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Bu	Broşür,	yayım	tarihinde	yürürlükte	olan	mevzuat	dikkate	alınarak	hazırlanmışr.

Mevzuat	bilgilerine	ve	güncel	haberlere,	Başkanlığımız;

		•		İnternet	sayfasından,

		•	Sosyal	medya	hesaplarından,

		•	e-Posta	bilgilendirme	sisteminden,

ulaşabilirsiniz.

Konuya	ilişkin	ayrınlı	bilgiye		1	Seri	No.lu	Bazı	Alacakların	
Yeniden	Yapılandırılmasına	İlişkin	7256	sayılı	Kanun	Genel	

Tebliği’nden	ulaşmanız	mümkündür.

7256	sayılı	Kanunun	Yapılandırma	Başvuru	Videosunu	
(hps://youtu.be/osUogmTEXb8)	izleyerek	yapılandırma

başvurularınızı	vergi	dairesine	gitmeden	İnterakf	Vergi	Dairesi
(www.ivd.gib.gov.tr)	üzerinden	kolaylıkla	yapabilirsiniz.

www.gib.gov.tr
https://www.gib.gov.tr/bazi-alacaklarin-yeniden-yapilandirilmasina-iliskin-7256-sayili-kanun-genel-tebligi-seri-no-1
https://www.youtube.com/watch?v=osUogmTEXb8&feature=youtu.be
www.ivd.gib.gov.tr


Bazı	Alacakların	Yeniden	Yapılandırılmasına	İlişkin	7256	sayılı	
Kanun	ile	kesinleşmiş	borçların	yapılandırılmasına	ilişkin	önemli	
imkanlar	gerilmişr.

YAPILANDIRMA	KAPSAMINDAKİ	BORÇLAR					
HANGİLERİDİR?

Vergi	dairelerince	takip	edilen;

gibi	diğer	kamu	alacakları	girmektedir.

31	Ağustos	2020	tarihinden	(bu	tarih	dâhil)	önceki	dönemlere	
ait	vergi,	resim,	harç	ve	bunlara	ilişkin	cezalar	ile	gecikme	faizi	
ve	gecikme	zammı	alacakları,

31	Ağustos	2020	tarihinden	(bu	tarih	dâhil)	önce	verilen,	
15931593	sayılı	Umumi	Hıfzıssıhha	Kanununa	göre,	4207	sayılı	
Tütün	Ürünlerinin	Zararlarının	Önlenmesi	ve	Kontrolü	
Hakkında	Kanuna	göre	ve	5018	sayılı	Kamu	Mali	Yönemi	ve	
Kontrol	Kanununa	ekli	(III)	sayılı	cetvelde	yer	alan	düzenleyici	
ve	denetleyici	kurumlarca	verilen	idari	para	cezaları	hariç	
olmak	üzere	tüm	idari	para	cezaları,	

VVadesi	17	Kasım	2020	tarihinden	önce	olan	veya	bu	tarih						
ibarıyla	ödeme	süresi	devam	eden;	
•	Ecrimisil,
•	Kaynak	kullanım	destekleme	fonu,
•	Öğrenim	kredisi	ve	katkı	kredisi	alacakları,

•

•

•
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BORÇLAR	NASIL	YAPILANDIRILACAKTIR?

Kesinleşmiş	Vergi	ve	Ceza	Borçları

ödenmesi	gerekmektedir.

Bu durumda,

tahsilinden	vazgeçilecekr.

İdari	Para	Cezaları
VVadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz 
geçmemiş;

ödenmesi	gerekmektedir.
Bu durumda, idari para cezalarına ilişkin faiz, gecikme faizi ve 
zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden	vazgeçilecekr.
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Borç asıllarının tamamının,
Gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak 
güncellenen tutarın,
Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel    
usulsüzlük) %50’sinin, 

VVergi aslına bağlı vergi cezaları ile bu cezalara uygulanan 
gecikme zammının tamamının,
Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel    
usulsüzlük) kalan %50’sinin,
Gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacakların tamamının,

İdari para cezalarının tamamının,
FFaiz, gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE 
oranları esas alınarak güncellenen tutarın,

  

•
•

•

•

•

•

•
•



Kanun	Kapsamına	Giren	Diğer	Borçlar
Vadesi	geldiği	halde	ödenmemiş	ya	da	ödeme	süresi	henüz	
geçmemiş	diğer	borçların;

ödenmesi	gerekmektedir.

Bu	durumda,	faiz,	gecikme	faizi	ve	zammı	gibi	fer’i	alacakların	
tamamının	tahsilinden	vazgeçilecekr.		

BBAŞVURU	VE	ÖDEME
Başvuruların;

31	Aralık	2020	tarihine	(bu	tarih	dâhil)	kadar	yapılması														
gerekmektedir.

7143	sayılı	Kanun	kapsamında	yapılandırılan	ve	ödemeleri	
devam	eden	borçlar	ile	6183	sayılı	Kanun	kapsamında	tecili	
devam	eden	borçlar	da	yeniden	yapılandırma	kapsamında	

bulunmaktadır.

Asıllarının	tamamının,
Faiz,	gecikme	faizi	ve	zammı	yerine	Yİ-ÜFE	oranı	esas	alınarak	
güncellenen	tutarın,

Gelir	İdaresi	Başkanlığı	internet	adresi	(www.gib.gov.tr)	veya	
e-Devlet	(www.turkiye.gov.tr)		üzerinden	İnterakf	Vergi	
Dairesine	giriş	yaparak,
VVergi	dairesine	şahsen	veya	posta	yoluyla,

•
•

•
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www.gib.gov.tr
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Yazılı	olarak	yapılan	başvuruların	taahhütlü	posta	veya	APS	ile		
gönderilmesi	halinde	postaya	verildiği	tarih,	adi	posta	ile													
gönderilmesi	halinde	vergi	dairesi	kayıtlarına	inkal	e ği	tarih	
başvuru	tarihi	olarak	dikkate	alınacakr.

Yapılandırılan	borçlar,	tercihe	göre	peşin	veya	taksitler	halinde	
ödenebilecekr.

TTaksitlerin	ödeme	süresinin	son	gününün	resmi	tale	rastlaması	
halinde	süre,	tali	izleyen	ilk	iş	günü	mesai	saa	sonunda	biter.

Peşin	Ödeme	Avantajı
Hesaplanan	tutarların	tamamının	1	Şubat	2021	tarihine	kadar	
ödenmesi	halinde,	
Yapılandırılan	borçlara	herhangi	bir	katsayı	uygulanmayacakr,
Yİ-ÜFE	oranları	üzerinden	hesaplanan	tutardan	%90	İNDİRİM,
İdari	para	cezalarının	aslından	%25	oranında	İNDİRİM	
yapılacakr.

•
•
•

Birden	fazla	vergi	dairesine	borçlu	olunması	durumunda,	
her	bir	vergi	dairesine	olan	borç	için,	ayrı	ayrı	başvuruda	

bulunulması	gerekmektedir.

Yapılandırılan	borçlara	ilişkin	dava	açılmaması	ve	alacağın	
takibi	için	yapılmış	işlemlere	ilişkin	açılan	davalardan	

vazgeçilmesi	gerekmektedir.
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Peşin	ödemeler,	yapılandırılan	borçlara	herhangi	bir	katsayı				
uygulanmadığından	taksitli	ödemeye	göre	daha	avantajlıdır.

Örnek:	Mükellef,	borçlarının	yapılandırılması	için	başvurmuş	ve	
peşin	ödeme	seçeneğini	tercih	etmişr.

VVergi	aslı	129.500	TL	borcu	için	kanun	kapsamında,	gecikme	
zammı	ve	faizi	yerine	Yİ-ÜFE	oranları	esas	alınarak	hesaplanan	
27.250	TL	ile	birlikte	yapılandırılan	borç	tutarı	toplamı,	156.750	
TL’dir.

YYapılandırılan	borç	peşin	olarak	ilk	taksit	ödeme	süresi	içinde	
ödenmek	istendiğinde;	Yİ-ÜFE	tutarı	olan	27.250	TL’den															
%90 indirim	 yapılacak	 ve	 Yİ-ÜFE	 tutarı	 olarak																								
[27.250–(27.250	X	%90)]	=	2.725	TL	ödenecekr.

Bu	durumda,	mükellef	toplamda	156.750	TL	yerine	132.225	TL	
ödeme	yaparak	Kanundan	yararlanabilecekr.

Taksitle Ödeme 
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Kanundan yararlanma hakkının devamı için Ocak/2021 ve 
Mart/2021 taksitlerinin süresinde ve tam olarak ödenmesi 

gerekmektedir.

Yapılandırılan	borçların	taksitle	ödenmek	istenmesi	halinde,	
başvuru	sırasında	6,	9,	12	veya	18	eşit	taksie	ödeme	
seçeneklerinden	biri	seçilebilecek	ve	ilk	taksit	1 Şubat 2021 
tarihine	(bu	tarih	dahil)	kadar,	kalan	taksitler	de	takip	eden	
ikişer	aylık	dönemler	halinde	ödenecekr.



Başvuru	sırasında	seçilen	taksit	sayısından	daha	az	taksie	
ödeme	yapılması	mümkün	olup	bu	durumda	ödenecek	tutar	
ilgili	katsayıya	göre	düzellecekr.

İlk	İki	Taksit	Ödeme	Süresi	İçinde	Yapılan	Ödemelerde	
İndirim

Taksitle	ödeme	seçeneği	tercih	edilerek,	yapılandırılan	borca	
ilişkin	ilk	taksin	süresinde	ve	tam	olarak	ödenmiş	olması	
şaryla,	kalan	taksitlerin	tamamının	ikinci	taksit	ödeme	süresi	
içinde	(31	Mart	2021	tarihi	sonuna	kadar)	ödenmesi	halinde;

•
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Taksitle	ödeme	durumunda,	yapılandırılmış	borçlar	aşağıda	yer	
alan	katsayılar	oranında	arrılarak	tahsil	edilecekr.

Bu	tutarlara	katsayı	uygulanmayacak	ve
Yİ-ÜFE	oranları	üzerinden	hesaplanan	tutardan	%50	İNDİRİM,
İdari	para	cezalarının	aslına	%12,5	oranında	İNDİRİM,
yapılacakr.

•
•
•



İlk	ikisinin	(1	Şubat	2021	ve	31	Mart	2021)	süresinde											
ödenmemesi	veya	eksik	ödenmesi,
Bir	takvim	yılında	ikiden	fazla	taksin	süresinde	ödenmemesi	
veya	eksik	ödenmesi,
SüSüresinde	ödenmeyen	veya	eksik	ödenen	taksit	tutarları	en	
geç	son	taksi	(peşin	ödeme	seçeneğinin	tercih	edilmesi	
halinde	ilk	taksi)	izleyen	ay	sonuna	kadar	ve	ödemede	
gecikilen	süre	için	gecikme	zammı	oranında	hesaplanacak	geç	
ödeme	zammı	ile	birlikte	ödenmemesi,

Kanun	kapsamında	ödenmesi	gereken	taksitlerden;

hâlinde	Kanun	hükümlerinden	yararlanma	hakkı	kaybedilecekr.
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•

•

Pandemi	nedeniyle	başvurularınızın	ve	ödemelerinizin	Gelir	
İdaresi	Başkanlığı	internet	adresi	(www.gib.gov.tr)	üzerinden	

yapılmasını	tavsiye	ederiz.

www.gib.gov.tr


ÖDEME	KANALLARI	
Yapılandırılan	borçlar	borçlunun	tercihine	göre	taksitler	halinde	
veya	peşin	olarak;

ödenebilecekr.	

Gelir	İdaresi	Başkanlığı	internet	adresi	(www.gib.gov.tr)								
üzerinden	anlaşmalı	bankaların	banka	kar/kredi	karyla,	
Banka	hesabından	havale	ile,
Yabancı	ülkede	faaliyet	gösteren	bankalara	ait	kartlarla,
Vergi	tahsiline	yetkili	bankalar	aracılığıyla,
Vergi	dairesi	vezneleri	aracılığıyla,
PTT	şubelerine,

•

•
•

•
•
•

Gelir	İdaresi	Başkanlığının	anlaşmalı	bankalar	listesine,
hps://gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler/an-
lasmali-bankalar-vergi-tahsil-yetkisi-verilen-bankalar							

adresinden	ulaşabilirsiniz.
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ivd.gib.gov.tr

Başvurularınız İçinSorularınız İçin

Başvurularınızı
Maskesiz Yapabileceğiniz

Tek Vergi Dairesi
İnteraktif Vergi Dairesi
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