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BAZI KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE 

İLGİLİ KANUN TEKLİFİ 

1- Giriş 

16.10.2020 tarihinde Başkanlığa gelen "İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" ile, İşsizlik Kanunu başta olmak üzere çeşitli 

vergi kanunları ve diğer kanunlarda değişiklik ve düzenlemeler yapılması öngörülmüştü. 

Söz konusu teklif hakkındaki düzenlemelere 2020-97 No’lu Sirkülerimizde yer vermiştik. 

Ancak kanun teklifi değişikliğe uğramış ve 23.10.2020 tarihinde “Bazı Alacakların 

Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” 

şeklinde genel kurulda görüşülmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu teklif halen mecliste görüşülmekte olup kanunlaşıp yürürlüğe girdiğinde 

ayrıca detaylı sirküler ile bilgilendirme yapılacaktır. 

2- Yapılandırma Kapsamına Alınan Alacaklar 

Söz konusu Kanun kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal 

Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyelerin kesinleşmiş alacakları yapılandırmaya konu 

edilecektir. 

Yapılandırmaya konu alacaklar aşağıda yer almaktadır. Söz konusu alacaklar esas itibarıyla 

31 Ağustos 2020 tarihi ve öncesine ait alacaklardır. 

− Vergiler  

− Vergi cezaları 

− İdari para cezaları* 

− Gümrük vergileri ve idari para cezaları 

− Sigorta primleri 

− Topluluk sigortası primleri 

− Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı 

− İşsizlik sigortası primi 

− Sosyal güvenlik destek primi 

Yukarıdaki alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, 

gecikme cezası gibi fer’i alacaklar da yapılandırma kapsamında yer almaktadır.  

*Düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları, Covid-19 ile mücadele 

kapsamında verilen idari para cezaları ile tütün ve tütün mamulleri kullanımından kaynaklanan 

idari para cezaları yapılandırma kapsamına alınmamıştır. 

 

http://www.egedenetim.net/
http://www.canturkymm.com/images/blog/sirkuler_2020_97-torba-kanun-teklifi-ile-planlanan-duzenlemeler-form-1865913866.pdf


  Sirküler No: 2020-128 

                                                                                        27.10.2020 

Adnan Kahveci Mah.Şişhane Cad.No:3/2 Zigana Tria Plaza C Blok D:22           Tel :  (212) 603 01 87 
Beylikdüzü/İstanbul                                                                                                          Web : www.egedenetim.net 

3- Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasındaki 

Kolaylıklar 
 

Hazine Ve Maliye Bakanlığına, İl Özel İdarelerine Ve Belediyelere Bağlı Tahsil 

Daireleri Tarafından Takip Edilen Alacaklarda  

a) Vergi asıllarının ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme 

zammı gibi fer’i amme alacakları yerine, 

 

b) Bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları ile iştirak nedeniyle kesilmiş vergi 

cezalarının %50’si ve bu tutara gecikme zammı yerine  

 

c) İdari para cezalarının 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 tutar ödenecektir. 

 

Ticaret Bakanlığına Bağlı Tahsil Daireleri Tarafından Takip Edilen 

Alacaklarda 

a) 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 tutar, 

 

b) 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’si, 

 

c) 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 tutar ödenecektir. 

 

 

 

 

 

http://www.egedenetim.net/
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Sosyal Güvenlik Kurumuna Bağlı Tahsil Daireleri Tarafından Takip Edilen 

Alacaklarda  

2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce 

tahakkuk ettiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan; 

a) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri 

kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum 

karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, 

b) Bu Kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkânı 

ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, 

c) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga 

vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, 

 

asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine 

kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu 

Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve 

gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir. 

 

4 – Ödemede Sağlanan Kolaylıklar  

Hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler hâlinde ödenebilir. 

 Hesaplanan tutarın ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi halinde; 

 

✓ Bu tutara Kanun’un yayımı tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz 

hesaplanmayacak, 

✓ Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarı 

üzerinden ayrıca % 90 indirim yapılacaktır. 

 

 Hesaplanan tutarların ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde; 

 

✓ Bu tutara Kanun’un yayımı tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz 

hesaplanmayacak, 

✓ Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarı 

üzerinden ayrıca % 50 indirim yapılacaktır. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.egedenetim.net/
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 Taksitli ödemenin tercih edilmesi halinde,  

 

Taksitler ödeme süresine bağlı olarak belli bir katsayıyla artırılacaktır. 

 

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.  

 

 
 

http://www.egedenetim.net/

