya göre düzeltilir. 

d) Bu fıkradan yararlanılarak 

süresinde ödenen alacaklara, bu 

fıkrada yer alan hükümler saklı 

kalmak kaydıyla bu Kanunun 

yayımlandığı tarihten sonraki süreler 
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cezası gibi ferî alacaklar 

hesaplanmaz. 

e) Bu fıkraya göre ödenmesi 

gereken 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 fıkra hükümlerinden yararlanılır. 

Süresinde ödenmeyen veya eksik 

ödenen taksitlerin belirtilen şekilde 

de ödenmemesi veya bir takvim 

yılında ikiden fazla taksitin süresinde 

ödenmemesi veya eksik ödenmesi 

hâlinde bu fıkra hükümlerinden 

yararlanma hakkı kaybedilir. 

f) Taksit tutarının %10’unu 

aşmamak şartıyla 5 liraya (bu tutar 

dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler 

için bu fıkra hükümleri ihlal edilmiş 

sayılmaz. 

g) Bu fıkraya göre ödenecek 

taksitlerin ödeme süresinin son 

gününün resmî tatile rastlaması 

hâlinde süre tatili izleyen ilk iş günü 

mesai saati sonunda biter. 

ğ) Bu fıkra kapsamına giren 

alacakların fıkrada belirtilen şekilde 

tamamen ödenmemiş olması hâlinde 

borçlular ödedikleri tutarlar kadar bu 

fıkra hükümlerinden yararlanırlar. 

h) Bu fıkra kapsamına giren 

alacaklara karşılık bu Kanunun 

yayımlandığı tarihten önce tahsil 

edilmiş olan tutarlar ile bu fıkra 

kapsamında tahsil edilen tutarların 

bu fıkra hükümlerine dayanılarak red 

için faiz, gecikme zammı, gecikme 

cezası gibi ferî alacaklar 

hesaplanmaz. 

e) Bu fıkraya göre ödenmesi 

gereken 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 fıkra hükümlerinden yararlanılır. 

Süresinde ödenmeyen veya eksik 

ödenen taksitlerin belirtilen şekilde 

de ödenmemesi veya bir takvim 

yılında ikiden fazla taksitin süresinde 

ödenmemesi veya eksik ödenmesi 

hâlinde bu fıkra hükümlerinden 

yararlanma hakkı kaybedilir. 

f) Taksit tutarının %10’unu 

aşmamak şartıyla 5 liraya (bu tutar 

dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler 

için bu fıkra hükümleri ihlal edilmiş 

sayılmaz. 

g) Bu fıkraya göre ödenecek 

taksitlerin ödeme süresinin son 

gününün resmî tatile rastlaması 

hâlinde süre tatili izleyen ilk iş günü 

mesai saati sonunda biter. 

ğ) Bu fıkra kapsamına giren 

alacakların fıkrada belirtilen şekilde 

tamamen ödenmemiş olması hâlinde 

borçlular ödedikleri tutarlar kadar bu 

fıkra hükümlerinden yararlanırlar. 

h) Bu fıkra kapsamına giren 

alacaklara karşılık bu Kanunun 

yayımlandığı tarihten önce tahsil 

edilmiş olan tutarlar ile bu fıkra 

kapsamında tahsil edilen tutarların 
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ve iadesi yapılamaz. 

ı) Bakanlar Kurulu bu fıkrada 

öngörülen başvuru ve ilk taksit 

ödeme süresini bir aya kadar 

uzatmaya yetkilidir. 

i) Bu fıkra hükmünden 

yararlanarak ilk taksiti ödeyen il özel 

idareleri ve belediyeler ile sanayi ve 

ticaret odaları, kalkınma ajansları 

tarafından sağlanan desteklerden 

faydalanabilir. 

j) Kalkınma ajanslarının 

kuruluş yıllarına dair, belediye ve il 

özel idareleri ile sanayi ve ticaret 

odaları tarafından ajanslara 

ödenmesi gereken ancak ödenmemiş 

paylar ile kapatılan il özel idareleri ve 

belediyelerce ödenmemiş ve 

devredilmiş olan paylar ve bu 

alacaklara dair faiz, gecikme faizi, 

gecikme zammı gibi ferî alacakların 

tamamının tahsilinden vazgeçilir. 

k) Bu fıkranın uygulanmasına 

ilişkin usul ve esaslar Kalkınma 

Bakanlığı tarafından belirlenir. 

(4) a) Bu maddenin bir ve 

ikinci fıkra hükümleri, 5393 sayılı 

Kanunun geçici 5 inci maddesi ile 

5216 sayılı Kanunun geçici 3 üncü 

maddesi kapsamında uzlaşılan 

alacaklar hakkında uygulanmaz. 

b) Bu maddenin bir, iki, üç ve 

altıncı fıkralarında geçen, Yİ-ÜFE aylık 

değişim oranları tabiri, Türkiye 

İstatistik Kurumunun her ay için 

belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar 

toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) 

aylık değişim oranlarını, 1/1/2005 

tarihinden itibaren üretici fiyatları 

endeksi (ÜFE) aylık değişim 

oranlarını, 1/1/2014 tarihinden 

itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi 

(Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını ifade 

bu fıkra hükümlerine dayanılarak red 

ve iadesi yapılamaz. 

ı) Bakanlar Kurulu bu fıkrada 

öngörülen başvuru ve ilk taksit 

ödeme süresini bir aya kadar 

uzatmaya yetkilidir. 

i) Bu fıkra hükmünden 

yararlanarak ilk taksiti ödeyen il özel 

idareleri ve belediyeler ile sanayi ve 

ticaret odaları, kalkınma ajansları 

tarafından sağlanan desteklerden 

faydalanabilir. 

j) Kalkınma ajanslarının 

kuruluş yıllarına dair, belediye ve il 

özel idareleri ile sanayi ve ticaret 

odaları tarafından ajanslara 

ödenmesi gereken ancak ödenmemiş 

paylar ile kapatılan il özel idareleri ve 

belediyelerce ödenmemiş ve 

devredilmiş olan paylar ve bu 

alacaklara dair faiz, gecikme faizi, 

gecikme zammı gibi ferî alacakların 

tamamının tahsilinden vazgeçilir. 

k) Bu fıkranın uygulanmasına 

ilişkin usul ve esaslar Kalkınma 

Bakanlığı tarafından belirlenir. 

(4) a) Bu maddenin bir ve 

ikinci fıkra hükümleri, 5393 sayılı 

Kanunun geçici 5 inci maddesi ile 

5216 sayılı Kanunun geçici 3 üncü 

maddesi kapsamında uzlaşılan 

alacaklar hakkında uygulanmaz. 

b) Bu maddenin bir, iki, üç ve 

altıncı fıkralarında geçen, Yİ-ÜFE aylık 

değişim oranları tabiri, Türkiye 

İstatistik Kurumunun her ay için 

belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar 

toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) 

aylık değişim oranlarını, 1/1/2005 

tarihinden itibaren üretici fiyatları 

endeksi (ÜFE) aylık değişim 

oranlarını, 1/1/2014 tarihinden 

itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi 
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eder. Anılan fıkralara göre ödenecek 

alacaklara bu Kanunun yayımlandığı 

ay için uygulanması gereken Yİ-ÜFE 

aylık değişim oranı olarak, bu 

Kanunun yayımlandığı tarihten bir 

önceki ay için belirlenen Yİ-ÜFE aylık 

değişim oranı esas alınır. 

(5) Bu madde kapsamındaki 

alacaklar ile bu Kanunun bazı 

alacakların yeniden 

yapılandırılmasına ilişkin hükümleri 

kapsamındaki alacaklarla ilgili olarak 

mevzuatlarında yer alan özel 

hükümler saklı kalmak kaydıyla taksit 

ödeme süresince zamanaşımı 

süreleri işlemez. 

(6) a) 1163 sayılı Kooperatifler 

Kanununa göre kurulan sulama 

kooperatiflerinin ve 8/3/2011 tarihli 

ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri 

Kanununa göre kurulan sulama 

birliklerinin tarımsal sulama 

faaliyetlerinden kaynaklanan 

alacaklarından, vadesi 30/4/2014 

tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla geldiği 

hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih 

itibarıyla ödenmemiş olanların 

asıllarının tamamı ile bu alacaklara 

ilişkin ferîler yerine, bu Kanunun 

yayımlandığı tarihe kadar söz konusu 

alacakların asıllarına Yİ-ÜFE aylık 

değişim oranları esas alınarak 

hesaplanacak tutarın; bu Kanunun 

yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın 

sonuna kadar borçlu bulunulan 

kooperatife/birliğe başvuruda 

bulunulması ve ödenmesi gereken 

tutarın, ilk taksit bu Kanunun 

yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü 

aydan başlamak üzere ve her yıl ilk 

taksitin tekabül ettiği ayda bir taksit 

ödenmesi suretiyle toplam beş eşit 

taksitte bu fıkrada öngörülen süre ve 

(Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını ifade 

eder. Anılan fıkralara göre ödenecek 

alacaklara bu Kanunun yayımlandığı 

ay için uygulanması gereken Yİ-ÜFE 

aylık değişim oranı olarak, bu 

Kanunun yayımlandığı tarihten bir 

önceki ay için belirlenen Yİ-ÜFE aylık 

değişim oranı esas alınır. 

(5) Bu madde kapsamındaki 

alacaklar ile bu Kanunun bazı 

alacakların yeniden 

yapılandırılmasına ilişkin hükümleri 

kapsamındaki alacaklarla ilgili olarak 

mevzuatlarında yer alan özel 

hükümler saklı kalmak kaydıyla taksit 

ödeme süresince zamanaşımı 

süreleri işlemez. 

(6) a) 1163 sayılı Kooperatifler 

Kanununa göre kurulan sulama 

kooperatiflerinin ve 8/3/2011 tarihli 

ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri 

Kanununa göre kurulan sulama 

birliklerinin tarımsal sulama 

faaliyetlerinden kaynaklanan 

alacaklarından, vadesi 30/4/2014 

tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla geldiği 

hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih 

itibarıyla ödenmemiş olanların 

asıllarının tamamı ile bu alacaklara 

ilişkin ferîler yerine, bu Kanunun 

yayımlandığı tarihe kadar söz konusu 

alacakların asıllarına Yİ-ÜFE aylık 

değişim oranları esas alınarak 

hesaplanacak tutarın; bu Kanunun 

yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın 

sonuna kadar borçlu bulunulan 

kooperatife/birliğe başvuruda 

bulunulması ve ödenmesi gereken 

tutarın, ilk taksit bu Kanunun 

yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü 

aydan başlamak üzere ve her yıl ilk 

taksitin tekabül ettiği ayda bir taksit 

ödenmesi suretiyle toplam beş eşit 
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şekilde ödenmesi şartıyla bu 

alacakların ödenen kısmına isabet 

eden ferîlerin tamamının tahsilinden 

vazgeçilir. Bu fıkraya göre ödenecek 

taksitlerin ödeme süresinin son 

gününün resmî tatile rastlaması 

hâlinde süre tatili izleyen ilk iş günü 

mesai saati sonunda biter. 

b) Bu fıkra hükümlerine göre 

hesaplanan tutarın; 

1) İlk taksit ödeme süresi 

içerisinde tamamen ödenmesi 

hâlinde, bu tutara bu Kanunun 

yayımlandığı tarihten ödeme tarihine 

kadar geçen süre için herhangi bir 

faiz uygulanmaz. 

2) Taksitle yapılacak 

ödemelerinde hesaplanan tutar; iki 

eşit taksit için (1,10), üç eşit taksit 

için (1,15), dört eşit taksit için (1,20), 

beş eşit taksit için (1,25) katsayısı ile 

çarpılır ve bulunan tutar taksit 

sayısına bölünmek suretiyle ikişer 

aylık dönemler hâlinde ödenecek 

taksit tutarı hesaplanır. Bu fıkra 

hükümlerinden yararlanmak üzere 

başvuruda bulunan borçlulara tercih 

ettikleri taksit süresine uygun ödeme 

planı verilir. Tercih edilen taksit 

süresinden daha uzun bir sürede 

ödeme yapılamaz. Ancak, tercih 

edilen süreden daha kısa sürede 

ödeme yapılması hâlinde ödenecek 

tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir. 

c) Bu fıkradan yararlanılarak 

süresinde ödenen alacaklara, bu 

fıkrada yer alan hükümler saklı 

kalmak kaydıyla Kanunun 

yayımlandığı tarihten sonraki süreler 

için faiz, gecikme zammı, gecikme 

cezası gibi ferî amme alacağı 

hesaplanmaz. 

ç) Bu Kanunun yayımlandığı 

taksitte bu fıkrada öngörülen süre ve 

şekilde ödenmesi şartıyla bu 

alacakların ödenen kısmına isabet 

eden ferîlerin tamamının tahsilinden 

vazgeçilir. Bu fıkraya göre ödenecek 

taksitlerin ödeme süresinin son 

gününün resmî tatile rastlaması 

hâlinde süre tatili izleyen ilk iş günü 

mesai saati sonunda biter. 

b) Bu fıkra hükümlerine göre 

hesaplanan tutarın; 

1) İlk taksit ödeme süresi 

içerisinde tamamen ödenmesi 

hâlinde, bu tutara bu Kanunun 

yayımlandığı tarihten ödeme tarihine 

kadar geçen süre için herhangi bir 

faiz uygulanmaz. 

2) Taksitle yapılacak 

ödemelerinde hesaplanan tutar; iki 

eşit taksit için (1,10), üç eşit taksit 

için (1,15), dört eşit taksit için (1,20), 

beş eşit taksit için (1,25) katsayısı ile 

çarpılır ve bulunan tutar taksit 

sayısına bölünmek suretiyle ikişer 

aylık dönemler hâlinde ödenecek 

taksit tutarı hesaplanır. Bu fıkra 

hükümlerinden yararlanmak üzere 

başvuruda bulunan borçlulara tercih 

ettikleri taksit süresine uygun ödeme 

planı verilir. Tercih edilen taksit 

süresinden daha uzun bir sürede 

ödeme yapılamaz. Ancak, tercih 

edilen süreden daha kısa sürede 

ödeme yapılması hâlinde ödenecek 

tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir. 

c) Bu fıkradan yararlanılarak 

süresinde ödenen alacaklara, bu 

fıkrada yer alan hükümler saklı 

kalmak kaydıyla Kanunun 

yayımlandığı tarihten sonraki süreler 

için faiz, gecikme zammı, gecikme 

cezası gibi ferî amme alacağı 

hesaplanmaz. 
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tarihten önce dava konusu edilmiş 

ve/veya icra takibi başlatılmış 

alacaklar için, borçlunun bu fıkra 

hükümlerinden yararlanmak üzere 

başvuruda bulunması hâlinde, 

sürdürülen davalar sonlandırılır, icra 

ve takip işlemleri durdurulur. Bu 

takdirde, borçluların mahkeme 

masraflarını, icra masraflarını ve 

vekâlet ücretini ilk taksit tutarı ile 

birlikte ödemeleri şarttır. 

d) 1) Bu fıkra hükümlerine 

göre ödenmesi gereken taksitlerden 

birinin süresinde ödenmemesi veya 

eksik ödenmesi hâlinde ödenmeyen 

veya eksik ödenen taksit tutarlarının 

bu fıkra hükümlerine göre izleyen 

taksit ile birlikte ödenmesi şartıyla bu 

fıkra hükümlerinden yararlanılır. Bu 

durumda 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 fıkra hükümlerinden 

yararlanılır. Bu şekilde de 

ödenmemesi veya eksik ödenmesi 

hâlinde bu fıkra hükümlerinden 

yararlanma hakkı kaybedilir.  

2) Taksit tutarının %10’unu 

aşmamak şartıyla 5 liraya (bu tutar 

dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler 

için bu fıkra hükümleri ihlal edilmiş 

sayılmaz. 

3) Bu fıkra kapsamına giren 

alacakların fıkrada belirtilen şekilde 

tamamen ödenmemiş olması hâlinde 

borçlular ödedikleri tutarlar kadar bu 

fıkra hükümlerinden yararlanırlar. 

e) Bu fıkra kapsamına giren 

alacaklara karşılık bu Kanunun 

yayımlandığı tarihten önce tahsil 

edilmiş olan tutarlar ile bu fıkra 

ç) Bu Kanunun yayımlandığı 

tarihten önce dava konusu edilmiş 

ve/veya icra takibi başlatılmış 

alacaklar için, borçlunun bu fıkra 

hükümlerinden yararlanmak üzere 

başvuruda bulunması hâlinde, 

sürdürülen davalar sonlandırılır, icra 

ve takip işlemleri durdurulur. Bu 

takdirde, borçluların mahkeme 

masraflarını, icra masraflarını ve 

vekâlet ücretini ilk taksit tutarı ile 

birlikte ödemeleri şarttır. 

d) 1) Bu fıkra hükümlerine 

göre ödenmesi gereken taksitlerden 

birinin süresinde ödenmemesi veya 

eksik ödenmesi hâlinde ödenmeyen 

veya eksik ödenen taksit tutarlarının 

bu fıkra hükümlerine göre izleyen 

taksit ile birlikte ödenmesi şartıyla bu 

fıkra hükümlerinden yararlanılır. Bu 

durumda 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 fıkra hükümlerinden 

yararlanılır. Bu şekilde de 

ödenmemesi veya eksik ödenmesi 

hâlinde bu fıkra hükümlerinden 

yararlanma hakkı kaybedilir.  

2) Taksit tutarının %10’unu 

aşmamak şartıyla 5 liraya (bu tutar 

dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler 

için bu fıkra hükümleri ihlal edilmiş 

sayılmaz. 

3) Bu fıkra kapsamına giren 

alacakların fıkrada belirtilen şekilde 

tamamen ödenmemiş olması hâlinde 

borçlular ödedikleri tutarlar kadar bu 

fıkra hükümlerinden yararlanırlar. 

e) Bu fıkra kapsamına giren 

alacaklara karşılık bu Kanunun 

yayımlandığı tarihten önce tahsil 
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kapsamında tahsil edilen tutarların 

bu fıkra hükümlerine dayanılarak red 

ve iadesi yapılmaz. 

f) Tarımsal sulamadan 

kaynaklanan alacakların bu fıkrada 

belirtilen taksit ödeme zamanını 

alacakların bulunduğu bölgeler, iller, 

ürünlerin hasat dönemleri dikkate 

alınarak değiştirmeye alacaklı 

kooperatif/birlik yetkilidir. 

(7) Bakanlar Kurulu bu 

Kanunun 79 uncu maddesinde geçen 

31/12/2014 tarihini 30/6/2015 

tarihine kadar (bu tarih dâhil) 

uzatmaya yetkilidir. 

 

edilmiş olan tutarlar ile bu fıkra 

kapsamında tahsil edilen tutarların 

bu fıkra hükümlerine dayanılarak red 

ve iadesi yapılmaz. 

f) Tarımsal sulamadan 

kaynaklanan alacakların bu fıkrada 

belirtilen taksit ödeme zamanını 

alacakların bulunduğu bölgeler, iller, 

ürünlerin hasat dönemleri dikkate 

alınarak değiştirmeye alacaklı 

kooperatif/birlik yetkilidir. 

(7) Bakanlar Kurulu bu 

Kanunun 79 uncu maddesinde geçen 

31/12/2014 tarihini 30/6/2015 

tarihine kadar (bu tarih dâhil) 

uzatmaya yetkilidir. 

 

 

 

2014/7106 sayılı BKK, bu Sirkülerimize ek olarak verilmiştir 

 

Saygılarımızla… 
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BAKANLAR KURULU KARARI 

 

 

Karar Sayısı : 2014/7016 

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunda yer alan bazı 

başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe 

konulması; Maliye Bakanlığının 24/11/2014 tarihli ve 113945 sayılı yazısı üzerine, 

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun geçici 60 ıncı maddesi ile 10/9/2014 tarihli ve 

6552 sayılı Kanunun 73, 80 ve geçici 2 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 

24/11/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

 

 

24/11/2014 TARİHLİ VE 2014/7016 SAYILI 

KARARNAMENİN EKİ 

KARAR 

 

Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri 

MADDE 1 – (1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle 

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa 

eklenen geçici 60 ıncı maddede yer alan başvuru süresi ile ilk taksit ödeme süresi, anılan 

maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hükümlerine ilişkin süreler hariç olmak üzere, aynı 

maddede belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır. 

(2) 6552 sayılı Kanunun 73 ve 80 inci maddelerinde yer alan başvuru süreleri ile ilk 

taksit ödeme süreleri anılan maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay 

uzatılmıştır. 

(3) 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yer alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015 

tarihine karar uzatılmıştır. 

(4) 6552 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer 

alan başvuru süreleri ile ilk taksit ödeme süreleri anılan fıkralarda 

belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 


