
 

 

 
 

  
Abide-i Hürriyet Caddesi Bolkan Center C Blok 

No: 285 Kat: 3 Şişli / İSTANBUL 
T  (+90) 212 373 00 00 

Eskişehir Yolu No: 6 Armada İş Merkezi A Blok 

Kat: 11 Daire: 15 Söğütözü / ANKARA  
T  (+90) 312 219 16 50 

Web:  www.gtturkey.com 

 

VERGİ SİRKÜLERİ 

NO: 2017/37 

TARİH: 14/06/2017 

KONU 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Bazı Vergi 

Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Resmi 

Gazete'de Yayınlanmıştır. 

 
27 Mayıs 2017 tarihli 30078 sayılı 7020 No'lu " Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile 

Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi 

Gazete'de yayınlanmıştır. 

 

Kanun ile; 

 

- Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların gecikme zamları ve faizlerinde Yİ-

ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılması, 
 

- Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı) tamamen silinmesi, 
 

- Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi, 
 

- Yapılandırılan tutarların ikişer aylık dönemler halinde 36 aya varan sürelerde taksitle ödenmesi, 
 

- Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim uygulaması 
 

  -   Yapılandırılan borçların kredi kartı ile ödenmesi  

 

gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir. 

 

Kanun kapsamında yapılandırılacak alacakların, kesinleşmiş olup Kanunun yayım tarihi olan 

27/05/2017 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil), vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz 

geçmemiş olması gerekmektedir. 

 

Başvuru Koşulları 

 
Kanun kapsamına giren borçlarını yapılandırarak ödemek isteyen borçluların ilgili İdarelere 

(yani Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere, büyükşehir belediyelerine, büyükşehir 

belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine bağlı tahsil dairelerine) 30 Haziran 2017 tarihine (bu tarih 

dâhil) yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. (Md.3/1-a) 

 

Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine olan borçları için Kanun hükümlerinden yararlanmak 

isteyen borçlular, bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan başvurabilecekleri gibi posta yoluyla veya 

Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabileceklerdir. 

 

Ödeme Süreleri 

 
Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, 

 

- Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı 
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tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31/7/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil), 

 

- Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31/8/2017 

tarihine kadar (bu tarih dâhil), 

 

-  Diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on      

sekiz eşit taksitte ödemeleri şarttır.(Md.3/1-b) 

 

Ödeme ve Katsayı Uygulamaları 

 
Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler hâlinde ödenebilecektir. 

(Md.3/3) Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi 

hâlinde, bu tutarlara bu Kanunun yayımı tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir 

faiz uygulanmaz ve fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak 

tutarlar üzerinden ayrıca %50 indirim yapılacaktır. (Md.3/3-a) 

 

- Hesaplanan tutarların 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. (Md.3/3-b) 

 

- Taksitle yapılacak ödemelerde 2 nci ve 4 üncü maddelere göre belirlenen tutar; 

 

1. Altı eşit taksit için (1,045), 

 

2. Dokuz eşit taksit için (1,083), 

 

3. On iki eşit taksit için (1,105), 

 

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 hesaplanacaktır. Bu Kanun 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 düzeltilecektir.(Md.3/3-c) 

 

İl özel idareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile spor 

kulüplerince ikişer aylık dönemler halinde yirmi dört (24), otuz (30) veya azami otuz altı 

(36) eşit taksite kadar ödeme imkânı getirilmiştir. 

 

•24 eşit taksit için %19,4 

•30 eşit taksit için %23,8 

• 36 eşit taksit için % 31,8 

 

 oranında vade farkı uygulanacaktır. 

 

Belediyeler için azami taksit sayısı 144 olup genel bütçe paylarından %40 oranı dikkate alınmaksızın 

(en fazla %50’ye kadar) aylık kesilecektir. 

 

• 144 eşit taksit için %70,3 oranında vade farkı uygulanacaktır. 
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Yapılandırmaların Bozulma Durumu 

 
Yapılandırılan borcunu peşin ödemeyi tercih edenler, bu tutarı 31.08.2017 tarihine kadar; 

taksitle ödemeyi tercih edenler ise ilk iki taksiti zamanında (birinci taksit 31.08.2017, ikinci taksit 

31.10.2017 tarihine kadar) ödememeleri durumunda yapılandırmaları bozulacaktır. 

 

Taksit tutarının % 10’u aşılmamak kaydıyla 5 TL ye kadar (bu tutar dahil) yapılmış eksik 

ödemeler ihlal sayılmamaktadır. 

 

Taksitlerin Süresinde Ödenmemesi Halinde Daha Sonra Ödenebilmesi Durumu 

 
En fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik 

ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar hesaplanacak gecikme zammı ile (aylık 

%1,4) birlikte ödenmesi şartıyla yapılandırma bozulmayacaktır. 

 

İdari Para Cezalarında % 50 İndirim 

 
İPC asıllarının %50’si ile bu asıllar için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak 

hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde İPC asıllarının kalan %50’si ile İPC’ ye uygulanan gecikme 

cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. 

İdari para cezası alacaklarının peşin ödenmesi halinde; gecikme cezası ve gecikme zammı yerine 

ödenmesi gereken Yİ-ÜFE tutarından da ayrıca %50 oranında indirim yapılacaktır. 

 

2016 Yılında Yürürlüğe Giren 6736 Sayılı Kanun İle Yapılandırma Talebinde Bulunup 

Peşin/İlk Taksitini 31.05.2017 Tarihine Kadar Ödemeyenler Bu Yapılandırmadan (7020 

SK) Faydalanabilir mi? 

 
31 Mayıs 2017 tarihine kadar 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılıp da ilk taksit ya da 

peşin seçilmiş olması halinde peşin ödemeyi yapmayanların bu kanun (6736) kapsamındaki 

yapılandırılmış borçları 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılamayacaktır. 

 

GSS Borcu Olan Sigortalıların Yapılandırmadan Faydalanması Durumu 

 
Genel sağlık sigortalılarının prim borçları 6824 sayılı Kanunla re’sen yapılandırılmış olup, 

01.04.2017 tarihi öncesi ödenmemiş olan 60/1 (g) kapsamındaki GSS borçları 53,33 TL’ den yeniden 

hesaplanarak, 01.05.2017 tarihinden itibaren 12 ay içinde (30.04.2018 tarihine kadar) ister peşin ister 

kendi belirleyecekleri taksitler halinde gecikme zammı ve gecikme cezası ile vade farkı alınmaksızın 

Kurumumuzla anlaşmalı bankalar aracılığıyla (GSS 6824 prim tahsilatı menüsünden) 

ödeyebilmektedirler. 

 

Dolayısıyla bu borçlar 7020 sayılı Kanun kapsamında değildir. 
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Borçların Yapılandırması için Başvuru ve Zaman Şartları 

 

Sigortalı/ İşveren Borcun Türü 
Son 

Başvuru 

Tarihi 
Başvuru Yeri 

İşverenler Prim ve ilgili borçlar 30.06.2017 
E-bildirge kanalıyla veya elden ya da posta 

yoluyla ilgili SGİM / SGM 

Primlerini kendi 

ödeyen 

Sigortalılar (4/a) 
Prim 30.06.2017 İlgili SGİM / SGM 

Sigortalılar (4/b) Prim 30.06.2017 Herhangi bir SGİM / SGM 

Kamu İdareleri 

(4/c) 

Kesenek/ Prim, Fiili 

ve İtibari Hizmet, Ek 

Karşılık 
30.06.2017 

Kesenek Bilgi Sisteminden e-sigorta 

kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla 

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü - 

Primler Daire Başkanlığı 

İdari Para Cezaları 30.06.2017 
Kesenek Bilgi Sisteminden e-sigorta 

kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla 

işyerinin bağlı bulunduğu SGİM / SGM 

SGDP 

01.10.2008 öncesi 

döneme ilişkin SGDP 

Borcu 

30.06.2017 

Elden ya da posta yoluyla herhangi bir 

SGİM / SGM 

01.10.2008 sonrası 

döneme ilişkin SGDP 

Borcu (4/c) 

Elden ya da posta kanalıyla Emeklilik 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü - Kamu 

Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığ 

01.10.2008 sonrası 

döneme ilişkin SGDP 

Borcu (4/a-4/b) 

Elden ya da posta kanalıyla borç 

dosyalarının oluşturulduğu ilgili SGİM / 

SGM 

 

Söz Konusu Tebliğ'in orijinal metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir. 

 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde 

Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
 

 

Saygılarımızla, 
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