
BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HAKKINDA BİLGİ NOTU 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.  

Bu kapsamda genel olarak; 

• 2020 yılına ilişkin olarak 31.08.2020 tarihi dahil olmak üzere bu tarihten önce 

tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme 

zamları iki ayda bir olmak üzere 6-18 arasında değişen taksitlerle ödenebilecektir. 

 

• Kanundan yaralanmak isteyenlerin 31.12.2020 tarihine kadar ilgili idareye 

başvurmaları şarttır. 

 

• İhracatçıların üyesi oldukları ihracatçı birliklerine olan üyelik aidat borçlarının 

asıllarının tamamının birinci taksiti kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü 

ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler halinde ve 6 eşit taksitte ödenebilecektir. 

 

• Aidat borçları bu şekilde ödenirse söz konusu alacaklara uygulanan faiz, gecikme 

faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklardan vazgeçilecektir. 

 

• Hızlı kargoyla ihracat yapanlardan, gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde 

ettikleri kazancın % 50’si oranında indirim yapılabilecektir. 

 

• İhraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin teslimine yönelik KDV 

istisnasının uygulanma süresi 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Yapılandırmaya Konu Edilebilecek Kamu Alacakları 

7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmaya konu alacaklar aşağıdaki şekildedir: 

• Vergiler (VUK kapsamına giren vergi, resim harçlar) ve vergi cezaları, 

• Gümrük vergileri ve idari para cezaları, 

• Sigorta primleri, 

• Topluluk sigortası primleri, 

• Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, 

• İşsizlik sigortası primi, 

• Sosyal güvenlik destek primi, 

• Çeşitli idari para cezaları, 

• İhracatçı Birlikleri, odalar ve borsalara olan borçlar, 

Yukarıda belirtilen alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai 

faiz, gecikme cezası gibi fer'i alacaklar. 



Vergi Usul Kanunu kapsamına giren aşağıdaki alacak ve fer'ileri yapılandırmaya konu 

edilebilmektedir. 

• 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde 

bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergiler ve bunlara bağlı vergi 

cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, 

• 2020 yılına ilişkin olarak 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden 

vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, 

• 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına 

bağlı olmayan vergi cezaları. 

Daha önceki yapılandırma uygulamalarında olduğu gibi borçlulara iki ayda bir ödenmek üzere 

6-18 arasında değişen taksit olanağı getirilmiştir. Bu Kanundan yararlanmak isteyen 

borçluların 31.12.2020 tarihine kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Vergi dairelerine olan borçların yapılandırılmasıyla ilk taksitin 31 Ocak 2021 tarihine kadar 

ödenmesi hükme bağlanırken sosyal güvenlik borçlarında ilk taksitin 28 Şubat 2021 tarihine 

kadar, diğer taksitlerin ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz 

eşit taksitte ödenmesi kararlaştırıldı. Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin veya 

taksitler halinde ödenebilecektir. 

Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi 

halinde katsayı uygulanmayacak ve fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas 

alınarak hesaplanacak tutarların %90'ının tahsilinden vazgeçilecektir. Yapılandırılan alacağın 

sadece fer'i alacaktan oluşması halinde fer'i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas 

alınarak hesaplanacak tutardan %50 indirim yapılacaktır. 

Hesaplanan tutarların tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde katsayı 

uygulanmayacak ve fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak 

hesaplanacak tutarlar üzerinden %50 indirim yapılacaktır. Yapılandırılan alacağın sadece fer'i 

alacaktan ibaret olması halinde fer'i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak 

hesaplanacak tutardan %25 indirim yapılır. 

Mücbir sebep nedeniyle beyanname verme/ödeme süresi 2020 yılının Ekim/Kasım/Aralık 

aylarına ertelenmiş olan borçlara Kanun hükümleri uygulanmayacaktır. 

İhracatçı Birlikleri, Odalar ve Borsalar Borçları 

18/6/2009 tarihli ve 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş 

ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine göre ihracatçıların üyesi oldukları ihracatçı 

birliklerine olan üyelik aidat borçlarının asıllarının tamamının, 

18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar 

Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak 

oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine 

olan aidat borçları asılları ile 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 26 ncı 



maddesinin yirmi üçüncü fıkrası ile 27 nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliğine ödenmesi gereken sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri levha 

aidat borç asıllarının tamamının, 

7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümlerine 

göre esnaf ve sanatkârların üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların birlik ve 

üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Türkiye Esnaf ve Sanatkârları 

Konfederasyonuna olan katılma payı, esnaf ve sanatkârların meslek eğitimini geliştirme ve 

destekleme fonu borç asıllarının tamamının, 

birinci taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı 

aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara 

uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların, alacak asıllarının bu 

Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç 

asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden 

vazgeçilir. 

Varlık Barışı 

Yurt dışında bulunan para, altın, Döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 

30 Haziran 2021'e kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel 

kişiler, bu varlıklarını serbestçe tasarruf edebilecek. Yurt dışında bulunan banka veya finansal 

kurumlardan kullanılan ve kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30.06.2021 

tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecektir. Bu durumda, defter kayıtlarından düşülmesi 

kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye'ye getirilme şartı 

aranmaksızın kanun hükümlerinden yararlanılacaktır. 

Hızlı Kargo ile İhracata Gelir Vergisi İndirimi 

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun kapsamında 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa Tam mükellef 

gerçek kişilerin, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 225 inci maddesi 

kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı 

yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle 

gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın %50'si indirim 

yapılabilecek. 

Gümrük Vergileri 

Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan gümrük 

vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı 

gibi fer'i amme alacakları yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim 

oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer'i alacaktan ibaret 

olması hâlinde fer'i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak 



tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla gümrük vergilerine 

bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i amme alacakları ve aslı bu Kanunun 

yayımı tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen idari para 

cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. 

İdari Para Cezaları ve İştirak Hükümlerine Bağlı Kesilen İdari Para Cezaları 

Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve 4458 sayılı 

Kanun ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergileri 

asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının %50'sinin, 

bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50'sinin 

tahsilinden vazgeçilecek. 

Gümrüklenmiş Değer Bağlı Kesilen Para Cezaları 

Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının %30'u ve varsa 

gümrük vergileri aslının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi 

fer'i amme alacakları yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları 

esas alınarak hesaplanacak tutarın bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi 

şartıyla cezaların kalan %70'i ile alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı 

gibi fer'i amme alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. 

Dahilde İşlem ve Geçici Kabul Rejimi 

KDV Kanunu'nun geçici 17. maddesinde düzenlenen dahilde işleme ve geçici kabul rejimleri 

kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin teslimine yönelik 

istisnanın uygulanma süresi 31.12.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. 

 


