
Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden 
Yapılandırılması 



• Orhan Baba pardon Maliye ne diyor, «hatasız 
kul olmaz» «hatasız mükellef olmaz» «seni 
kusurlarınla seviyorum» diyor, «sen 
velinimetsin, sen olmasan devlet 
olmaz,kutsalsın» diyor, kime «tabiyki 
mükelleflerine,taxpayerlara». Bizlere kırmızı 

gül uzatıyor, bizde alıp koklayacağız, 
borçlarımızı bu çok avantajlı ve kamuya borcu 
olan hemen herkesi kapsayan düzenlemeyle 

ödeyeceğiz, tertemiz olacağız 
  



 

• Dostlarından biri, Fransız kralı 15. Lui’ye 

-Majesteleri, demiş. Akır vergisi almayı 
hiç düşündünüz mü? Hiç kimse 
budalalığı kabul etmeyeceğine göre, 
herkes böyle bir vergiyi seve seve öder. 
Kral, alaylı alaylı gülerek: -Gerçekten 

ilginç bir fikir, cevabını vermiş. Bu 
buluşunuza karşılık, sizi akıl vergisinden 
muaf tutuyorum.  

  



• Vergi afları, Anayasa’da yerini bulan mali gücü, vergide adalet, 
genellik, vergilerin kanuniliği gibi ilkelerden de sapma 
anlamındadır. Bu ilkesel sapmaların tercih edilmesinin temel 
nedeni vergi aflarının uygulamada görülen faydalarıdır. Vergi 
aflarının faydaları aşağıdaki şekilde sayılabilir ; 

– * Vergi gelirlerinde ani bir yükseliş sağlayabilir, 

– * Vergi idaresi ve yargısı üzerindeki iş yükünü azaltarak tasarruf 
sağlayabilir, 

– * Kayıtlı olmayan kişilerin sonraki aflarda daha iyi izlenmesi ve 
kayıtların tutulması yoluyla gönüllü uyumları artırılabilir, 

– * Af, teşvik unsurlarıyla birlikte makul ve adaletli cezalardan oluşursa 
sonraki aflarda mükelleflerin sisteme alınması kolaylaşabilir, 

– * Bir defaya mahsus olarak çıkarılan aftan sonra daha katı cezai 
yaptırımlarla donatılmış vergi afları, mükelleflerin vergi ödeme 
isteklerinde bir artışa yol açabilir, 

– * Vergi afları kısa dönem gelirini arttırmak için kayıtlara geçmeyen 
önceki birçok mükellefi kayıt altına alarak devletin uzun dönem 
gelirini arttırabilir. 

– Aslında AF Paternalist bir devlet refleksidir, vatandaşı için iyisini 
düşünen devlet davranışı..Padişah-Vezir-Fakir 

  



• Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı 
Kanun 19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 
 

• Anılan kanun vergi mükelleflerinin borçlarını kolayca 
ödemelerini temin edecek düzenlemelerin yanında, yargıya 
intikal eden vergi uyuşmazlıklarının çözümü konularında da 
önemli düzenlemeler yapmıştır. Keza Matrah artırımı 
sayesinde artırım yapılan yıllar için hiçbir koşulda vergi 
incelemesi yapılmayacağı hüküm altına alınmıştır. 

 
• Kanundan yararlanmak için başvuruların en geç  
• 31 Ekim 2016 tarihine kadar yapılması  
• gerekmektedir. Bakanlar Kurulu süreyi 30.11.2016  
• tarihine uzatabilir.  
  



• İlk Günden İşe mi Başlanır? 
Dursun büyük paralar kazanmak hayali ile Amerika'ya 
gider. Bir kaç yıl sonra hakikatten de zengin olur. Bir 
gün memleketini arar ve Temel'i ister telefona. 
Dursun: Ula Temel ha puraya geleysun bak ben zengin 
oldum sen de olabilursun, taşi toprağu altun, heryer 
para, dolar. Eğilip yerdeki paralari toplasan dahi 
kazanırsun demiş.  
Temel bunu duyar duymaz ilk uçakla  

Amerika'ya gitmiş hava limanına indiğinde  
yerde duran 100 doları görmüş  

ve: 
Haydaaa demiş ula ilk günden işe mi başlanur... 
Siz ilk gün demeyin, son güne bırakmayın, kamuya borcu 
olanlar bir an evvel başvurup yararlanıp ödemeye 
başlasınlar 
  



• 30/06/2016 tarihinden (bu tarih 
dahil) önceki dönemlere,  

• beyana dayanan vergilerde bu tarihe 
kadar verilmesi gereken 

beyannamelere ilişkin, 

• vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, 
gecikme faizleri, gecikme zamları 
Kanun kapsamındadır.  





• Kanun teklifinin ayrıca özel gerekçeleri de belirtilmiştir. Bunlar; 
• Özel sektörün kamuya olan borç yükünün azaltılarak borçlara 

taksitle ödeme imkânı getirilmesi, 
• İhtilafların sulh yoluyla sonlandırılması, 
• Vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin 

çözümlenmesi 
• Vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme 

dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması, 
• İşletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı 

ekonomiye geçişin teşvik edilmesi 
• 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların 
• Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında           

yapılandırılan alacakları, Kanunun Öngördüğü şartlar dâhilinde 
ödeyemeyen borçlulara yeniden bir hak verilerek kamu 
alacaklarının tasfiyesi, 

• Bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması. 



• KAPSAM VE TANIMLAR (Md. 1)  

• MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI (Md. 5)  

• KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN ALACAKLAR (Md. 3)  

• KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (Md. 2)  

• İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER (Md. 4)  

• İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ (STOK, KASA vb.) (Md. 6)  

• BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI (Md. 7)    

• SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER (Md. 8,9)  

• ORTAK HÜKÜMLER (Md. 10)  

• YÜRÜRLÜLÜK, (Md. 13) 

• YÜRÜTME (Md. 14) 



2016 yılına ilişkin tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksiti Kanun 
kapsamı dışında tutulmuştur. Esasen bu verginin ödenme vadesi 31.07.2016 
tarihidir. Bu tarih Pazar gününe denk geldiğinden 213 sayılı Vergi Usul 
Kanunu’nun 18’nci maddesi gereğince 01.08.2016 pazartesi tarihine 
uzamaktadır.  
Yapılandırmaya konu olacak alacaklar esas itibarıyla 30/06/2016 tarihi dikkate 
alınarak belirlenmiştir. Böylece 15.07.2016 tarihinde meydana gelen üzücü 
darbe girişiminin ekonomi üzerinde meydana getirebileceği olumsuz etkilerin 
önlenmesi amaçlanmıştır. Daha önceki af kanunlarında en az üç veya altı ay 
öncesi af için belirlenen tarih olmaktaydı.  

 



Yasa, 6736 sayılı Kanunun 1. maddesinde kapsama  giren alacaklar, 
alacaklı idareler itibarıyla belirlenmiştir.  Kanun kapsamında alacakları 
yeniden yapılandırılan  idareler şunlardır; 
 
• Maliye Bakanlığı,  
• İl özel idareleri, 
• Belediyeler (Büyükşehir belediyeleri dahil), 

 
  Alacakların yapılandırılması  
  Matrah ve Vergi Artırımı 
  İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi 
  Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması 

 



Malumları olduğu üzere Maliye Bakanlığınca 2016 yılı için uygulanan 
gecikme faizi oranı aylık  %  1, 40 olarak uygulanmaktadır. ÜFE oranı ise 
2016 Temmuz ayı için 0.21 olarak açıklanmıştır. 
 
Dolayısıyla gecikmiş vergi borçları için daha düşük faiz oranı ile ödeme 
kolaylığı sağlanmıştır (Kredi alıp ödense dahi çok avantajlı) 
 
30.06.2016 tarihinden önce kesinleşmiş ve ödemesi gecikmiş tüm vergi 
borçları buna göre yapılandırılabilecektir.  
 
Peşin ödeme halinde ise ÜFE oranın ayrıca ilave %50 oranında indirim 
vardır. 
 



• Yapılandırılan alacak tutarının, Kanunda öngörülen 

süre ve şekilde ödenmesi halinde; 

  Vergi aslına ilişkin gecikme zammı,  

 Gecikme faizi,  

 Vergi aslına bağlı vergi cezaları ile bu cezalara 

uygulanan gecikme zamlarının tamamının, 

•  tahsilinden vazgeçilecektir. 



a-) Vergi aslına bağlı olan vergi ziyaı cezasının tahsilinden 
vazgeçilmektedir  
b-) Vergi aslına Bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük 
cezalarının %50’si silinmektedir. 
 





• Yani 

•  a) Vergi aslının yarısını öde, üzerinden ÜFE ye göre gecikme 
hesaplayalım 

 

• b) İlk derece red verdi ise borcun tamamını öde, üzerinden ÜFE ye 
göre gecikme hesaplayalım 

 

• c) İlk derece kabul dediyse borcun %20 sini yatır, üzerinden ÜFE      
ye göre gecikme hesaplayalım 

 

• d) Kısmen kabul kısmen red ise kabul %20 + ÜFE, red %100+ÜFE 



• Kanunun Kapsadığı Dönemlerle İlgili olup, tarhiyata 
ilişkin mahkemelerce verilecek taraflardan birine 
tebliğ edilen ve bu kanunun yayımlandığı tarihten 
önce (bu tarih dahil) kesinleşen yargı kararına 
istinaden vergi dairelerince mükellefe ödemeye 
yönelik tebligatın (Vergi Mahkemesi/Bölge İdare 
Mahkemesi/Danıştay kararına göre vergi/ceza 
ihbarnamesi) yapılmaması nedeniyle borcun 
vadesinin belirlenmediği alacaklar; 

 Vergi/Gümrük vergisi aslının % 100’si  

 Asla bağlı olan cezanın %0 

 Asla bağlı olmayan cezaların % 50’i  

 Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine   
TEFE/ÜFE esas alınarak hesaplanacak tutar, 

   Ödenir.  



• Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle Vergi 
Mahkemesinde dava açılmış ya da dava açma 

süresi henüz geçmemiş olan vergi ve cezalarda; 

Vergi/Gümrük vergisi aslının % 50’si  

Asla bağlı olmayan cezaların % 25’i  

Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı 
yerine TEFE/ÜFE esas alınarak 
hesaplanacak tutar, 

• Ödenir.  





Matrah ve vergi artırımında bulunan mükellefler 
için vergi incelemesinden muafiyet getirilmiştir 

Beyana dayanan gelir vergisi ve kurumlar vergileri için 2011 ila 2015 
yıllarına ilişkin olarak kanunda gösterilen oranlarda matrah artırımında 
bulunulması alinde bu yıllar için hiçbir koşulda sonradan vergi 
incelemesi yapılmayacaktır. 
 
Artırılacak olan matrahlarda vergi oranı sabit % 20 olarak 
uygulanacaktır.  
 
Bununla birlikte ilgili yıllarda beyan ettikleri vergiyi zamanında ve dava 
açmadan ödeyen vergi mükellefleri için bu oran % 15 olarak 
uygulanacaktır. 
 



Matrah ve vergi artırımı aşağıdaki beş vergi grubunda 

yapılabilecektir: 
 

             • Gelir Vergisi 

             • Kurumlar Vergisi 

             • Gelir Stopaj Vergisi 

             • Kurumlar Stopaj Vergisi  

             • Katma Değer Vergisi 

 







Vergi tevkifatı yapmakla sorumlu olan mükellefler, 2011-2015 yıllarında 
beyan ettikleri; 
 
a-Ücret ödemeleri, 
 
b- Serbest meslek erbabına yapılan ödemeler, 
 
c- Kira ödemeleri, 
 
d- Yıllara sari inşaat ve onarım işlerine ilişkin ödemeler, 
 
e- Çiftçilere yapılan ödemeler, 
 
f- Vergiden muaf esnafa yapılan ödemeler, üzerinden yapılan  
tevkifatlar nedeniyle matrah ve vergi artırımında bulunulabilecektir. 
Matrah artırımı yapılması halinde vergi incelemesi ve tarhiyat 
yapılmayacaktır. 
 





www.ersanoz.com 


