29.11.2020/212-1

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NA BAĞLI
TAHSİL DAİRELERİNCE TAKİP EDİLEN
AMME ALACAKLARI, İL ÖZEL İDARELERİ İLE
BELEDİYELER VE YİKOB’A AİT ALACAKLARIN
YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

ÖZET

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 bulunulmuştur.
Kanun kapsamında yapılandırılacak alacakların, Kanunun yayımı tarihi olan 17/11/2020
tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) kesinleşmiş olması gerekmektedir.
Tebliğde, bir alacağın kesinleşmesi, alacağın varlığının hukuk düzeninde ihtilaflı
olmaması veya ihtilaflı hale gelme olasılığının kalmaması olarak tanımlanmıştır.
Bazı alacakların kesinleşme süreçleri aşağıdaki gibidir:
a) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ve vergi
cezalarının kesinleşmesi;
(1) Beyanname ile beyan edilen vergiler beyan edildiği tarihte (ihtirazi kayıtla verilen
beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin dava konusu yapılması hâlinde bu
vergiler kesinleşmemiş alacak olduğu halde, 7256 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin
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ÖZET
üçüncü fıkrasının (a) bendine istinaden bu durumdaki vergilerin de Kanun hükmüne göre
yapılandırılması mümkün bulunmaktadır.),
(2) İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergiler ile kesilen vergi cezalarına ilişkin
düzenlenen vergi/ceza ihbarnamesinin tebliği üzerine,
− Süresi içerisinde dava açılmamış olması veya dava açılmış olmakla birlikte
yargılama aşamalarının son bulması,
− Uzlaşma hükümlerinden yararlanılarak uzlaşılması,
hallerinde söz konusu olacaktır.
17/11/2020 tarihi itibariyle ilk derece yargı kararı üzerine tahakkuk ettiği halde
yargılamanın devam etmesi nedeniyle kesinleşmemiş olan alacaklar Kanun kapsamına
girmemektedir.
b) İdari para cezalarının kesinleşmiş alacak olabilmesi için idari yaptırım kararlarına karşı
süresi içerisinde dava açılmaması veya dava açılmış olmakla birlikte yargılama
aşamalarının son bulması gerekmektedir.
Ancak, 10/6/1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 18/1/1984 tarihli ve
2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında
Kanun ve 23/5/1987 tarihli ve 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması
Hakkında Kanun gereğince verilen idari para cezaları hakkında dava yolu
bulunmadığından, bu idari para cezaları verildikleri tarih itibarıyla kesinleşmektedir.
c) Ecrimisillerin kesinleşmiş alacak olarak değerlendirilebilmesi için ecrimisil
ihbarnamesi/ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin tebliği üzerine süresi içerisinde dava
açılmamış olması veya dava açılmış olmakla birlikte yargılama aşamalarının son bulması
gerekmektedir.
ç) Yukarıda yer verilen alacakların dışında kalan ancak Kanun kapsamına giren diğer
alacakların kesinleşmiş alacak olarak değerlendirilebilmesi için söz konusu alacakların
varlığının hukuk düzeninde ihtilaflı olmaması veya ihtilaflı hale gelme olasılığının
kalmaması gerekmektedir.
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ÖZET
7256 sayılı Kanun kapsamına tür ve dönem olarak girdiği halde varlığına ilişkin dava
açılmış olan alacaklardan; 17/11/2020 tarihinden önce davadan tamamen feragat edilmiş
ve feragate ilişkin mahkeme kararı ile kesinleşerek taraflardan birine tebliğ edilmiş olanlar,
7256 sayılı Kanunun yayımı tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme
süresi henüz geçmemiş alacak olması şartıyla, Kanundan yararlanabilecektir.
17/11/2020 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) 213 sayılı Kanunun 379 uncu maddesi
hükmünden yararlanmak üzere kanun yolundan vazgeçme dilekçesini ilgili vergi dairesine
vermiş olanların bu borçları da kesinleşmiş alacak olarak kabul edilecektir.
Kanunun kapsadığı dönemlerle ilgili olup, tarhiyata ilişkin mahkemelerce verilerek
taraflardan birine tebliğ edilen ve 17/11/2020 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) kesinleşen
yargı kararına istinaden
Mahkemesi/Bölge İdare
yapılmaması nedeniyle
öngörülen süre ve
yararlanılabilecektir.

vergi dairelerince mükellefe ödemeye yönelik tebligatın (Vergi
Mahkemesi/Danıştay Kararına Göre Vergi/Ceza İhbarnamesi)
borcun vadesinin belirlenmediği alacaklar için bu Kanunda
şekilde başvuruda bulunulması koşuluyla Kanundan

Kanun kapsamına, alacağın varlığı hususunda ihtilaf olan alacaklar girmemekte olup,
münhasıran kesinleşmiş alacaklar girdiğinden, bu Kanundan yararlanmak isteyen
borçluların kesinleşmiş alacaklara ilişkin dava açmamaları, açılmış davalardan
vazgeçmeleri (ihtirazi kayıtla verilen beyannameye konu alacaklar için Kanundan
yararlanmak isteyenlerin alacağa ilişkin olarak açmış oldukları davalar dâhil) ve kanun
yollarına başvurmamaları gerekmektedir. Bu nedenle, Kanun hükmünden yararlanmak
isteyen borçluların bu yöndeki iradelerini başvuruları sırasında yazılı olarak belirtmeleri
şarttır.
213 sayılı Kanun kapsamına giren vergiler ve vergi cezaları ile bunlara bağlı gecikme
faizleri, gecikme zamları gibi fer’i alacakları Kanun kapsamına girmekte olup; kapsama
Vergi Usul Kanunu açısından kapsama giren vergiler, vergilendirme dönemleri itibarıyla
aşağıda açıklanmıştır.
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ÖZET
i) 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde ise
bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi
cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları Kanun kapsamındadır.
ii) 2020 yılına ilişkin olarak 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden
vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları Kanun
kapsamındadır.
iii) 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak kesilen vergi
aslına bağlı olmayan vergi cezaları Kanun kapsamındadır.
Öte yandan Kanun kapsamına;
− 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre,
− 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve
Kontrolü Hakkında Kanununa göre,
− 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III)
sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlarca,
verilen idari para cezaları hariç olmak üzere 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce
verilen idari para cezaları girmektedir.
7256 sayılı Kanun kapsamına giren idari para cezalarından, 31/8/2020 tarihinden (bu tarih
dâhil) önce verilen ve Kanunun yayımı tarihi itibarıyla kesinleşmiş olup, vadesi geldiği
halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olanlar Kanuna göre
yapılandırılabilecektir.
21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
kapsamında takip edilen ve 7256 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendinin (3) numaralı alt bendi kapsamında olan alacaklardan, Kanunun yayımı tarihi
itibarıyla kesinleşmiş olup, vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz
geçmemiş olan asli ve fer’i amme alacakları Kanuna göre yapılandırılabilecektir. Kanunun
1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi kapsamına;
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ÖZET
− Ecrimisiller,
− Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) alacakları,
− Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) alacakları,
− Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından verilen
öğrenim ve katkı kredisi alacakları,
− Doğrudan gelir desteği ödemelerinden geri alınması gereken alacaklar,
− 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki alacaklar,
− 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı
Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında
Kanuna göre doğan yiyecek bedelleri,
− 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu’na istinaden alınan Devlet hakkı
bedelleri,
gibi alacaklardan vergi dairelerine takip için intikal etmiş olanlar girmektedir.
6183 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca hesaplanan %10
oranındaki zam, 68 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile 79 uncu maddesinin dördüncü
fıkrası uyarınca hesaplanan %10 oranındaki tazminatlar asli alacak olarak dikkate alınmak
suretiyle Kanun kapsamında yapılandırılacaktır.
Ancak, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Kanun
kapsamında takip edilen adli para cezaları Kanun kapsamına girmemektedir.
Belediyelere ait alacaklardan Temmuz/2020 dönemine ait ilan ve reklam vergisi kapsama
girmekte, Ağustos/2020 dönemine ait ilan ve reklam vergisi ise beyannamenin Eylül/2020
ayında verilmesi gerektiğinden kapsama girmemektedir. Aynı şekilde, Temmuz/2020
dönemine ait haberleşme vergisi kapsama girmekte, Ağustos/2020 dönemine ait
haberleşme vergisi ise kapsama girmemektedir.
Yine belediyelere ait alacaklardan 2020 yılına ilişkin tahakkuk eden emlak vergisi ile iş
yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin ikinci taksitleri
Kanun kapsamına girmemektedir.
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ÖZET
2464 sayılı Kanun gereğince alınan ve 31/8/2020 tarihinden önce tahakkuk eden yol
harcamalarına katılma payı, kanalizasyon harcamalarına katılma payı ve su tesisleri
harcamalarına katılma payından oluşan belediye alacaklarından kesinleşmiş olup,
Kanunun yayımı tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi
henüz geçmemiş bulunan alacaklar kapsama girmektedir.
Belediye ücret alacaklarından mükellefin talebi üzerine inşaat sahasında meydana gelen
yıkım artığı malzemenin belediyece kaldırılması ve taşınması hizmetine ilişkin
belediyelere 2464 sayılı Kanunun 97 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden ödenmesi
gereken ücretin vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce ise Kanun kapsamına
girmekte, bu tarihten sonra ise girmemektedir.
Belediyelerin, su abonelerinden; vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olup,
Kanunun yayımı tarihi itibarıyla kesinleşmiş bulunmakla birlikte, ödenmemiş olan su, atık
su ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacakları (sözleşmelerde düzenlenen
her türlü ceza ve zamlar dâhil) Kanun kapsamındadır.
Kanundan yararlanmak isteyen borçluların 31/12/2020 tarihi sonuna kadar ilgili idareye
başvuruda bulunması şarttır.
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine olan borçları için Kanun
hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi
(www.gib.gov.tr) ya da e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden başvuruda
bulunabilecekleri gibi bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla da
başvurabileceklerdir.
Borçluların birden fazla vergi dairesine olan borçları için Kanundan yararlanma talebinde
bulunmaları hâlinde, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurmaları gerekmektedir.
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ÖZET

Kanundan yararlanmak üzere başvuran borçluların, takip ve tahsilat işlemlerinden dolayı
açtıkları davalardan da (ihtirazi kayıtla verilen beyannameye konu alacaklar için
Kanundan yararlanmak isteyenlerin alacağa ilişkin olarak açmış oldukları davalar dâhil)
vazgeçmeleri gerekmektedir.
Borçlular, Kanun kapsamına giren toplam borçları için Kanundan yararlanabilecekleri gibi
talep ettikleri dönem ve türler açısından da Kanundan yararlanabileceklerdir. Ancak,
motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin, her bir taşıt itibarıyla hesaplanacak toplam borç
tutarı için başvuruda bulunmaları zorunludur.

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 13.11.2020/205 ve
14.11.2020/206 sayılı Sirkülerlerimizde yer verilmiştir.
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 bulunulmuştur.
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I- KANUN KAPSAMINA GİREN ALACAKLAR
A- KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR
Kanun kapsamına giren alacaklar, alacaklı idareler ve alacak türleri itibarıyla tanımlanmış
ve Kanunun yayımı tarihi itibarıyla kesinleşmiş alacaklar kapsama alınmıştır.
Kanun kapsamında yapılandırılacak alacakların, Kanunun yayımı tarihi olan 17/11/2020
tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) kesinleşmiş olması gerekmektedir. Kesinleşme tarihinin
17/11/2020 olarak dikkate alınması gerekmektedir.
Bir alacağın kesinleşmesi, alacağın varlığının hukuk düzeninde ihtilaflı olmaması
veya ihtilaflı hale gelme olasılığının kalmamasıdır.
Bazı alacakların kesinleşme süreçleri aşağıdaki gibidir:
a) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ve vergi
cezalarının kesinleşmesi;
(1) Beyanname ile beyan edilen vergiler beyan edildiği tarihte (ihtirazi kayıtla verilen
beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin dava konusu yapılması hâlinde bu vergiler
kesinleşmemiş alacak olduğu halde, 7256 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü
fıkrasının (a) bendine istinaden bu durumdaki vergilerin de Kanun hükmüne göre
yapılandırılması mümkün bulunmaktadır.),
(2) İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergiler ile kesilen vergi cezalarına ilişkin
düzenlenen vergi/ceza ihbarnamesinin tebliği üzerine,
- Süresi içerisinde dava açılmamış olması veya dava açılmış olmakla birlikte yargılama
aşamalarının son bulması,
- Uzlaşma hükümlerinden yararlanılarak uzlaşılması,
hallerinde söz konusu olacaktır.
17/11/2020 tarihi itibariyle ilk derece yargı kararı üzerine tahakkuk ettiği halde
yargılamanın devam etmesi nedeniyle kesinleşmemiş olan alacaklar Kanun
kapsamına girmemektedir.
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b) İdari para cezalarının kesinleşmiş alacak olabilmesi için idari yaptırım kararlarına karşı
süresi içerisinde dava açılmaması veya dava açılmış olmakla birlikte yargılama
aşamalarının son bulması gerekmektedir.
Ancak, 10/6/1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 18/1/1984 tarihli ve 2972
sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun
ve 23/5/1987 tarihli ve 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında
Kanun gereğince verilen idari para cezaları hakkında dava yolu bulunmadığından, bu idari
para cezaları verildikleri tarih itibarıyla kesinleşmektedir.
c) Ecrimisillerin kesinleşmiş alacak olarak değerlendirilebilmesi için ecrimisil
ihbarnamesi/ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin tebliği üzerine süresi içerisinde dava
açılmamış olması veya dava açılmış olmakla birlikte yargılama aşamalarının son bulması
gerekmektedir.
ç) Yukarıda yer verilen alacakların dışında kalan ancak Kanun kapsamına giren diğer
alacakların kesinleşmiş alacak olarak değerlendirilebilmesi için söz konusu alacakların
varlığının hukuk düzeninde ihtilaflı olmaması veya ihtilaflı hale gelme olasılığının kalmaması
gerekmektedir.
7256 sayılı Kanun kapsamına tür ve dönem olarak girdiği halde varlığına ilişkin dava açılmış
olan alacaklardan; anılan Kanunun yayımı tarihinden önce davadan tamamen feragat
edilmiş ve feragate ilişkin mahkeme kararı ile kesinleşerek taraflardan birine tebliğ edilmiş
olanlar, 7256 sayılı Kanunun yayımı tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da
ödeme süresi henüz geçmemiş alacak olması şartıyla, Kanundan yararlanabilecektir.
117/11/2020 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) 213 sayılı Kanunun 379 uncu maddesi
hükmünden yararlanmak üzere kanun yolundan vazgeçme dilekçesini ilgili vergi dairesine
vermiş olanların bu borçları da kesinleşmiş alacak olarak kabul edilecektir.
Kanunun kapsadığı dönemlerle ilgili olup, tarhiyata ilişkin mahkemelerce verilerek
taraflardan birine tebliğ edilen ve bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil)
kesinleşen yargı kararına istinaden vergi dairelerince mükellefe ödemeye yönelik tebligatın
(Vergi Mahkemesi/Bölge İdare Mahkemesi/Danıştay Kararına Göre Vergi/Ceza
İhbarnamesi) yapılmaması nedeniyle borcun vadesinin belirlenmediği alacaklar için bu
Kanunda öngörülen süre ve şekilde başvuruda bulunulması koşuluyla Kanundan
yararlanılabilecektir.
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Bu durumda, borçlunun başvuru dilekçesinde bu fıkra kapsamına giren borçları için Kanun
hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtmesi şartıyla, bu alacaklar için ayrıca vergi
dairesince mükellefe Vergi Mahkemesi/Bölge İdare Mahkemesi/Danıştay Kararına Göre
Vergi/Ceza İhbarnamesi tebliğ edilmeyecek ve alacakların vade tarihi Kanunun yayımı tarihi
kabul edilecektir.
Kanun kapsamına, alacağın varlığı hususunda ihtilaf olan alacaklar girmemekte olup,
münhasıran kesinleşmiş alacaklar girdiğinden, bu Kanundan yararlanmak isteyen
borçluların kesinleşmiş alacaklara ilişkin dava açmamaları, açılmış davalardan
vazgeçmeleri (ihtirazi kayıtla verilen beyannameye konu alacaklar için Kanundan
yararlanmak isteyenlerin alacağa ilişkin olarak açmış oldukları davalar dâhil) ve kanun
yollarına başvurmamaları gerekmektedir. Bu nedenle, Kanun hükmünden yararlanmak
isteyen borçluların bu yöndeki iradelerini başvuruları sırasında yazılı olarak belirtmeleri
şarttır.
B- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA BAĞLI TAHSİL DAİRELERİNCE TAKİP EDİLEN
AMME ALACAKLARI
1- ALACAĞIN TÜRÜ VE DÖNEMİ
a) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Açısından
7256 sayılı Kanunun kapsamına, 213 sayılı Kanun kapsamına giren vergiler ve vergi
cezaları ile bunlara bağlı gecikme faizleri, gecikme zamları gibi fer’i alacaklar girmektedir.
Kanun kapsamına giren vergiler, vergilendirme dönemleri itibarıyla aşağıda açıklanmıştır.
i) 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde ise bu
tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları,
gecikme faizleri, gecikme zamları Kanun kapsamındadır.
ii) 2020 yılına ilişkin olarak 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi
ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları Kanun kapsamındadır.
iii) 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak kesilen vergi
aslına bağlı olmayan vergi cezaları Kanun kapsamındadır.
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b) Kapsama Giren İdari Para Cezaları
Kanun kapsamına;
- 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre,
- 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü
Hakkında Kanununa göre,
- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı
cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlarca,
verilen idari para cezaları hariç olmak üzere 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce
verilen idari para cezaları girmektedir.
7256 sayılı Kanun kapsamına giren idari para cezalarından, 31/8/2020 tarihinden (bu tarih
dâhil) önce verilen ve Kanunun yayımı tarihi itibarıyla kesinleşmiş olup, vadesi geldiği halde
ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olanlar Kanuna göre
yapılandırılabilecektir.
c) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Kapsamında Takip
Edilen Diğer Alacaklar
21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
kapsamında takip edilen ve 7256 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendinin (3) numaralı alt bendi kapsamında olan alacaklardan, Kanunun yayımı tarihi
itibarıyla kesinleşmiş olup, vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz
geçmemiş olan asli ve fer’i amme alacakları Kanuna göre yapılandırılabilecektir.
Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi kapsamına;
- Ecrimisiller,
- Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) alacakları,
- Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) alacakları,
- Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından verilen öğrenim ve
katkı kredisi alacakları,
- Doğrudan gelir desteği ödemelerinden geri alınması gereken alacaklar,
- 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun kapsamındaki alacaklar,
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- 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak
Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre
doğan yiyecek bedelleri,
- 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu’na istinaden alınan Devlet hakkı bedelleri,
gibi alacaklardan vergi dairelerine takip için intikal etmiş olanlar girmektedir.
6183 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca hesaplanan %10 oranındaki
zam, 68 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile 79 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca
hesaplanan %10 oranındaki tazminatlar asli alacak olarak dikkate alınmak suretiyle Kanun
kapsamında yapılandırılacaktır.
Ancak, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Kanun
kapsamında takip edilen adli para cezaları Kanun kapsamına girmemektedir.

C- İL ÖZEL İDARELERİNCE TAKİP EDİLEN AMME ALACAKLARI
7256 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi gereğince, il özel
idarelerinin, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen, vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu
tarih dâhil) önce olan ve Kanunun yayımı tarihi itibarıyla kesinleşmiş bulunmakla birlikte,
ödenmemiş asli ve fer’i amme alacakları Kanun kapsamına girmektedir.
Ç- BELEDİYELERCE TAKİP EDİLEN ALACAKLAR
7256 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri ile belediyelerin
anılan Kanun kapsamına giren alacakları sayılmış olup bu alacaklar aşağıda belirtilmiştir.
1- 213 sayılı Kanun Kapsamına Giren Alacaklar
- 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde ise bu
tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları,
gecikme faizleri, gecikme zamlarından,
- 2020 yılına ilişkin olarak 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve
bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarından,
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7256 sayılı Kanunun yayımı tarihi itibarıyla kesinleşmiş olup, vadesi geldiği halde
ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacaklar kapsama girmektedir.
Belediyelerin 213 sayılı Kanun kapsamına giren alacaklarının dönemleri bu Tebliğin (I/B-1a) bölümünde açıklandığı şekilde tespit edilecektir.
Örneğin, Temmuz/2020 dönemine ait ilan ve reklam vergisi kapsama girmekte,
Ağustos/2020 dönemine ait ilan ve reklam vergisi ise beyannamenin Eylül/2020 ayında
verilmesi gerektiğinden kapsama girmemektedir. Aynı şekilde, Temmuz/2020 dönemine ait
haberleşme vergisi kapsama girmekte, Ağustos/2020 dönemine ait haberleşme vergisi ise
kapsama girmemektedir.
7256 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1) numaralı alt bendi
gereğince, 2020 yılına ilişkin tahakkuk eden emlak vergisi ile iş yeri ve diğer şekillerde
kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin ikinci taksitleri Kanun kapsamına
girmemektedir.
Ayrıca, 2020 yılına ilişkin olarak 31/8/2020 tarihinden önce yıllık olarak tahakkuk eden ve
26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 16 ncı maddesine istinaden
belediye meclislerince taksitle ödenmesi uygun görülen ilan ve reklam vergisi alacaklarından
kesinleşmiş olup, Kanunun yayımı tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da
ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacaklar kapsama girmektedir.
Diğer taraftan, 2464 sayılı Kanun gereğince alınan ve 31/8/2020 tarihinden önce tahakkuk
eden yol harcamalarına katılma payı, kanalizasyon harcamalarına katılma payı ve su
tesisleri harcamalarına katılma payından oluşan belediye alacaklarından kesinleşmiş olup,
Kanunun yayımı tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz
geçmemiş bulunan alacaklar kapsama girmektedir.

29.11.2020/212-14

2- 6183 sayılı Kanun Kapsamına Giren Alacaklar
Belediyelerin bu Tebliğin (I/Ç-1) bölümünde açıklanan alacaklarının yanı sıra, 6183 sayılı
Kanun kapsamında takip edilen, vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olan ve
7256 sayılı Kanunun yayımı tarihi itibarıyla kesinleşmiş bulunmakla birlikte, ödenmemiş asli
ve fer’i amme alacakları da Kanun kapsamındadır.
3- Belediyelerin Ücret Alacakları
7256 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt
bendinde, 2464 sayılı Kanunun 97’nci maddesine göre tahsili gereken, vadesi 31/8/2020
tarihinden (bu tarih dâhil) önce olan ve Kanunun yayımı tarihi itibarıyla kesinleşmiş
bulunmakla birlikte, ödenmemiş ücret alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacaklar da Kanun
kapsamına alınmıştır.
Örneğin, mükellefin talebi üzerine inşaat sahasında meydana gelen yıkım artığı malzemenin
belediyece kaldırılması ve taşınması hizmetine ilişkin belediyelere 2464 sayılı Kanunun 97
nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden ödenmesi gereken ücretin vadesi 31/8/2020
tarihinden (bu tarih dâhil) önce ise Kanun kapsamına girmekte, bu tarihten sonra ise
girmemektedir.
4- Belediyelerin Su, Atık Su ve Katı Atık Ücreti Alacakları
7256 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (3) numaralı alt bendi
ile 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin, su
abonelerinden; vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olup, Kanunun yayımı tarihi
itibarıyla kesinleşmiş bulunmakla birlikte, ödenmemiş olan su, atık su ve katı atık ücreti
alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacakları (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve
zamlar dâhil) Kanun kapsamındadır.
Örneğin, su kullanım dönemi 15 Temmuz 2020 ila 15 Ağustos 2020 olan su alacağının
faturada yer alan son ödeme tarihi Ağustos/2020 ayı içerisine rastladığı takdirde Kanun
kapsamına girmekte, Eylül/2020 ayına rastladığı takdirde Kanun kapsamına girmemektedir.
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5- Büyükşehir Belediyelerinin Katı Atık Ücreti Alacakları
7256 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (4) numaralı alt bendi
ile büyükşehir belediyelerinin, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 11 inci
maddesine göre, vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olup, Kanunun yayımı
tarihi itibarıyla kesinleşmiş bulunmakla birlikte, ödenmemiş olan katı atık ücreti alacakları ile
bunlara bağlı fer’i alacakları (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil)
Kanun kapsamındadır.
6- Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Su ve Atık Su Alacakları
7256 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde, 20/11/1981 tarihli ve
2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin
alacaklarına yönelik düzenleme yapılmış ve bu idarelerin, vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu
tarih dâhil) önce olup, Kanunun yayımı tarihi itibarıyla kesinleşmiş bulunmakla birlikte,
ödenmemiş bulunan su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi,
gecikme zammı gibi fer’i alacakları (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar
dâhil) Kanun kapsamındadır.
D- YİKOB’LARCA TAKİP EDİLEN ALACAKLAR
7256 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde, YİKOB’ların vadesi
31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu halde, bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla
kesinleşmiş bulunmakla birlikte, ödenmemiş olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip
edilen asli ve fer’i alacakları Kanun kapsamına alınmıştır.
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II- ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Kanundan yararlanmak isteyen borçluların 31/12/2020 tarihi sonuna kadar ilgili idareye
başvuruda bulunması şarttır.
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine olan borçları için Kanun hükümlerinden
yararlanmak isteyen borçlular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr)
ya da e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabilecekleri gibi bağlı
bulundukları vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla da başvurabileceklerdir.
Borçluların birden fazla vergi dairesine olan borçları için Kanundan yararlanma talebinde
bulunmaları hâlinde, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurmaları gerekmektedir.
213 ve 6183 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri
nedeniyle mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan
kişiler sorumlu oldukları tutarlar dikkate alınarak ilgili vergi dairesine yazılı başvuru yapmak
suretiyle 7256 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanabileceklerdir. Dolayısıyla bu kişilerin
Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi ve e-devlet üzerinden başvurmaları mümkün
bulunmamaktadır.
Borçlular, Kanun kapsamına giren toplam borçları için Kanundan yararlanabilecekleri gibi
talep ettikleri dönem ve türler açısından da Kanundan yararlanabileceklerdir. Ancak, motorlu
taşıtlar vergisi mükelleflerinin, her bir taşıt itibarıyla hesaplanacak toplam borç tutarı için
başvuruda bulunmaları zorunludur.
7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin on üçüncü fıkrası gereğince, Kanun hükümlerinden
yararlanmanın şartlarından birisi de dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve
kanun yollarına başvurulmaması olduğundan, bu Kanundan yararlanmak üzere başvuran
borçluların, takip ve tahsilat işlemlerinden dolayı açtıkları davalardan da (ihtirazi kayıtla
verilen beyannameye konu alacaklar için Kanundan yararlanmak isteyenlerin alacağa ilişkin
olarak açmış oldukları davalar dâhil) vazgeçmeleri gerekmektedir.
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Öte yandan, elektronik ortamda Kanundan yararlanmak için başvuruda bulunan borçluların,
yararlanmak istedikleri borçlarıyla ilgili davalar bulunması hâlinde ilgili vergi dairesine ayrıca
yazılı olarak da başvurmaları şarttır.
Tebliğde yer alan düzenlemeler konu başlıkları itibariyle aşağıdki gibidir:

I- AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
A- TANIMLAR
1- Kesinleşmiş Alacak
2- Vergi, Beyanname ve Yİ-ÜFE Aylık Değişim Oranları Tanımları
B- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA BAĞLI TAHSİL DAİRELERİNCE TAKİP EDİLEN
AMME ALACAKLARI
1- Alacağın Türü ve Dönemi
a) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Açısından
(1) Alacağın türü
(2) Alacağın dönemleri
- Vergilendirme dönemi 15 gün olan mükellefiyetler
- Vergilendirme dönemi aylık olarak belirlenen mükellefiyetler
- Vergilendirme dönemi 3 aylık olarak belirlenen mükellefiyetler
- Yıllık beyanname ile beyan edilen gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyetleri
- Veraset ve intikal vergisi mükellefiyetleri
- Harç mükellefiyetleri
- Ücretlilerde asgari geçim indirimi
b) Kapsama Giren İdari Para Cezaları
c) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Kapsamında Takip Edilen
Diğer Alacaklar
C- İL ÖZEL İDARELERİNCE TAKİP EDİLEN AMME ALACAKLARI
Ç- BELEDİYELERCE TAKİP EDİLEN ALACAKLAR
1- 213 sayılı Kanun Kapsamına Giren Alacaklar
2- 6183 sayılı Kanun Kapsamına Giren Alacaklar
3- Belediyelerin Ücret Alacakları
4- Belediyelerin Su, Atık Su ve Katı Atık Ücreti Alacakları
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5- Büyükşehir Belediyelerinin Katı Atık Ücreti Alacakları
6- Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Su ve Atık Su Alacakları
D- YİKOB’LARCA TAKİP EDİLEN ALACAKLAR
II- ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
A- BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ
B- ALACAK TUTARININ TESPİTİ
1- Yİ-ÜFE Tutarının Hesaplanması
2- Kanunun Yayımı Tarihi İtibarıyla Kesinleşmiş ve Vadesi Geldiği Halde Ödenmemiş
Vergiler
3- Kanunun Yayımı Tarihi İtibarıyla Kesinleşmiş ve Ödeme Süresi Henüz Geçmemiş
Vergiler
a) 213 sayılı Kanunun Uzlaşma Hükümlerine Göre Kesinleşen Alacaklar
b) 213 sayılı Kanunun 376 ncı Maddesinden Yararlanılarak Ödenecek Alacaklar
c) 213 sayılı Kanunun 371 inci Maddesinde Yer Alan Pişmanlık Hükümlerine Göre Beyan
Edilen Matrahlar Üzerinden Tahakkuk Eden Alacaklar
ç) 213 sayılı Kanunun 379 uncu Maddesinden Yararlanılarak Ödenecek Alacaklar
4- Kanunun Yayımı Tarihinden Önce Asılları Kısmen ya da Tamamen Ödenmiş Olan
Vergiler
a) Asılları Kısmen Ödenmiş Olan Vergiler
b) Asılları Tamamen Ödenmiş Vergilere İlişkin Gecikme Faizi ve Gecikme Zammı
c) Asılları Tamamen Ödenmiş Vergilere İlişkin Gecikme Faizi ve Gecikme Zamlarından,
Kanunun Yayımı Tarihinden Önce Kısmen Tahsil Edilenler
5- Sadece Vergi Aslına Bağlı Vergi Cezası ve Buna İlişkin Gecikme Zammından İbaret
Borçlar
6- Bir Vergi Aslına Bağlı Olmaksızın Kesilmiş Olan Vergi Cezaları
7- İştirak Nedeniyle Kesilen Vergi Ziyaı Cezaları
8- İhtirazi Kayıtla Beyan Edilen Vergiler
9- Geçici Vergiler
10- Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin Yapılacak İşlemler
11- 5736 sayılı Kanuna Göre Uzlaşılmış Alacaklar
12- Kanun Kapsamındaki İdari Para Cezaları
13- 6183 sayılı Kanun Kapsamında Takip Edilen Diğer Alacaklar
14- Tecilli Alacaklar
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15- Bazı Kanunlara Göre Yapılandırılmış Olan ve Kanunun Yayımı Tarihi İtibarıyla
Ödemeleri Devam Eden Alacaklar
16- Kanunun Yayımı Tarihi İtibarıyla Yargı Kararına Göre Kesinleştiği Halde Ödeme Süresi
Belirlenmemiş Alacaklar
17- Belediyelerin Ücret, Su, Atık Su ve Katı Atık Alacakları, Büyükşehir Belediyelerinin Katı
Atık Ücreti Alacakları ile Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Su ve Atık
Su Alacakları
18- YİKOB’larca Takip Edilen Alacaklar
C- ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ
1- Ödeme Süresi
2- Ödeme ve Katsayı Uygulaması
a) Peşin veya İlk İki Taksit Ödeme Süresi İçinde Yapılan Ödemeler ve İndirim
i) Peşin Ödemede İndirim
ii) İlk İki Taksit Ödeme Süresi İçinde Yapılan Ödemede İndirim
b) Taksitli Ödeme ve Katsayı Uygulaması
3- Kredi kartı ile ödeme
4- Mahsuben ödeme
Ç- KANUN HÜKMÜNDEN YARARLANMANIN DİĞER ŞARTLARI
1- Dava Açılmaması, Açılmış Davalardan Vazgeçilmesi
2- Kanunun Yayımı Tarihinden Sonra Tebliğ Edilen Yargı Kararları ile Yargılama Giderleri
D- TAKSİTLERİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER
1- Süresinde Ödenmeyen Taksitler
2- İhlal Nedeni Olmayan Eksik Ödemeler
3- İhlal Hâlinde Kanun Hükümlerinden Yararlanma
4- İhlal Hâlinde Alacakların Takibi
E- TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN ALACAKLAR
F- DİĞER HUSUSLAR
Saygılarımızla…

