30.12.2020/244-1

YENİDEN YAPILANDIRMAYA İLİŞKİN
BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ
BİR AY UZATILDI

ÖZET

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi ile 4 üncü maddesinde (on üçüncü ve on
dördüncü fıkraları hariç) yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri, anılan maddelerde
belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17/11/2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanmış ve bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin hükümleri yayımı
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Konuyla ilgili açıklamalarımıza ise 13.11.2020/205 ve
14.11.2020/206 sayılı Sirkülerlerimizde yer verilmişti.

27/11/2020 tarihli ve 31317 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)” ile Hazine ve Maliye
Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ile
belediyeler ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ait alacakların
yapılandırılmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasına dair usul ve esaslar hakkında
açıklamalarda bulunulmuştu. Konuyla ilgili açıklamalarımıza ise 29.11.2020/213 sayılı
Sirkülerlerimizde yer verilmişti.
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30/12/2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3343 sayılı Cumhurbaşkanı
Kararı ile 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesi ile 4 üncü Maddesinde (On üçüncü
ve On dördüncü Fıkraları Hariç) Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri, Anılan
Maddelerde Belirtilen Sürelerin Bitiminden İtibaren Bir Ay Uzatılmıştır.
Buna göre, Kanundan yararlanılmasına ilişkin süreler aşağıdaki gibidir1.

YENİDEN YAPILANDIRMAYA İLİŞKİN SÜRELER
Mevcut Süre

Uzatılan Süre

Borçların yeniden yapılandırılması için
başvuru süresi

31 Aralık 2020

31 Ocak 2021

Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret
Bakanlığına,
il
özel
idarelerine,
belediyelere ve YİKOB'lara bağlı tahsil
dairelerine ödenecek borçların ilk
taksidini ödeme süresi

1 Şubat 2021

1 Mart 2021

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil
dairelerine ödenecek tutarların ilk
taksitinin ödeme süresi

1 Mart 2021

31 Mart 2021

7256 sayılı Yasanın 3 üncü maddesinin 2’nci fıkrasına göre bu Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son
gününün resmî tatile rastlaması hâlinde süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda bitmektedir.
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YENİDEN YAPILANDIRMAYA İLİŞKİN SÜRELER
Meslek Mensuplarının Odalara ve
Odaların TÜRMOB'a Olan Borçlarının
yapılandırılmasına ilişkin başvuru
süresi
Meslek Mensuplarının Odalara ve
Odaların TÜRMOB'a Olan Borçlarının
Yapılandırılmasına ilişkin İlk Taksit
ödeme süresi

31 Ocak 2021

28 Şubat 2021

1 Mart 2021

31 Mart 2021

Peşin ya da 2’şer aylık
Taksit ödeme süresi ve sayısı

dönemler halinde en çok 18
taksit

DAVA HAKKINDAN VAZGEÇMEYE İLİŞKİN SÜRELER
Dava hakkından
başvuru süresi

vazgeçmek

için

31 Aralık 2020

31 Ocak 2021
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Aşağıdaki borçlar, bu düzenlemenin dışında tutulmuştur.
“(13) a) Tarım ve Orman Bakanlığınca, tarımsal amaçlı kooperatiflere veya bu
kooperatiflerin ortaklarına 31/8/2020 tarihinden önce kullandırılan ve bu Kanunun
yayımlandığı tarih itibarıyla muaccel hâle gelen krediler ile ilgili mevzuatı uyarınca
yeniden yapılandırılan ancak taksitleri süresinde ödenmeyen kredi alacaklarının
bakiye asılları ile ödenmeyen alacağın vadesinin başlangıç tarihi itibarıyla bu
Kanunun yayımlandığı tarihe kadar %3 faiz uygulanarak hesaplanacak borç tutarının;
bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar Tarım ve Orman İl
Müdürlüklerine başvuruda bulunarak ilk taksit 2021 yılı Kasım ayından başlamak
üzere ve her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda toplam beş eşit taksitte ödenmesi
şartıyla bu alacakların ödenen kısmına isabet eden fer’ilerin tahsilinden vazgeçilir. Bu
fıkra hükümlerine uygun ödeme yapıldığı takdirde bu Kanunun yayımı tarihinden
sonraki sürelere herhangi bir faiz, zam ve katsayı uygulanmaz.
b) Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce dava konusu edilmiş ve/veya icra takibi
başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere
başvuruda bulunması hâlinde davalar sonlandırılır ve icra takipleri durdurulur. Bu
takdirde borçluların mahkeme ve icra masrafları ile vekâlet ücretini ilk taksit tutarı ile
birlikte ödemeleri şarttır.
c) Bu fıkra kapsamına giren alacakların tamamının bu fıkrada öngörülen süre ve
şekilde ödenmemesi hâlinde alacak ilgili mevzuatın öngördüğü şekilde hesaplanır ve
ödenen tutarlar mahsup edilir.
ç) Bu fıkra kapsamına giren alacaklara karşılık bu Kanunun yayımlandığı tarihten
önce ödenen tutarlar red ve iade edilmez.
d) Bu fıkranın uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Tarım ve Orman
Bakanlığı yetkilidir.
(14) Orman köylerinde oturan köylüler ile bu köylülerce kendi aralarında 24/4/1969
tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş veya durumları bu Kanun
hükümlerine intibak ettirilmiş çok amaçlı tarımsal kalkınma kooperatiflerine Orman
Genel Müdürlüğünce kullandırılan kredilerden ödeme süresi geldiği hâlde bu
Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan kredi alacaklarının asıllarının
tamamı ile bu alacaklara ilişkin fer’iler yerine, bu Kanunun yayımı tarihine kadar %3
faiz uygulanarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın
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sonuna kadar orman bölge müdürlüklerine yazılı başvuruda bulunulması ve
ödenmesi gereken tutarın, ilk taksiti 2021 yılı Kasım ayından başlamak üzere ve her
yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda toplam beş eşit taksitte ödenmesi şartıyla bu
alacakların ödenen kısmına isabet eden fer’ilerin tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra
hükümlerine uygun ödeme yapıldığı takdirde bu Kanunun yayımı tarihinden sonraki
sürelere herhangi bir faiz, zam ve katsayı uygulanmaz. Bu fıkra uyarınca
taksitlendirilen alacaklara ilişkin olarak açılmış davalar sonlandırılır. Yargılama
giderleri ile icra masrafları ve vekalet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez. Bu fıkra
kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen
veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin
faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre
tahsil edilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Orman
Genel Müdürlüğü yetkilidir.”

Saygılarımızla…

"7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesi ile 4 üncü Maddesinde (On üçüncü ve On
dördüncü Fıkraları Hariç) Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin, Anılan
Maddelerde Belirtilen Sürelerin Bitiminden İtibaren Bir Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar
Sayısı: 3343)"…>>>

