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9 Haz�ran 2021 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31506

KANUN

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

Kanun No. 7326 Kabul Tar�h�: 3/6/2021

Kapsam ve tanımlar
MADDE 1 – (1) Bu Kanun hükümler�;
a) 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanunu kapsamına g�ren;
1) 30/4/2021 tar�h�nden (bu tar�h dâh�l) öncek� dönemlere, beyana dayanan verg�lerde bu tar�he kadar

ver�lmes� gereken beyannamelere �l�şk�n verg� ve bunlara bağlı verg� cezaları, gec�kme fa�zler�, gec�kme zamları,
2) 2021 yılına �l�şk�n olarak 30/4/2021 tar�h�nden (bu tar�h dâh�l) önce tahakkuk eden verg� ve bunlara bağlı

verg� cezaları, gec�kme fa�zler�, gec�kme zamları (2021 yılı �ç�n tahakkuk eden motorlu taşıtlar verg�s� �k�nc� taks�t�
har�ç),

3) 30/4/2021 tar�h�nden (bu tar�h dâh�l) önce yapılan tesp�tlere �l�şk�n olarak verg� aslına bağlı olmayan verg�
cezaları,

b) 30/4/2021 tar�h�nden (bu tar�h dâh�l) önce ver�len �dar� para cezaları (24/4/1930 tar�hl� ve 1593 sayılı
Umum� Hıfzıssıhha Kanunu �le 7/11/1996 tar�hl� ve 4207 sayılı Tütün Ürünler�n�n Zararlarının Önlenmes� ve Kontrolü
Hakkında Kanuna göre ver�len �dar� para cezaları �le 10/12/2003 tar�hl� ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönet�m� ve
Kontrol Kanununa ekl� (III) sayılı cetvelde yer alan düzenley�c� ve denetley�c� kurumlarca ver�len �dar� para cezaları
har�ç),

c) Yukarıdak� bentler dışında kalan ve Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığına bağlı tahs�l da�reler�nce 21/7/1953 tar�hl�
ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanun kapsamında tahs�l da�res�ne tak�p �ç�n �nt�kal etm�ş
olan asl� ve fer’� amme alacakları (adl� para cezaları har�ç),

ç) İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı hâlde �şletmede
bulunmayan emt�a, mak�ne, teçh�zat, dem�rbaşlar �le kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı,

d) 30/4/2021 tar�h�nden (bu tar�h dâh�l) önce 27/10/1999 tar�hl� ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve �lg�l� d�ğer
kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve T�caret Bakanlığına bağlı tahs�l da�reler� tarafından 6183 sayılı
Kanun hükümler�ne göre tak�p ed�len gümrük verg�ler�, �dar� para cezaları, fa�zler, gec�kme fa�zler�, gec�kme zammı
alacakları,

e) Sosyal Güvenl�k Kurumuna bağlı tahs�l da�reler� tarafından 6183 sayılı Kanun kapsamında tak�p ed�len ve
bu Kanunun yayım tar�h�ne veya bu Kanunun �lg�l� hükümler�nde bel�rt�len süreler�n sonuna kadar tahakkuk ett�ğ�
hâlde ödenmem�ş olan;

1) 31/5/2006 tar�hl� ve 5510 sayılı Sosyal S�gortalar ve Genel Sağlık S�gortası Kanununun 4 üncü maddes�n�n
b�r�nc� fıkrasının (a), (b) ve (c) bentler� kapsamındak� s�gortalılık statüler�nden kaynaklanan, 2021 yılı N�san ayı ve
öncek� aylara �l�şk�n s�gorta pr�m�, emekl�l�k keseneğ� ve kurum karşılığı, �şs�zl�k s�gortası pr�m�, sosyal güvenl�k
destek pr�m� �le bunlara bağlı gec�kme cezası ve gec�kme zammı alacakları,

2) 2021 yılı N�san ayı ve öncek� aylara �l�şk�n �steğe bağlı s�gorta pr�mler� ve topluluk s�gortası pr�m� �le
bunlara bağlı gec�kme cezası ve gec�kme zammı alacakları,

3) 30/4/2021 tar�h�ne kadar (bu tar�h dâh�l) b�t�r�lm�ş olan özel n�tel�ktek� �nşaatlar �le �hale konusu �şlere
�l�şk�n yapılan ön değerlend�rme, araştırma veya tesp�t sonucunda bulunan eks�k �şç�l�k tutarı üzer�nden hesaplanan
s�gorta pr�m� �le bunlara bağlı gec�kme cezası ve gec�kme zammı alacakları,

4) 30/4/2021 tar�h�ne kadar (bu tar�h dâh�l) �şlenen f��llere �l�şk�n olup �lg�l� kanunları uyarınca uygulanan �dar�
para cezaları �le bunlara bağlı gec�kme cezası ve gec�kme zammı alacakları,

5) İlg�l� kanunları gereğ�nce tak�p ed�len 2021 yılı N�san ayı ve öncek� aylara �l�şk�n damga verg�s�, özel �şlem
verg�s� ve eğ�t�me katkı payı �le bunlara bağlı gec�kme zammı alacakları,

f) İl özel �dareler�n�n 6183 sayılı Kanun kapsamında tak�p ed�len ve vades� 30/4/2021 tar�h�nden (bu tar�h
dâh�l) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla ödenmem�ş bulunan asl� ve fer’� amme alacakları,

g) Beled�yeler�n;
1) 213 sayılı Kanun kapsamına g�ren ve 30/4/2021 tar�h�nden (bu tar�h dâh�l) öncek� dönemlere, beyana

dayanan verg�lerde bu tar�he kadar ver�lmes� gereken beyannamelere �l�şk�n verg� ve bunlara bağlı verg� cezaları,
gec�kme fa�zler�, gec�kme zamları, 2021 yılına �l�şk�n olarak 30/4/2021 tar�h�nden (bu tar�h dâh�l) önce tahakkuk eden
verg� (2021 yılına �l�şk�n tahakkuk eden emlak verg�s� �le �ş yer� ve d�ğer şek�llerde kullanılan b�nalara a�t çevre
tem�zl�k verg�s� har�ç) ve bunlara bağlı verg� cezaları, gec�kme fa�zler�, gec�kme zamları, bunların dışında kalan ve
6183 sayılı Kanun kapsamında tak�p ed�len ve bu Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla ödenmem�ş bulunan asl� ve fer’�
amme alacakları,

2) 26/5/1981 tar�hl� ve 2464 sayılı Beled�ye Gel�rler� Kanununun 97 ve mükerrer 97 nc� maddeler�ne göre
tahs�l� gereken ve vades� 30/4/2021 tar�h�nden (bu tar�h dâh�l) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla
ödenmem�ş bulunan ücret ve pay alacakları �le bunlara bağlı fer’� alacakları,
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3) 3/7/2005 tar�hl� ve 5393 sayılı Beled�ye Kanunu kapsamındak� beled�yeler�n vades� 30/4/2021 tar�h�nden
(bu tar�h dâh�l) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla ödenmem�ş bulunan su, atık su ve katı atık
ücret� alacakları �le bunlara bağlı fer’� (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâh�l) alacakları,

4) Büyükşeh�r beled�yeler�n�n, 9/8/1983 tar�hl� ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 �nc� maddes�ne göre vades�
30/4/2021 tar�h�nden (bu tar�h dâh�l) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla ödenmem�ş bulunan katı
atık ücret� alacakları �le bunlara bağlı fer’� (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâh�l) alacakları,

ğ) 20/11/1981 tar�hl� ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanal�zasyon İdares� Genel Müdürlüğü Kuruluş ve
Görevler� Hakkında Kanun kapsamındak� büyükşeh�r beled�yeler� su ve kanal�zasyon �dareler�n�n, vades� 30/4/2021
tar�h�nden (bu tar�h dâh�l) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla ödenmem�ş bulunan su ve atık su
bedel� alacakları �le bu alacaklara bağlı fa�z, gec�kme fa�z� ve gec�kme zammı g�b� fer’� (sözleşmelerde düzenlenen her
türlü ceza ve zamlar dâh�l) alacakları,

h) Yatırım İzleme ve Koord�nasyon Başkanlıklarının (YİKOB) vades� 30/4/2021 tar�h�nden (bu tar�h dâh�l)
önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla ödenmem�ş bulunan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında tak�p
ed�len asl� ve fer’� amme alacakları,

hakkında uygulanır.
(2) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Verg�: 213 sayılı Kanun kapsamına g�ren verg�, res�m ve harçları,
b) Gümrük verg�ler�: İlg�l� mevzuat uyarınca eşyanın �thal� veya �hracında uygulanan ve T�caret Bakanlığına

bağlı tahs�l da�reler� tarafından tak�p ve tahs�l ed�len gümrük verg�s�, d�ğer verg�ler, eş etk�l� verg�ler ve mal� yükler�n
tümünü,

c) Beyanname: Verg� tarhına esas olan beyanname ve b�ld�r�mler�,
ç) Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları: Türk�ye İstat�st�k Kurumunun her ay �ç�n bel�rled�ğ� 31/12/2004 tar�h�ne

kadar toptan eşya f�yatları endeks� (TEFE) aylık değ�ş�m oranlarını, 1/1/2005 tar�h�nden �t�baren üret�c� f�yatları
endeks� (ÜFE) aylık değ�ş�m oranlarını, 1/1/2014 tar�h�nden �t�baren yurt �ç� üret�c� f�yat endeks� (Yİ-ÜFE) aylık
değ�ş�m oranlarını, 1/11/2016 tar�h�nden �t�baren aylık %0,35 oranını (bu Kanunun yayımlandığı ay dâh�l),

�fade eder.
(3) Bu Kanun, bazı alacakların yapılandırılmasına �l�şk�n hükümler �le bazı kanunlarda değ�ş�kl�k yapılmasına

ve yen� hükümler �hdasına �l�şk�n hükümler� kapsar.
Kes�nleşm�ş alacaklar
MADDE 2 – (1) Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığına, �l özel �dareler�ne ve beled�yelere bağlı tahs�l da�reler�

tarafından tak�p ed�len alacaklardan bu Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla (bu tar�h dâh�l);
a) Vades� geld�ğ� hâlde ödenmem�ş ya da ödeme süres� henüz geçmem�ş bulunan verg�ler�n ödenmem�ş

kısmının tamamı �le bunlara bağlı gec�kme fa�z� ve gec�kme zammı g�b� fer’� amme alacakları yer�ne bu Kanunun
yayımı tar�h�ne kadar Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmem�ş alacağın sadece
fer’� alacaktan �baret olması hâl�nde fer’� alacak yer�ne Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas alınarak hesaplanacak
tutarın, bu Kanunda bel�rt�len süre ve şek�lde tamamen ödenmes� şartıyla verg�lere bağlı gec�kme fa�z� ve gec�kme
zammı g�b� fer’� amme alacakları �le aslı bu Kanunun yayımı tar�h�nden önce ödenm�ş olanlar dâh�l olmak üzere asla
bağlı olarak kes�len verg� cezaları ve bu cezalara bağlı gec�kme zamlarının tamamının,

b) Vades� geld�ğ� hâlde ödenmem�ş ya da ödeme süres� henüz geçmem�ş bulunan ve b�r verg� aslına bağlı
olmaksızın kes�lm�ş verg� cezaları �le �şt�rak neden�yle kes�lm�ş verg� cezalarının %50’s� ve bu tutara gec�kme zammı
yer�ne bu Kanunun yayımı tar�h�ne kadar Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın;
ödenmem�ş alacağın sadece gec�kme zammından �baret olması hâl�nde gec�kme zammı yer�ne Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m
oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda bel�rt�len süre ve şek�lde tamamen ödenmes� şartıyla cezaların
kalan %50’s�n�n ve bu cezalara bağlı gec�kme zamlarının tamamının,

c) Vades� geld�ğ� hâlde ödenmem�ş ya da ödeme süres� henüz geçmem�ş bulunan ve bu Kanunun 1 �nc�
maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend� kapsamında olan �dar� para cezalarının tamamı �le bunlara bağlı fa�z, gec�kme
fa�z�, gec�kme zammı g�b� fer’� amme alacakları yer�ne bu Kanunun yayımı tar�h�ne kadar Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m
oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmem�ş alacağın sadece fer’� alacaktan �baret olması hâl�nde fer’�
alacak yer�ne Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda bel�rt�len süre ve şek�lde
tamamen ödenmes� şartıyla cezaya bağlı fer’�ler�n tamamının,

ç) Vades� geld�ğ� hâlde ödenmem�ş ya da ödeme süres� henüz geçmem�ş bulunan ve yukarıdak� bentler�n
dışında kalan asl� amme alacaklarının ödenmem�ş kısmının tamamı �le bu alacaklara bağlı fa�z, ceza� fa�z, gec�kme
fa�z�, gec�kme zammı g�b� fer’� amme alacakları yer�ne bu Kanunun yayımı tar�h�ne kadar Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m
oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmem�ş alacağın sadece fer’� alacaktan �baret olması hâl�nde fer’�
alacak yer�ne Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda bel�rt�len süre ve şek�lde
tamamen ödenmes� şartıyla uygulanan fa�z, ceza� fa�z, gec�kme fa�z�, gec�kme zammı g�b� fer’� amme alacaklarının
tamamının,

d) 20/2/2008 tar�hl� ve 5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü �le Tahs�l� Hakkında Kanunun 1
�nc� ve 2 nc� maddeler� gereğ�nce ödenmes� gerekt�ğ� hâlde bu Kanunun yayımı tar�h�ne kadar ödenmem�ş olan
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tutarların bu madde kapsamında ödenmes� hâl�nde 5736 sayılı Kanun gereğ�nce hesaplanan b�nde �k� oranındak� fa�z
alacaklarının tamamının,

tahs�l�nden vazgeç�l�r.
(2) T�caret Bakanlığına bağlı tahs�l da�reler� tarafından tak�p ed�len alacaklardan bu Kanunun yayımı tar�h�

�t�barıyla (bu tar�h dâh�l);
a) Vades� geld�ğ� hâlde ödenmem�ş ya da ödeme süres� henüz geçmem�ş bulunan gümrük verg�ler�n�n

ödenmem�ş kısmının tamamı �le bunlara bağlı fa�z, gec�kme fa�z�, gec�kme zammı g�b� fer’� amme alacakları yer�ne bu
Kanunun yayımı tar�h�ne kadar Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmem�ş
alacağın sadece fer’� alacaktan �baret olması hâl�nde fer’� alacak yer�ne Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas alınarak
hesaplanacak tutarın, bu Kanunda bel�rt�len süre ve şek�lde tamamen ödenmes� şartıyla gümrük verg�ler�ne bağlı fa�z,
gec�kme fa�z�, gec�kme zammı g�b� fer’� amme alacakları ve aslı bu Kanunun yayımı tar�h�nden önce ödenm�ş olanlar
dâh�l olmak üzere asla bağlı olarak kes�len �dar� para cezalarının tamamının,

b) Vades� geld�ğ� hâlde ödenmem�ş ya da ödeme süres� henüz geçmem�ş bulunan ve 4458 sayılı Kanun ve
�lg�l� d�ğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü neden�yle gümrük verg�ler� asıllarına bağlı olmaksızın kes�lm�ş
�dar� para cezaları �le 30/3/2005 tar�hl� ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun �şt�rak hükümler� neden�yle kes�lm�ş
�dar� para cezalarının %50’s�n�n, bu Kanunda bel�rt�len süre ve şek�lde tamamen ödenmes� şartıyla cezaların kalan
%50’s�n�n,

c) Eşyanın gümrüklenm�ş değer�ne bağlı olarak kes�lm�ş �dar� para cezalarının %30’u ve varsa gümrük
verg�ler� aslının tamamı �le bunlara bağlı fa�z, gec�kme fa�z�, gec�kme zammı g�b� fer’� amme alacakları yer�ne bu
Kanunun yayımı tar�h�ne kadar Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın bu Kanunda
bel�rt�len süre ve şek�lde tamamen ödenmes� şartıyla cezaların kalan %70’� �le alacak asıllarına bağlı fa�z, gec�kme
fa�z�, gec�kme zammı g�b� fer’� amme alacaklarının tamamının,

tahs�l�nden vazgeç�l�r.
(3) İht�raz� kayıtla ver�len beyannameler üzer�ne tahakkuk etm�ş olan verg�ler hakkında b�r�nc� ve �k�nc�

fıkraların (a) bentler� hükümler� uygulanır.
(4) Bu Kanun kapsamında ödenecek olan motorlu taşıtlar verg�s�, 13/10/1983 tar�hl� ve 2918 sayılı Karayolları

Traf�k Kanununa göre ver�len traf�k �dar� para cezası, mülga 11/2/1950 tar�hl� ve 5539 sayılı Karayolları Genel
Müdürlüğü Kuruluş ve Görevler� Hakkında Kanun �le 25/6/2010 tar�hl� ve 6001 sayılı Karayolları Genel
Müdürlüğünün H�zmetler� Hakkında Kanun uyarınca tahs�l� gereken geç�ş ücret� ve �dar� para cezası �le bu alacaklara
bağlı fa�z, gec�kme fa�z�, gec�kme zammı yer�ne bu Kanunun yayımı tar�h�ne kadar Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları
esas alınarak hesaplanacak tutar �le katsayı tutarının en az %10’unun ödenm�ş olması ve bu Kanun hükümler�n�n �hlal
ed�lmem�ş olması koşuluyla bu Kanunda bel�rt�len ödeme süres� sonuna kadar 18/2/1963 tar�hl� ve 197 sayılı Motorlu
Taşıtlar Verg�s� Kanununun 13 üncü maddes�n�n (d) fıkrası hükmü uygulanmaz. Bu hüküm her b�r taşıt �ç�n ayrı ayrı
d�kkate alınır.

(5) Tütün mamuller�, makaron, yaprak s�gara kâğıdı ve alkollü �çk�ler�n üret�c�ler� ve �thalatçılarının, 213 sayılı
Kanunun mükerrer 257 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (6) numaralı bend�n�n Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığına verd�ğ�
yetk� kapsamında kullanılma zorunluluğu get�r�len özel et�ket ve �şaretler� kullanmalarına �z�n ver�leb�lmes� �ç�n bu
Kanun kapsamında yapılandırılan ve vades� 1/3/2016 tar�h�nden sonra gelen 6/6/2002 tar�hl� ve 4760 sayılı Özel
Tüket�m Verg�s� Kanununa ekl� (III) sayılı l�sten�n (A) ve (B) cetveller�nde yer alan ürünlere �l�şk�n özel tüket�m
verg�s�, vades� 1/10/2020 tar�h�nden sonra gelen katma değer verg�s� ve bu verg�lere a�t beyannameden doğan damga
verg�s� �le bu verg�lere bağlı gec�kme fa�z� ve gec�kme zammı yer�ne bu Kanunun yayımı tar�h�ne kadar Yİ-ÜFE aylık
değ�ş�m oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın tamamının ödenmes� şarttır.

(6) Bu Kanunun kapsadığı dönemlere �l�şk�n olup bu Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla yargı kararı �le
kes�nleşt�ğ� hâlde mükellefe ödemeye yönel�k tebl�gatın yapılmadığı alacaklar �ç�n mükelleflerce bu Kanunda
öngörülen süre ve şek�lde başvuruda bulunulması koşuluyla bu alacaklar da bu madde kapsamında yapılandırılır. Bu
hüküm kapsamına g�ren alacaklar �ç�n ayrıca tebl�gat yapılmaz ve alacakların vade tar�h� olarak Kanunun yayımı tar�h�
kabul ed�l�r. Bu kapsamda yapılandırılan tutarların bu Kanunda öngörülen süre ve şek�lde ödenmemes� hâl�nde de
vade tar�h�nde değ�ş�kl�k yapılmaz.

(7) 2464 sayılı Kanunun 97 nc� ve mükerrer 97 nc� maddeler�ne göre tahs�l� gereken ücret ve paylar �le su, atık
su ve katı atık ücret� alacaklarından vades� 30/4/2021 tar�h�nden (bu tar�h dâh�l) önce olduğu hâlde bu Kanunun
yayımı tar�h� �t�barıyla ödenmem�ş olanlar �le bunlara bağlı fer’�ler (sözleşmelerde düzenlenen her türlü zamlar dâh�l)
hakkında b�r�nc� fıkranın (ç) bend� hükümler�ne göre yapılacak hesaplamalar sonucu bel�rlenen tutarların aynı fıkra
hükümler� çerçeves�nde ödenmes� hâl�nde bu alacaklara bağlı cezaların ve fer’�ler�n (sözleşmelerde düzenlenen her
türlü ceza ve zamlar dâh�l) tahs�l�nden vazgeç�l�r.

(8) Büyükşeh�r beled�yeler�n�n, 2872 sayılı Kanunun 11 �nc� maddes�ne göre vades� 30/4/2021 tar�h�nden (bu
tar�h dâh�l) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla ödenmem�ş bulunan katı atık ücret� alacak
asıllarının tamamı �le bunlara bağlı fa�z, gec�kme fa�z�, gec�kme zammı g�b� fer’�ler (sözleşmelerde düzenlenen her
türlü zamlar dâh�l) hakkında b�r�nc� fıkranın (ç) bend� hükümler�ne göre yapılacak hesaplamalar sonucu bel�rlenen
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tutarların aynı fıkra hükümler� çerçeves�nde ödenmes� hâl�nde bu alacaklara bağlı cezaların ve gec�kme fa�z�, gec�kme
zammı g�b� fer’�ler�n (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâh�l) tahs�l�nden vazgeç�l�r.

(9) 2560 sayılı Kanun kapsamında büyükşeh�r beled�yeler� su ve kanal�zasyon �dareler�n�n, vades� 30/4/2021
tar�h�nden (bu tar�h dâh�l) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla ödenmem�ş bulunan; su ve atık su
bedel� alacak asıllarının tamamı �le bunlara bağlı fa�z, gec�kme fa�z�, gec�kme zammı g�b� fer’�ler (sözleşmelerde
düzenlenen her türlü zamlar dâh�l) hakkında b�r�nc� fıkranın (ç) bend� hükümler�ne göre yapılacak hesaplamalar
sonucu bel�rlenen tutarların aynı fıkra hükümler� çerçeves�nde ödenmes� hâl�nde bu alacaklara bağlı cezaların ve
gec�kme fa�z�, gec�kme zammı g�b� fer’�ler�n (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâh�l) tahs�l�nden
vazgeç�l�r.

(10) YİKOB’ların, vades� 30/4/2021 tar�h�nden (bu tar�h dâh�l) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tar�h�
�t�barıyla ödenmem�ş bulunan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında tak�p ed�len alacak asılları �le buna bağlı fer’�
alacakları hakkında b�r�nc� fıkranın (ç) bend� hükümler�ne göre yapılacak hesaplamalar sonucu bel�rlenen tutarların
aynı fıkra hükümler� çerçeves�nde ödenmes� hâl�nde bu alacaklara bağlı fer’� alacakların tahs�l�nden vazgeç�l�r.

(11) Bu madde hükmünden yararlananlar, ayrıca 213 sayılı Kanunun 379 uncu maddes�n�n �k�nc� fıkrasında
yer ver�len �nd�r�mlerden yararlanamazlar.

(12) Bu madde hükmünden yararlanmak �steyen borçluların maddede bel�rt�len şartların yanı sıra dava
açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeler� ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.

Kes�nleşmem�ş veya dava safhasında bulunan alacaklar
MADDE 3 – (1) Bu Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla �lk derece yargı merc�ler� nezd�nde dava açılmış ya da

dava açma süres� henüz geçmem�ş olan �kmalen, resen veya �darece yapılmış verg� tarh�yatları �le gümrük verg�ler�ne
�l�şk�n tahakkuklarda; verg�ler�n/gümrük verg�ler�n�n %50’s� �le bu tutara �l�şk�n fa�z, gec�kme fa�z� ve gec�kme zammı
yer�ne bu Kanunun yayımı tar�h�ne kadar Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu
Kanunda bel�rt�len süre ve şek�lde tamamen ödenmes� şartıyla verg�ler�n/gümrük verg�ler�n�n %50’s�, fa�z, gec�kme
fa�z�, gec�kme zammı ve asla bağlı olarak kes�len verg� cezaları/�dar� para cezaları �le bu cezalara bağlı gec�kme
zamlarının tamamının tahs�l�nden vazgeç�l�r. Bu Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla gümrük verg�ler�ne �l�şk�n gümrük
yükümlülüğü doğmuş ve �dar� �t�raz süres� geçmem�ş veya �dar� �t�raz merc�ler�ne �nt�kal etm�ş bulunan tahakkuklar
hakkında da bu fıkra hükmü uygulanır.

(2) Bu Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla �lg�s�ne göre �st�naf veya temy�z süreler� geçmem�ş ya da �st�naf/�t�raz
veya temy�z yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süres� geçmem�ş veya karar düzeltme yoluna
başvurulmuş olan �kmalen, resen veya �darece yapılmış verg� tarh�yatları �le gümrük verg�ler�ne �l�şk�n tahakkuklarda,
bu maddeye göre ödenecek alacak asıllarının tesp�t�nde, bu Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla tarh�yatın/tahakkukun
bulunduğu en son safhadak� tutar esas alınır. Bu Kanunun yayımı tar�h�nden önce ver�lm�ş en son kararın;

a) Terk�ne �l�şk�n karar olması hâl�nde, �lk tarh�yata/tahakkuka esas alınan verg�ler�n/gümrük verg�ler�n�n
%10’u �le bu tutara �l�şk�n fa�z, gec�kme fa�z� ve gec�kme zammı yer�ne bu Kanunun yayımı tar�h�ne kadar Yİ-ÜFE
aylık değ�ş�m oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunda bel�rt�len süre ve şek�lde tamamen ödenmes�
şartıyla verg�ler�n/gümrük verg�ler�n�n kalan %90’ının, fa�z, gec�kme fa�z�, gec�kme zammı ve alacak aslına bağlı
olarak kes�len verg� cezaları/�dar� para cezaları �le bu cezalara bağlı gec�kme zamlarının tamamının,

b) Tasd�k veya tad�len tasd�ke �l�şk�n karar olması hâl�nde, tasd�k ed�len verg�ler�n/gümrük verg�ler�n�n
tamamı, terk�n ed�len verg�ler�n/gümrük verg�ler�n�n %10’u �le bu tutarlara �l�şk�n fa�z, gec�kme fa�z� ve gec�kme
zammı yer�ne bu Kanunun yayımı tar�h�ne kadar Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu
Kanunda bel�rt�len süre ve şek�lde tamamen ödenmes� şartıyla terk�n ed�len verg�ler�n/gümrük verg�ler�n�n kalan
%90’ı, fa�z, gec�kme fa�z�, gec�kme zammı ve alacak aslına bağlı olarak kes�len verg� cezaları/�dar� para cezaları �le bu
cezalara bağlı gec�kme zamlarının tamamının,

tahs�l�nden vazgeç�l�r. Ancak, ver�len en son kararın bozma kararı olması hâl�nde b�r�nc� fıkra hükmü, kısmen
onama kısmen bozma kararı olması hâl�nde �se onanan kısım �ç�n bu fıkranın (b) bend�, bozulan kısım �ç�n b�r�nc�
fıkra hükmü uygulanır.

(3) Bu Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla sadece verg� cezalarına/gümrük yükümlülüğüyle �lg�l� �dar� para
cezalarına �l�şk�n dava açılmış olması hâl�nde;

a) Asla bağlı cezaların, verg�ler�n/gümrük verg�ler�n�n bu Kanunun yayımı tar�h�nden önce ödenm�ş olması
veya 2 nc� maddeye �l�şk�n olarak bu Kanunda bel�rt�len süre ve şek�lde ödenmes� şartıyla tamamının ve bunlara bağlı
gec�kme zamlarının,

b) Asla bağlı olmaksızın kes�len verg� cezalarından/gümrük yükümlülüğüyle �lg�l� �dar� para cezalarından bu
madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len safhada olanlarda cezanın %25’�n�n, �k�nc� fıkrasının; (a) bend�nde bel�rt�len
safhada olanlarda cezanın %10’unun, (b) bend�nde bel�rt�len safhada bulunanlarda tasd�k ed�len ceza tutarının
%50’s�n�n, terk�n ed�len cezanın %10’unun bu Kanunda bel�rt�len süre ve şek�lde tamamen ödenmes� şartıyla kalan
cezaların,

c) Asla bağlı olmaksızın kes�len verg� cezalarına/gümrük yükümlülüğüyle �lg�l� �dar� para cezalarına �l�şk�n
ver�len en son kararın bozma kararı olması hâl�nde cezanın %25’�n�n, kısmen onama kısmen bozma kararı olması
hâl�nde; onanan kısmın tasd�k veya tad�len tasd�ke �l�şk�n karar olması hâl�nde tasd�k ed�len cezanın %50’s�n�n, terk�n
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ed�len cezanın %10’unun, bozulan kısmın %25’�n�n bu Kanunda bel�rt�len süre ve şek�lde tamamen ödenmes� şartıyla
kalan cezaların,

tahs�l�nden vazgeç�l�r.
ç) Bu fıkranın (b) ve (c) bend� hükümler�, tarh ed�len verg� �le b�rl�kte dava konusu ed�len asla bağlı

olmaksızın kes�len verg� cezaları �ç�n de uygulanır.
d) Eşyanın gümrüklenm�ş değer�ne bağlı olarak kes�lm�ş olan �dar� para cezaları �le �lg�l� olarak bu madden�n

b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len safhada olanlarda cezanın %15’�n�n, �k�nc� fıkrasının; (a) bend�nde bel�rt�len safhada
olanlarda cezanın %5’�n�n, (b) bend�nde bel�rt�len safhada bulunanlarda tasd�k ed�len ceza tutarının %30’unun, terk�n
ed�len cezanın %5’�n�n, ver�len en son kararın bozma kararı olması hâl�nde cezanın %15’�n�n, kısmen onama kısmen
bozma kararı olması hâl�nde; onanan kısmın tasd�k veya tad�len tasd�ke �l�şk�n karar olması hâl�nde tasd�k ed�len
cezanın %30’unun, terk�n ed�len cezanın %5’�n�n, bozulan kısmın %15’�n�n, bu Kanunda bel�rt�len süre ve şek�lde
tamamen ödenmes� şartıyla kalan cezaların tahs�l�nden vazgeç�l�r.

(4) Bu Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla, üçüncü fıkra kapsamı dışında kalan ve bu Kanunun 1 �nc� maddes�n�n
b�r�nc� fıkrasının (b) bend� kapsamına g�ren �dar� para cezalarına �l�şk�n �dar� yaptırım kararlarına karşı dava açma
süres� geçmem�ş veya dava açılmış olması hâl�nde, bu madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len safhada olanlarda cezanın
%50’s�, �k�nc� fıkrasının; (a) bend�nde bel�rt�len safhada olanlarda cezanın %10’u, (b) bend�nde bel�rt�len safhada
bulunanlarda tasd�k ed�len cezanın tamamı, terk�n ed�len cezanın %10’u, ver�len en son kararın bozma kararı olması
hâl�nde cezanın %50’s�, kısmen onama kısmen bozma kararı olması hâl�nde; onanan kısmın tasd�k veya tad�len tasd�ke
�l�şk�n karar olması hâl�nde tasd�k ed�len cezanın tamamı, terk�n ed�len cezanın %10’u, bozulan kısmın %50’s� �le bu
cezalara uygulanan fer’� alacaklar yer�ne bu Kanunun yayımı tar�h�ne kadar Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas
alınarak hesaplanacak tutarın bu Kanunda bel�rt�len süre ve şek�lde tamamen ödenmes� şartıyla kalan cezalar �le bu
alacağa �l�şk�n fer’� alacakların tamamının tahs�l�nden vazgeç�l�r.

(5) Bu Kanunun 1 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend� kapsamında olan ecr�m�s�llere �l�şk�n ecr�m�s�l
�hbarnames� veya ecr�m�s�l düzeltme �hbarnames�ne karşı dava açma süres� geçmem�ş veya dava açılmış olması
hâl�nde bu Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla, bu madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len safhada olanlarda ecr�m�s�l�n
%50’s�, �k�nc� fıkrasının; (a) bend�nde bel�rt�len safhada olanlarda ecr�m�s�l�n %10’u, (b) bend�nde bel�rt�len safhada
bulunanlarda tasd�k ed�len ecr�m�s�l�n tamamı, terk�n ed�len ecr�m�s�l�n %10’u, ver�len en son kararın bozma kararı
olması hâl�nde ecr�m�s�l�n %50’s�, kısmen onama kısmen bozma kararı olması hâl�nde; onanan kısmın tasd�k veya
tad�len tasd�ke �l�şk�n karar olması hâl�nde tasd�k ed�len ecr�m�s�l�n tamamı, terk�n ed�len ecr�m�s�l�n %10’u, bozulan
kısmın %50’s� �le bu ecr�m�s�llere uygulanan fer’� alacaklar yer�ne bu Kanunun yayımı tar�h�ne kadar Yİ-ÜFE aylık
değ�ş�m oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın bu Kanunda bel�rt�len süre ve şek�lde tamamen ödenmes� şartıyla
kalan ecr�m�s�l �le bu alacağa �l�şk�n fer’� alacakların tamamının tahs�l�nden vazgeç�l�r.

(6) Bu Kanunun kapsadığı dönemlere �l�şk�n olarak bu Kanunun yayımı tar�h�nden önce p�şmanlık taleb� �le
ver�l�p, ödeme yönünden şartların �hlal ed�ld�ğ� beyannameler �le kend�l�ğ�nden ver�len beyannameler �ç�n kes�len ve
bu Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla dava açma süres� geçmem�ş olan verg� cezaları �ç�n üçüncü fıkra hükmü uygulanır.

(7) Bu Kanunun kapsadığı dönemlere �l�şk�n olarak �şt�rak neden�yle kes�len verg� cezalarında, cezaya
muhatap olanlar bu madde hükmünden üçüncü fıkranın (b) ve (c) bentler�nde açıklandığı şek�lde yararlanır. Bu
takd�rde, verg� cezasına uygulanan gec�kme zammı yer�ne bu Kanunun yayımı tar�h�ne kadar Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m
oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın da bu Kanunda bel�rt�len süre ve şek�lde tamamen ödenmes� şarttır.

(8) Bu maddeye göre ödenecek alacakların tesp�t�nde esas alınacak olan en son karar, tarh�yata/tahakkuka/�dar�
yaptırım kararına/ecr�m�s�le �l�şk�n �hbarname/düzeltme �hbarnames�ne yönel�k ver�len ve bu Kanunun yayımı
tar�h�nden (bu tar�h dâh�l) önce taraflardan b�r�ne tebl�ğ ed�lm�ş olan karardır.

(9) Bu Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla; uzlaşma hükümler�nden yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuş,
uzlaşma günü ver�lmem�ş veya uzlaşma günü gelmem�ş ya da uzlaşma sağlanamamış, ancak dava açma süres�
geçmem�ş alacaklar da bu madde hükmünden yararlanır.

(10) Bu madde hükmünden yararlanılması �ç�n madde kapsamına g�ren alacaklara karşı dava açılmaması,
açılmış davalardan vazgeç�lmes� ve kanun yollarına başvurulmaması şarttır.

(11) Bu madde hükmünden yararlanmak �ç�n başvuruda bulunan ancak bu Kanunda bel�rt�len ödeme şartını
yer�ne get�rmeyen borçlulardan, �lk tarh�yata/tahakkuka/�dar� yaptırım kararına/ecr�m�s�le �l�şk�n �hbarname/düzeltme
�hbarnames�ne göre bel�rlenen alacaklar başka b�r �şleme gerek olmaksızın tak�p ed�l�r. Şu kadar k�, bu Kanunun
yayımı tar�h�nden önce ver�lm�ş olan en son yargı kararının, tarh�yatın/tahakkukun/�dar� yaptırım kararının/ecr�m�s�le
�l�şk�n �hbarname/düzeltme �hbarnames�n�n tasd�k�ne �l�şk�n olması hâl�nde bu karar üzer�ne tahakkuk eden alacaklar
tak�p ed�l�r.

İnceleme ve tarh�yat safhasında bulunan �şlemler
MADDE 4 – (1) Bu Kanunun kapsadığı dönemlere �l�şk�n olarak, bu Kanunun yayımı tar�h�nden önce

başlanıldığı hâlde, tamamlanamamış olan verg� �ncelemeler� �le takd�r, tarh ve tahakkuk �şlemler�ne bu Kanunun
matrah ve verg� artırımına �l�şk�n hükümler� saklı kalmak kaydıyla devam ed�l�r. Bu �şlemler�n tamamlanmasından
sonra tarh ed�len verg�ler�n %50’s� �le bu tutara gec�kme fa�z� yer�ne bu Kanunun yayımı tar�h�ne kadar Yİ-ÜFE aylık
değ�ş�m oranları esas alınarak hesaplanacak tutar �le bu tar�hten sonra �hbarnamen�n tebl�ğ� üzer�ne bel�rlenen dava
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açma süres�n�n b�t�m tar�h�ne kadar hesaplanacak gec�kme fa�z�n�n tamamının, verg� aslına bağlı olmayan cezalarda
cezanın %25’�n�n; �hbarnamen�n tebl�ğ tar�h�nden �t�baren otuz gün �çer�s�nde yazılı başvuruda bulunularak, �lk taks�t
�hbarnamen�n tebl�ğ�n� �zleyen aydan başlamak üzere �k�şer aylık dönemler hâl�nde altı eş�t taks�tte ödenmes� şartıyla
verg� aslının %50’s�n�n, verg� aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %75’�n�n, verg�lere bu Kanunun yayımı tar�h�ne
kadar uygulanan gec�kme fa�z�n�n ve verg� aslına bağlı cezaların tamamının tahs�l�nden vazgeç�l�r. Şu kadar k� bu
Kanunun 9 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�nde bel�rt�len süre �ç�nde tebl�ğ ed�len �hbarnameler �ç�n bu
madde hükmünden yararlanmak �steyen mükellefler�n anılan bentte bel�rt�len süre �çer�s�nde, başvuru süres� otuz
günden az kalmış �se otuz gün �ç�nde başvuruda bulunmaları ve madde kapsamında ödenecek tutarların �lk taks�t�n� 9
uncu madden�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�nde bel�rt�len sürede, �zleyen taks�tler� �k�şer aylık dönemler hal�nde altı eş�t
taks�tte ödemeler� şartıyla maddeden yararlanılır.

(2) Bu Kanunun kapsadığı dönemlere �l�şk�n olarak �şt�rak neden�yle kes�lecek verg� z�yaı cezalarında, cezaya
muhatap olanların, cezanın %25’�n� b�r�nc� fıkrada bel�rt�len süre ve şek�lde ödemeler� hâl�nde cezanın kalan %75’�n�n
tahs�l�nden vazgeç�l�r.

(3) Bu Kanunun kapsadığı dönemlere �l�şk�n olarak bu Kanunun yayımı tar�h�nden önce p�şmanlık taleb� �le
ver�l�p ödeme yönünden şartların �hlal ed�ld�ğ� beyannameler �le kend�l�ğ�nden ver�len beyannameler �ç�n kes�len ve
bu Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla tebl�ğ ed�lmem�ş olan verg� cezaları hakkında bu madde hükümler� uygulanır. Şu
kadar k� asla bağlı verg� cezalarının bu madde kapsamında tahs�l�nden vazgeç�leb�lmes� �ç�n verg�n�n bu Kanunun
yayımı tar�h�nden önce ödenm�ş olması veya bu Kanunun 2 nc� maddes�ne göre ödenmes� şarttır.

(4) Bu Kanunun kapsadığı dönemlere �l�şk�n olarak bu Kanunun yayımı tar�h�nden önce tamamlandığı hâlde,
bu tar�hte ya da bu tar�hten sonra verg� da�res� kayıtlarına �nt�kal eden takd�r kom�syonu kararları ve verg� �nceleme
raporları üzer�ne gerekl� tarh ve tebl�ğ �şlemler� yapılır. Yapılan tarh�yat üzer�ne bu madden�n b�r�nc� ve �k�nc�
fıkralarında bel�rt�len şek�lde bel�rlenen tutarın, b�r�nc� fıkrada bel�rt�len süre ve şek�lde tamamen ödenmes� şartıyla bu
Kanun hükümler�nden yararlanılır.

(5) Bu Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla, 213 sayılı Kanunun tarh�yat önces� uzlaşma hükümler�ne göre
uzlaşma taleb�nde bulunulmuş, ancak uzlaşma günü gelmem�ş ya da uzlaşma sağlanamamış olmakla b�rl�kte verg� ve
ceza �hbarnameler� mükellefe tebl�ğ ed�lmem�ş alacaklar �ç�n de bu madde hükmü uygulanır.

(6) Bu Kanunun 3 üncü maddes� �le bu madde hükmünden yararlananlar, ayrıca 213 sayılı Kanunun uzlaşma,
tarh�yat önces� uzlaşma, verg� cezalarında �nd�r�m, 4458 sayılı Kanunun uzlaşma, 5326 sayılı Kanunun peş�n ödeme
�nd�r�m� �le  8/9/1983 tar�hl� ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 �nc� maddes�ndek� �nd�r�m hükümler�nden
yararlanamazlar.

(7) Bu madde uygulamasında �ncelemeye başlama tar�h�, 213 sayılı Kanunun 140 ıncı maddes�ne göre tay�n
olunur.

(8) a) Bu Kanunun kapsadığı dönemlere �l�şk�n olarak, bu Kanunun yayımı tar�h�nden önce başlanıldığı halde,
tamamlanamamış olan 4458 sayılı Kanun kapsamında yapılan gümrük �ncelemeler� �le ek tahakkuk �şlemler�ne devam
ed�l�r. Bu �şlemler�n tamamlanmasından sonra tahakkuk eden verg�ler�n %50’s� �le bu tutara gec�kme fa�z� yer�ne bu
Kanunun yayımı tar�h�ne kadar Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas alınarak hesaplanacak tutar �le bu tar�hten sonra
kararın tebl�ğ� üzer�ne bel�rlenen dava açma süres�n�n b�t�m tar�h�ne kadar hesaplanacak gec�kme fa�z�n�n tamamının,
verg� aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %25’�n�n, eşyanın gümrüklenm�ş değer�ne bağlı olarak kes�lm�ş
cezalarda cezanın %15’�n�n ve varsa gümrük verg�ler� aslının %50’s� �le bu tutara gec�kme fa�z� yer�ne bu Kanunun
yayımlandığı tar�he kadar Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas alınarak hesaplanacak tutar �le bu tar�hten sonra kararın
tebl�ğ� üzer�ne bel�rlenen dava açma süres�n�n b�t�m tar�h�ne kadar hesaplanacak gec�kme fa�z�n�n tamamının; kararın
tebl�ğ tar�h�nden �t�baren otuz gün �çer�s�nde yazılı başvuruda bulunularak, �lk taks�t�n tebl�ğ� �zleyen aydan başlamak
üzere �k�şer aylık dönemler hal�nde altı eş�t taks�tte ödenmes� şartıyla verg� aslının %50’s�n�n, verg� aslına bağlı
olmayan cezalarda cezanın %75’�n�n, eşyanın gümrüklenm�ş değer�ne bağlı olarak kes�lm�ş cezalarının %85’�n�n,
gümrük verg�ler�ne bu Kanunun yayımı tar�h�ne kadar uygulanan gec�kme fa�z�n�n ve verg� aslına bağlı cezaların
tamamının tahs�l�nden vazgeç�l�r. Şu kadar k� bu Kanunun 9 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�nde bel�rt�len
süre �ç�nde tebl�ğ ed�len kararlar �ç�n bu madden�n b�r�nc� fıkrasının üçüncü cümles� uygulanır.

b) Bu Kanunun kapsadığı dönemlere �l�şk�n olarak bu Kanunun yayımı tar�h�nden önce tamamlandığı halde,
bu tar�hte ya da bu tar�hten sonra gümrük �dares�ne �nt�kal eden müfett�ş raporları üzer�ne gerekl� ek tahakkuk ve
tebl�ğ �şlemler� yapılır. Yapılan tahakkuk üzer�ne bu fıkranın (a) bend�nde bel�rt�len şek�lde bel�rlenen tutarın, aynı
bentte bel�rt�len süre ve şek�lde tamamen ödenmes� şartıyla bu Kanun hükümler�nden yararlanılır.

(9) Bu madde hükümler�nden yararlanılab�lmes� �ç�n madde kapsamında ödeme başvurusunda bulunulan
alacağa �l�şk�n dava açılmaması şarttır.

(10) Bu Kanunun kapsadığı dönemlere �l�şk�n olarak;
a) 213 sayılı Kanunun;
1) 371 �nc� maddes�ne göre beyan ed�len matrahlar üzer�nden tarh ve tahakkuk ett�r�len verg�ler�n tamamı �le

hesaplanacak p�şmanlık zammı yer�ne bu Kanunun yayımı tar�h�ne kadar Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas alınarak
hesaplanacak tutarın; bu Kanunda bel�rt�len süre ve şek�lde tamamen ödenmes� şartıyla p�şmanlık zammı ve verg�
cezalarının tamamının,
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2) 30 uncu maddes�n�n dördüncü fıkrasına göre kend�l�ğ�nden ver�len beyannameler üzer�nden tarh ve
tahakkuk ett�r�len verg�ler�n tamamı �le hesaplanacak gec�kme fa�z� yer�ne bu Kanunun yayımı tar�h�ne kadar Yİ-ÜFE
aylık değ�ş�m oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunda bel�rt�len süre ve şek�lde tamamen ödenmes�
şartıyla gec�kme fa�z� ve verg� cezalarının tamamının,

b) 30/4/2021 tar�h�nden (bu tar�h dâh�l) önce ver�lmes� gerekt�ğ� halde bu Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla
emlak verg�s� b�ld�r�m�nde bulunmayan veya b�ld�r�mde bulunduğu hâlde verg�s� eks�k tahakkuk eden mükelleflerce
b�ld�r�mde bulunulması ve tahakkuk eden verg� ve taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payının tamamı �le
bunlara bağlı gec�kme fa�z� ve gec�kme zammı yer�ne bu Kanunun yayımı tar�h�ne kadar Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m
oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunda bel�rt�len süre ve şek�lde tamamen ödenmes� şartıyla bu
alacaklara bağlı gec�kme fa�z�, gec�kme zammı ve verg� cezalarının tamamının,

c) 4458 sayılı Kanuna ve �lg�l� d�ğer kanunlara göre tahakkuku ve tahs�l� gerekt�ğ� halde yükümlü tarafından
beyan ed�lmeyen aykırılıkların gümrük �dares�n�n tesp�t�nden önce kend�l�ğ�nden b�ld�r�lmes� durumunda, gümrük
verg�ler�n�n tamamı �le hesaplanacak fa�z yer�ne bu Kanunun yayımı tar�h�ne kadar Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları
esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunda bel�rt�len süre ve şek�lde tamamen ödenmes� şartıyla fa�zler�n ve �dar�
para cezalarının tamamının,

tahs�l�nden vazgeç�l�r.
(11) 31/12/1960 tar�hl� ve 193 sayılı Gel�r Verg�s� Kanununun 64 üncü maddes�nde sayılan d�ğer ücret

mükellefler�n�n, 31/8/2021 tar�h�ne kadar (bu tar�h dâh�l) verg� da�reler�ne başvurarak 2021 takv�m yılına �l�şk�n gel�r
verg�ler�n� tarh ett�rmeler� ve karneler�ne �şletmeler� kaydıyla öncek� dönemlere �l�şk�n olarak herhang� b�r verg� ve
ceza aranmaz. Bu mükelleflerden daha önce mükellef�yet kaydını yaptırmamış olanların �şe başlama tar�h� olarak bu
Kanuna göre yaptıkları müracaat tar�h� esas alınır.

Matrah ve verg� artırımı
MADDE 5 – (1) Mükellefler, bu fıkrada bel�rt�len şartlar dâh�l�nde gel�r ve kurumlar verg�s� matrahlarını

artırarak bu maddede bel�rt�len süre ve şek�lde ödemeler� hal�nde, kend�ler� hakkında artırımda bulunulan yıllar �ç�n
yıllık gel�r ve kurumlar verg�s� �ncelemes� ve bu yıllara �l�şk�n olarak bu verg� türler� �ç�n daha sonra başka b�r tarh�yat
yapılmaz.

a) Gel�r ve kurumlar verg�s� mükellefler� verm�ş oldukları yıllık beyannameler�nde (�ht�raz� kayıtla ver�lenler
dâh�l) verg�ye esas alınan matrahlarını, 31/8/2021 tar�h�ne kadar (bu tar�h dâh�l), 2016 takv�m yılı �ç�n %35, 2017
takv�m yılı �ç�n %30, 2018 takv�m yılı �ç�n %25, 2019 takv�m yılı �ç�n %20, 2020 takv�m yılı �ç�n %15 oranından az
olmamak üzere artırırlar.

b) Gel�r verg�s� mükellefler�n�n, artırımda bulunmak �sted�kler� yıl �le �lg�l� olarak verm�ş oldukları gel�r
verg�s� beyannameler�nde, zarar beyan ed�lm�ş olması veya �nd�r�m ve �st�snalar neden�yle matrah oluşmaması ya da
h�ç beyanname ver�lmem�ş (�lg�l� yıllarda faal�yette bulunmuş veya gel�r elde etm�ş olup da bu faal�yetler�n� ve
gel�rler�n� verg� da�res�n�n b�lg�s� dışında bırakanlar dâh�l) olması hâl�nde, verg�lend�rmeye esas alınacak matrah �le bu
fıkranın (a) bend�ne göre artırdıkları matrahlar, �şletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler �ç�n 2016 takv�m
yılı �ç�n 31.900 Türk l�rasından, 2017 takv�m yılı �ç�n 33.200 Türk l�rasından, 2018 takv�m yılı �ç�n 35.250 Türk
l�rasından, 2019 takv�m yılı �ç�n 37.500 Türk l�rasından, 2020 takv�m yılı �ç�n 42.500 Türk l�rasından; b�lanço esasına
göre defter tutan mükellefler �le serbest meslek erbabı �ç�n 2016 takv�m yılı �ç�n 47.000 Türk l�rasından, 2017 takv�m
yılı �ç�n 49.800 Türk l�rasından, 2018 takv�m yılı �ç�n 52.900 Türk l�rasından, 2019 takv�m yılı �ç�n 56.200 Türk
l�rasından, 2020 takv�m yılı �ç�n 63.700 Türk l�rasından az olamaz. Gel�r� sadece bas�t usulde tesp�t ed�len t�car�
kazançtan oluşan mükellefler �ç�n verg�lend�rmeye esas alınacak asgar� matrah, b�lanço esasına göre defter tutan
mükellefler �ç�n bel�rlenm�ş tutarların �lg�l� yıllar �t�barıyla 1/10’undan, gel�r� sadece gayr�menkul sermaye �radından
oluşanlar �ç�n 1/5’�nden, gel�r� bunlar dışında kalan d�ğer gel�r verg�s� mükellefler� �ç�n �se �şletme hesabı esasına göre
defter tutan mükellefler �ç�n bel�rlenm�ş tutardan az olamaz. Bu bend�n uygulanmasında �lg�l� yıllar �t�barıyla
gayr�menkul sermaye �ratları �ç�n bel�rlenen �st�sna tutarları d�kkate alınmaz. B�rden fazla gel�r unsuru elde eden
mükelleflerce, verg� �ncelemes� ve tarh�yata muhatap olunmaması �ç�n, bu fıkrada bel�rt�len �lg�l� gel�r unsuru
�t�barıyla matrah artırımı yapılması şarttır.

c) Kurumlar verg�s� mükellefler�n�n artırımda bulunmak �sted�kler� yıl �le �lg�l� olarak verm�ş oldukları
beyannameler�nde, zarar beyan ed�lm�ş olması veya �nd�r�m ve �st�snalar neden�yle matrah oluşmaması ya da h�ç
beyanname ver�lmem�ş (�lg�l� yıllarda faal�yette bulunmuş veya kazanç elde etm�ş olup da bu faal�yetler�n� ve
kazançlarını verg� da�res�n�n b�lg�s� dışında bırakanlar dâh�l) olması hâl�nde, verg�lend�rmeye esas alınacak matrahlar
�le bu fıkranın (a) bend�ne göre artırdıkları matrahlar, 2016 takv�m yılı �ç�n 94.000 Türk l�rasından, 2017 takv�m yılı
�ç�n 99.600 Türk l�rasından, 2018 takv�m yılı �ç�n 105.800 Türk l�rasından, 2019 takv�m yılı �ç�n 112.400 Türk
l�rasından, 2020 takv�m yılı �ç�n 127.500 Türk l�rasından az olamaz.

ç) Bu fıkra hükmüne göre artırılan matrahlar, %20 oranında verg�lend�r�l�r ve üzer�nden ayrıca herhang� b�r
verg� alınmaz. Ancak, gel�r ve kurumlar verg�s� mükellefler�n�n, artırımda bulunmak �sted�kler� yıla a�t yıllık
beyannameler�n� kanun� süreler�nde verm�ş, bu verg� türler�nden tahakkuk eden verg�ler�n� süres�nde ödem�ş ve bu
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verg� türler� �ç�n bu Kanunun 2 nc� ve 3 üncü madde hükümler�nden yararlanmamış olmaları şartıyla bu fıkra hükmüne
göre artırılan matrahları %15 oranında verg�lend�r�l�r. İst�sna, �nd�r�m ve mahsuplar neden�yle bu beyannameler
üzer�nden ödenmes� gereken verg�n�n bulunmaması hâl�nde de bu hüküm uygulanır.

d) Kurumlar verg�s� mükellefler�n�n, 193 sayılı Kanunun geç�c� 61 �nc� maddes�ne göre verg� tevk�fatına tab�
tutulmuş olan kazanç ve �ratlarının bulunması hâl�nde, bu fıkrada bel�rt�len verg� �ncelemes�ne ve tarh�yata muhatap
olmamaları �ç�n bu kazanç ve �ratlar üzer�nden tevk�f ed�len verg�ler�n, a�t olduğu yıla �l�şk�n olarak bu fıkranın (a)
bend�nde bel�rt�len şek�lde artırılması şarttır.

e) Kurumlar verg�s� mükellefler�n�n, 193 sayılı Kanunun geç�c� 61 �nc� maddes�nde yer alan verg� tevk�fatına
tab� kazanç ve �ratları muhtasar beyanname �le beyan etmem�ş olmaları hâl�nde, bu yıllara �l�şk�n olarak bu fıkrada
bel�rt�len verg� �ncelemes�ne ve tarh�yata muhatap olmamaları �ç�n bu kazanç ve �ratlara a�t tevk�fat matrahlarını,
31/8/2021 tar�h�ne kadar (bu tar�h dâh�l),  bu fıkranın (c) bend�nde bel�rt�len asgar� matrahın %50’s�nden az olmamak
kaydıyla beyan etmeler� şarttır. Bu bent hükmüne göre artırılan matrahlar üzer�nden %15 oranında verg� hesaplanır.

f) Bu fıkranın (d) ve (e) bentler�nde yer alan hükümlerden yararlanarak artırımda veya beyanda bulunan
mükellefler�n, bu yıllara �l�şk�n olarak bu fıkrada bel�rt�len verg� �ncelemes� ve tarh�yata muhatap olmamaları �ç�n �lg�l�
yıllarda verg�ye esas alınan kurumlar verg�s� matrahlarını da bu fıkranın (c) bend�nde bel�rt�len tutarlardan az
olmamak üzere (a) bend�nde bel�rt�len şek�lde artırmaları şarttır.

g) Gel�r ve kurumlar verg�s� mükellefler�n�n bu fıkra hükmünden yararlanarak beyan ett�kler� matrahları
artırmaları hâl�nde, daha önce tevk�f yoluyla ödem�ş oldukları verg�ler, artırılan matrahlar üzer�nden hesaplanan
verg�lerden mahsup ed�lmez.

ğ) Gel�r ve kurumlar verg�s� mükellefler�n�n matrah artırımında bulundukları yıllara a�t zararların %50’s�, 2021
ve �zleyen yıllar kârlarından mahsup ed�lmez.

h) İst�sna ve �nd�r�mler neden�yle gelecek yıllarda matrahtan �nd�r�m konusu yapılab�lecek tutarlar �le geçm�ş
yıl zararları bu fıkra hükmüne göre artırılan matrahlardan �nd�r�lemez.

ı) Matrah artırımında bulunan mükellefler�n yıllık gel�r ve kurumlar verg�s�ne mahsuben daha önce ödem�ş
oldukları verg�ler�n �ades� �le �lg�l� talepler�ne �l�şk�n �nceleme ve tarh�yat hakkı saklıdır.

�) İşe başlama ve �ş� bırakma g�b� nedenlerle kıst dönemde faal�yette bulunmuş mükellefler hakkında �lg�l�
yıllar �ç�n bel�rlenen asgar� matrahlar, faal�yette bulunulan ay sayısı (ay kes�rler� tam ay olarak) d�kkate alınarak
hesaplanır.

j) Bu fıkranın (a) bend� kapsamında matrah artırımında bulunulan verg�lend�rme dönemler�ne �l�şk�n olarak bu
Kanunun yayımı tar�h�nden önce yapılıp kes�nleşen tarh�yatlar, �lg�l� dönem beyanı �le b�rl�kte d�kkate alınır.

(2) Mükellefler, bu fıkrada bel�rt�len şartlar dâh�l�nde gel�r (stopaj) veya kurumlar (stopaj) verg�s�n� artırarak
bu maddede bel�rt�len süre ve şek�lde ödemeler� hal�nde, kend�ler� nezd�nde söz konusu verg�y� ödemey� kabul
ett�kler� yıllara a�t verg�lend�rme dönemler� �le �lg�l� olarak artırıma konu ödemeler neden�yle gel�r (stopaj) veya
kurumlar (stopaj) verg�s� �ncelemes� ve tarh�yatı yapılmaz.

a) 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (1) numaralı bend� uyarınca h�zmet erbabına
ödenen ücretlerden verg� tevk�fatı yapmaya mecbur olanlar, her b�r verg�lend�rme dönem�ne �l�şk�n olarak verd�kler�
(�ht�raz� kayıtla ver�lenler dâh�l) muhtasar beyannameler�nde yer alan ücret ödemeler�ne �l�şk�n gayr�saf� tutarların
yıllık toplamı üzer�nden 2016 yılı �ç�n %6, 2017 yılı �ç�n %5, 2018 yılı �ç�n %4, 2019 yılı �ç�n %3 ve 2020 yılı �ç�n %2
oranından az olmamak üzere hesaplanacak gel�r verg�s�n�, 31/8/2021 tar�h�ne kadar (bu tar�h dâh�l) artırırlar.

b) Bu fıkranın (a) bend� kapsamında verg� artırımında bulunulan yıl �ç�nde yer alan verg�lend�rme dönemler�ne
�l�şk�n olarak;

1) Ver�lmes� gereken muhtasar beyannamelerden, en az b�r döneme �l�şk�n beyanname ver�lm�ş olması hâl�nde,
beyan ed�lm�ş ücret ödemeler�ne �l�şk�n gayr�saf� tutar ortalaması alınmak suret�yle b�r yıla �blağ ed�lerek, artırıma
esas olmak üzere yıllık ücretler üzer�nden gel�r (stopaj) verg�s� matrahı bulunur ve bu tutar üzer�nden bu fıkranın (a)
bend�nde bel�rt�len oranlarda gel�r verg�s� hesaplanır.

2) H�ç beyanname ver�lmem�ş olması hâl�nde, her ay �ç�n hesaplanacak asgar� gel�r (stopaj) verg�s�ne esas
olmak üzere en az;

(aa) Bu Kanunun yayımı tar�h�nden önce �lg�l� yılda ver�lm�ş olan aylık pr�m ve h�zmet belgeler�nde b�ld�r�len
ortalama �şç� sayısı kadar �şç�,

(bb) İlg�l� yılda aylık pr�m ve h�zmet belgeler�n�n h�ç ver�lmem�ş olması hâl�nde, bu Kanunun yayımı tar�h�ne
kadar ver�lm�ş olmak şartıyla �zleyen verg�lend�rme dönemler�nde ver�len �lk aylık pr�m ve h�zmet belges�ndek� �şç�
sayısı kadar �şç�,

(cc) Bu Kanunun yayımı tar�h�ne kadar aylık pr�m ve h�zmet belges�n�n h�ç ver�lmem�ş olması hâl�nde en az
�k� �şç�,

çalıştırıldığı kabul ed�lmek ve �lg�l� yılın son verg�lend�rme dönem�nde geçerl� olan asgar� ücret�n brüt tutarı
esas alınarak hesaplanan gel�r (stopaj) verg�s� matrahı üzer�nden bu fıkranın (a) bend�nde bel�rt�len oranlarda gel�r
verg�s�n� ödemek suret�yle bu fıkradan yararlanılır.
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c) 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (2), (3), (5), (11) ve (13) numaralı bentler� �le
13/6/2006 tar�hl� ve 5520 sayılı Kurumlar Verg�s� Kanununun 15 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) ve (b) bentler�
ve 30 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� uyarınca verg� tevk�fatı yapmaya mecbur olanların, �lg�l� yıl �ç�nde
verd�kler� (�ht�raz� kayıtla ver�lenler dâh�l) muhtasar beyannameler�nde (�lg�l� yıl �ç�nde ver�len muhtasar
beyannamelerde beyan ed�len tutarlar b�r yıla �blağ ed�lmeks�z�n) yer alan söz konusu ödemeler�ne �l�şk�n gayr�saf�
tutarların yıllık toplamı üzer�nden;

1) 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (2) ve (5) numaralı bentler� �le 5520 sayılı
Kanunun 15 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�nde yer alan ödemeler �ç�n ayrı ayrı olmak üzere 2016 yılı �ç�n
%6, 2017 yılı �ç�n %5, 2018 yılı �ç�n %4, 2019 yılı �ç�n %3 ve 2020 yılı �ç�n %2 oranından az olmamak üzere
hesaplanacak verg�y�,

2) 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (3) numaralı bend� �le 5520 sayılı Kanunun 15
�nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) ve 30 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bentler�nde yer alan ödemeler �ç�n
ayrı ayrı olmak üzere 2016 �la 2020 yılları �ç�n her b�r yıl �t�barıyla %1, 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddes�n�n
b�r�nc� fıkrasının (11) ve (13) numaralı bentler�nde yer alan ödemeler �ç�n ayrı ayrı olmak üzere �lg�l� yıllarda geçerl�
olan tevk�fat oranının %25’� oranında hesaplanan verg�y�,

31/8/2021 tar�h�ne kadar (bu tar�h dâh�l)  artırırlar.
ç) Bu fıkranın (c) bend� kapsamında matrah veya verg� artırımında bulunulan yıl �ç�nde h�ç muhtasar

beyanname ver�lmem�ş olması veya muhtasar beyanname ver�lmekle b�rl�kte artırılması �stenen ödeme türünün
beyannamede bulunmaması hâl�nde;

1) 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (2) numaralı bend�nde yer alan ödemeler
neden�yle �lg�l� yıllar �ç�n b�lanço esasına göre defter tutan gel�r verg�s� mükellefler� �ç�n bel�rlenm�ş asgar� gel�r
verg�s� matrah tutarının %50’s� esas alınarak bel�rlenen gel�r (stopaj) verg�s� matrahı üzer�nden %15 oranında
hesaplanan verg�y�,

2) 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (5) numaralı bend� �le 5520 sayılı Kanunun 15
�nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�nde yer alan ödemeler neden�yle �lg�l� yıllar �ç�n beyana tab� gel�r� sadece
gayr�menkul sermaye �radından oluşan gel�r verg�s� mükellefler� �ç�n bel�rlenen asgar� gel�r verg�s� matrah tutarı esas
alınarak bel�rlenen gel�r (stopaj) veya kurumlar (stopaj) verg�s� matrahı üzer�nden %15 oranında hesaplanan verg�y�,

3) 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (3) numaralı bend� �le 5520 sayılı Kanunun 15
�nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) ve 30 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bentler�nde yer alan ödemeler
neden�yle �lg�l� yıllar �ç�n b�lanço esasına göre defter tutan mükellefler �ç�n bel�rlenm�ş asgar� gel�r verg�s� matrah
tutarı esas alınarak bel�rlenen gel�r (stopaj) veya kurumlar (stopaj) verg�s� matrahı üzer�nden %3, 193 sayılı Kanunun
94 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (11) numaralı bend�nde yer alan ödemeler �ç�n %2, (13) numaralı bend�nde yer
alan ödemeler �ç�n de %5 oranında hesaplanan verg�y�,

ödemek suret�yle, bu maddeden yararlanılır.
d) Bu fıkra uyarınca artırımda bulunulması durumunda ayrıca gel�r veya kurumlar verg�s� matrah artırımında

bulunulmuş olması şartı aranmaz.
e) Gel�r (stopaj) veya kurumlar (stopaj) verg�s� artırımında bulunmak �steyenler�n, yıl �ç�nde �şe başlamaları ya

da �ş� bırakmaları hâl�nde faal�yette bulunulan verg�lend�rme dönemler� �ç�n (ay kes�rler� tam ay olarak d�kkate
alınmak suret�yle) bu fıkrada bel�rt�len esaslar çerçeves�nde artırımda bulunulur.

f) Gel�r (stopaj) veya kurumlar (stopaj) verg�s� artırımında bulunulan yıl �ç�nde yer alan verg�lend�rme
dönemler�ne �l�şk�n olarak bu Kanunun yayımı tar�h�nden önce yapılıp kes�nleşen tarh�yatlar, �lg�l� dönem beyanı �le
b�rl�kte d�kkate alınır.

g) Bu fıkra hükmüne göre artırıma esas ücret tutarı �le matrahlar, gel�r veya kurumlar verg�s� matrahlarının
tesp�t�nde g�der veya mal�yet unsuru olarak d�kkate alınmaz.

ğ) Bu fıkra kapsamında artırımdan yararlanılarak hesaplanan gel�r verg�s�ne herhang� b�r �st�sna ve �nd�r�m
uygulanmaz.

(3) Mükellefler, bu fıkrada bel�rt�len şartlar dâh�l�nde katma değer verg�s�n� artırarak bu maddede bel�rt�len
süre ve şek�lde ödemeler� hal�nde, kend�ler� nezd�nde söz konusu verg�y� ödemey� kabul ett�kler� yıllara a�t
verg�lend�rme dönemler� �le �lg�l� olarak katma değer verg�s� �ncelemes� ve tarh�yatı yapılmaz.

a) Katma değer verg�s� mükellefler�, her b�r verg�lend�rme dönem�ne �l�şk�n olarak verd�kler�
beyannameler�ndek� (�ht�raz� kayıtla ver�lenler dâh�l) hesaplanan katma değer verg�s�n�n yıllık toplamı üzer�nden 2016
yılı �ç�n %3, 2017 yılı �ç�n %3, 2018 yılı �ç�n %2,5, 2019 yılı �ç�n %2 ve 2020 yılı �ç�n %2 oranından az olmamak
üzere bel�rlenecek katma değer verg�s�n�, verg� artırımı olarak 31/8/2021 tar�h�ne kadar (bu tar�h dâh�l)  beyan ederler.
25/10/1984 tar�hl� ve 3065 sayılı Katma Değer Verg�s� Kanununun 11 �nc� maddes�n�n (1) numaralı fıkrasının (c)
bend� ve geç�c� 17 nc� maddes�ne göre tec�l-terk�n uygulamasından faydalanan mükellefler �ç�n artırıma esas tutarın
bel�rlenmes�nde, tec�l ed�len verg�ler hesaplanan verg�den düşülür.

b) B�r aylık verg�lend�rme dönem�ne tab� olan katma değer verg�s� mükellefler�nce, artırımda bulunulmak
�sten�len yıl �ç�ndek� verg�lend�rme dönemler� �le �lg�l� olarak;
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1) Ver�lmes� gereken katma değer verg�s� beyannameler�nden, en az üç döneme a�t beyannamen�n ver�lm�ş
olması hâl�nde, bu yıla a�t dönemlerden ver�lm�ş olan beyannamelerdek� hesaplanan katma değer verg�s� tutarlarının
ortalaması b�r yıla �blağ ed�lerek, artırıma esas olmak üzere yıllık hesaplanan katma değer verg�s� tutarı bulunur ve bu
tutar üzer�nden bu fıkranın (a) bend�nde bel�rt�len oranlara göre artırım tutarı hesaplanır.

2) H�ç beyanname ver�lmem�ş ya da b�r veya �k� döneme �l�şk�n beyanname ver�lm�ş olması hâl�nde, �lg�l� yıl
�ç�n gel�r veya kurumlar verg�s� matrah artırımında bulunulmuş olması şartıyla artırılan matrah üzer�nden %18
oranında katma değer verg�s� artırımında bulunmak suret�yle bu fıkradan yararlanılır. Bu durumda olan ad� ortaklık,
kollekt�f ve ad� komand�t ortaklıklarda ortakların tamamının gel�r veya kurumlar verg�s� yönünden matrah artırımında
bulunmaları şarttır.

3) İlg�l� takv�m yılı �ç�ndek� �şlemler�n tamamının �st�snalar kapsamındak� tesl�m ve h�zmetlerden oluşması,
tec�l-terk�n uygulaması kapsamındak� tesl�mlerden oluşması veya d�ğer nedenlerle takv�m yılının bütün dönemler�nde
hesaplanan katma değer verg�s� bulunmaması hâl�nde, �lg�l� yıl �ç�n gel�r veya kurumlar verg�s� matrah artırımında
bulunulmuş olması şartıyla artırılan matrah üzer�nden %18 oranında katma değer verg�s� artırımında bulunmak
suret�yle bu fıkradan yararlanılır. Şu kadar k�, �lg�l� takv�m yılı �ç�nde bu alt bentte bel�rt�len durumların yanı sıra
verg�ye tab� d�ğer �şlemler�n de mevcud�yet� neden�yle hesaplanan verg�s� çıkan mükellefler �le yıl �ç�nde
beyannameler�n�n tamamını vermekle b�rl�kte beyannameler�n�n bazılarında hesaplanan katma değer verg�s�
bulunmayan mükellefler�n bu fıkra hükmüne göre ödemeler� gereken katma değer verg�s� tutarı, yukarıda bel�rt�ld�ğ�
şek�lde hesaplanacak %18 oranındak� katma değer verg�s� tutarından aşağı olmamak kaydıyla, hesaplanan katma değer
verg�s� bulunan beyannamelerdek� verg�ler toplamına bu fıkranın (a) bend�nde bel�rt�len oranlar uygulanmak suret�yle
hesaplanır. Bu kapsama g�ren mükellefler, gel�r veya kurumlar verg�s� �ç�n matrah artırımında bulunmamaları hâl�nde
bu fıkra hükmünden yararlanamaz.

c) Verg�lend�rme dönem� üç aylık olan katma değer verg�s� mükellefler�n�n, yıllık asgar� artırım tutarı, h�ç
beyanname vermem�ş olmaları hâl�nde bu fıkranın (b) bend�n�n (2) numaralı alt bend�nde bel�rt�len esaslar
çerçeves�nde, en az b�r dönem �ç�n beyanname verm�ş olmaları hâl�nde �se aynı bend�n (1) numaralı alt bend�nde
bel�rt�len esaslar çerçeves�nde bel�rlen�r.

ç) Katma değer verg�s� mükellefler�n�n, artırıma esas alınan �lg�l� yılın verg�lend�rme dönemler�n�n tamamı
�ç�n artırımda bulunmaları zorunludur. Şu kadar k�, mükellefler�n artırımda bulunmak �sted�kler� yıl �ç�nde �şe
başlamaları ya da �ş� bırakmaları hâl�nde, faal�yette bulunulan verg�lend�rme dönemler� �ç�n bu fıkrada bel�rt�len
esaslar çerçeves�nde artırımda bulunulur.

d) Mükellefler�n artırımda bulunmak �sted�kler� yıl �ç�ndek� verg�lend�rme dönemler�ne �l�şk�n olarak bu
Kanunun yayımı tar�h�nden önce yapılıp kes�nleşen tarh�yatlar, �lg�l� dönem beyanı �le b�rl�kte d�kkate alınır.

e) Artırım taleb�nde bulunulan yılları �zleyen dönemlerde yapılacak verg� �ncelemeler�ne �l�şk�n olarak artırım
taleb�nde bulunulan dönemler �ç�n, sonrak� dönemlere devreden katma değer verg�s� yönünden ve artırım taleb�nde
bulunulan dönemler �ç�n �hraç kaydıyla tesl�mlerden veya �ade hakkı doğuran �şlemlerden doğan terk�n ve �ade
�şlemler� �le �lg�l� �nceleme ve tarh�yat hakkı saklıdır. Sonrak� dönemlere devreden katma değer verg�s� yönünden
yapılan �ncelemelerde artırım taleb�nde bulunulan dönemler �ç�n tarh�yat öner�lemez.

f) Bu fıkra hükmüne göre ödenen katma değer verg�s�, gel�r veya kurumlar verg�s� matrahlarının tesp�t�nde
g�der veya mal�yet unsuru olarak nazara alınmaz, ödenmes� gereken katma değer verg�ler�nden �nd�r�lmez veya
herhang� b�r şek�lde �ade konusu yapılmaz.

(4) Bu madden�n b�r�nc�, �k�nc� ve üçüncü fıkralarına göre;
a) Matrah ve verg� artırımının 31/8/2021 tar�h�ne kadar (bu tar�h dâh�l) bu maddede öngörülen şek�lde

yapılması, hesaplanan veya artırılan gel�r, kurumlar ve katma değer verg�ler�n�n, peş�n veya �lk taks�t� bu Kanunun 9
uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�nde bel�rt�len sürede başlamak üzere �k�şer aylık dönemler hal�nde azam�
altı eş�t taks�tte bu Kanunda bel�rt�len süre ve şek�lde ödenmes� şarttır. Bu verg�ler�n bu Kanunda bel�rt�len şek�lde
ödenmemes� hâl�nde, ödenmeyen verg� tutarları �lk taks�t ödeme süres�n�n son günü vade kabul ed�lerek 6183 sayılı
Kanunun 51 �nc� maddes�ne göre gec�kme zammıyla b�rl�kte tak�p ve tahs�l ed�l�r, ancak bu madde hükmünden
yararlanılamaz.

b) Hesaplanarak veya artırılarak ödenen verg�ler, gel�r veya kurumlar verg�s� matrahlarının tesp�t�nde g�der
veya mal�yet unsuru olarak kabul ed�lmez; �nd�r�m, mahsup ve �ade konusu yapılmaz.

c) Artırılan matrahlar neden�yle geç�c� verg� hesaplanmaz ve tahs�l olunmaz.
ç) Matrah veya verg� artırımında bulunulması, 213 sayılı Kanunun defter ve belgeler�n muhafaza ve �brazına

�l�şk�n hükümler�n�n uygulanmasına engel teşk�l etmez.
d) Matrah veya verg� artırımı sonucunda tahakkuk eden verg�ler�n tamamının �lk taks�t ödeme süres� �çer�s�nde

peş�n olarak ödenmes� hâl�nde, bu verg�lerden %10 �nd�r�m yapılır ve katsayı uygulanmaz.
(5) Daha önce nezd�nde verg� �ncelemes� yapılmış olan mükellefler, verg� �ncelemes� yapılan yıllar �ç�n de

artırımda bulunab�l�rler.
(6) İdaren�n, artırımda bulunulmayan yıllar veya dönemler �ç�n verg� �ncelemes� yapma hakkı saklıdır.
(7) Bu maddeye göre matrah veya verg� artırımında bulunulması, bu Kanunun yayımı tar�h�nden önce

başlanılmış olan verg� �ncelemeler� �le takd�r �şlemler�ne engel teşk�l etmez. Ancak, artırımda bulunan mükellefler
hakkında başlanılan verg� �ncelemeler� ve takd�r �şlemler�n�n, bu madden�n b�r�nc� fıkrasının (ı) bend� ve üçüncü
fıkrasının (e) bend� hükümler� saklı kalmak kaydıyla, 2/8/2021 tar�h�ne kadar (bu tar�h dâh�l) sonuçlandırılamaması
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hâl�nde, bu �şlemlere devam ed�lmez. Bu süre �çer�s�nde sonuçlandırılan verg� �ncelemeler� �le �lg�l� tarh�yat önces�
uzlaşma talepler� d�kkate alınmaz. İnceleme veya takd�r sonucu tarh�yata konu matrah veya verg� farkı tesp�t ed�lmes�
hâl�nde, �nceleme raporları �le takd�r kom�syonu kararlarının verg� da�res� kayıtlarına �nt�kal ett�ğ� tar�hten önce
artırımda bulunulmuş olması şartıyla �nceleme ve takd�r sonucu bulunan fark, bu madden�n b�r�nc�, �k�nc� ve üçüncü
fıkra hükümler� �le b�rl�kte değerlend�r�l�r. İnceleme ve takd�r �şlemler�n�n sonuçlandırılmasından maksat, �nceleme
raporları ve takd�r kom�syonu kararlarının verg� da�res� kayıtlarına �nt�kal ett�r�lmes�d�r.

(8) Matrah veya verg� artırımı dolayısıyla mükelleflerce ver�len yıllık, muhtasar ve katma değer verg�s�
beyannameler� ve d�ğer beyannameler �ç�n damga verg�s� alınmaz.

(9) Matrah ve verg� artırımıyla �lg�l� aşağıdak� hükümler de uygulanır:
a) Aşağıda sayılan mükellefler bu madden�n b�r�nc�, �k�nc� ve üçüncü fıkra hükümler�nden yararlanamazlar:
1) 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddes�n�n (b) fıkrasında yer alan “defter, kayıt ve belgeler� yok edenler veya

defter sah�feler�n� yok ederek yer�ne başka yapraklar koyanlar veya h�ç yaprak koymayanlar veya belgeler�n asıl veya
suretler�n� tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler”,

2) Terör suçundan hüküm g�yenler,
3) Bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h �t�barıyla haklarında terör örgütler�ne veya M�ll� Güvenl�k Kurulunca

Devlet�n m�ll� güvenl�ğ�ne karşı faal�yette bulunduğuna karar ver�len yapı, oluşum veya gruplara üyel�ğ�, mensub�yet�
veya �lt�sakı yahut bunlarla �rt�batı olduğu gerekçes�yle adl� makamlar, genel kolluk kuvvetler� veya Mal� Suçları
Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında verg� �ncelemes�
yapılması, terörün f�nansmanı suçu veya aklama suçu kapsamında �nceleme ve araştırma yapılması talep ed�lenler.

b) Bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h �t�barıyla haklarında, 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddes�n�n (b)
fıkrasında yer alan defter, kayıt ve belgeler� yok etme veya defter sah�feler�n� yok ederek yer�ne başka yapraklar
koyma veya h�ç yaprak koymama veya belgeler�n asıl veya suretler�n� tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme
f��ller�nden hareketle yapılan verg� �ncelemes� devam edenler�n bu maddede bel�rt�len süre ve öngörülen şek�lde
matrah veya verg� artırımında bulunmaları durumunda, söz konusu verg� �ncelemes�n�n tamamlanmasına kadar bu
artırımlara �l�şk�n olarak tahakkuk �şlemler� beklet�l�r. Şu kadar k�, bu maddede bel�rt�len süre ve öngörülen şek�lde
matrah veya verg� artırımında bulunmayanlar madde hükümler�nden faydalandırılmaz.

c) Bu fıkranın (b) bend� kapsamında artırımda bulunanlar hakkında, artırımda bulundukları dönem ve verg�
türler�ne �l�şk�n olarak bu Kanunun yayımı tar�h�nden (bu tar�h dâh�l) önce veya yayımı tar�h�n� �zleyen günden
�t�baren on �k� ay �çer�s�nde başlanılan verg� �ncelemeler� ((b) bend�nde bel�rt�len �nceleme dâh�l) �le takd�r
�şlemler�n�n, bu madden�n b�r�nc� fıkrasının (ı) bend� ve üçüncü fıkrasının (e) bend� hükümler� saklı kalmak kaydıyla,
bu Kanunun yayımı tar�h�n� �zleyen ayın başından �t�baren on �k� ay �çer�s�nde sonuçlandırılamaması hâl�nde, bu
�şlemlere devam ed�lmez. Söz konusu verg� �ncelemeler�nden bu süre �çer�s�nde sonuçlandırılanlarla �lg�l� tarh�yat
önces� uzlaşma talepler� d�kkate alınmaz. İnceleme ve takd�r �şlemler�n�n sonuçlandırılmasından maksat, �nceleme
raporları ve takd�r kom�syonu kararlarının verg� da�res� kayıtlarına �nt�kal ett�r�lmes�d�r.

ç) Bu fıkranın (b) bend� uyarınca yapılan verg� �ncelemes� kapsamında bu Kanunun yayımı tar�h�n� �zleyen
ayın başından �t�baren on �k� ay �çer�s�nde bu f��ller�n varlığının tesp�t ed�lmemes� durumunda, bu durumun tesp�t�ne
�l�şk�n rapor veya yazı, aynı bentte öngörülen süre ve şek�lde matrah veya verg� artırımında bulunan mükelleflere
tebl�ğ ed�l�r. Matrah ve verg� artırımı sonucu hesaplanan verg�ler�, tebl�gatı �zleyen aydan başlamak üzere matrah ve
verg� artırımı sırasındak� terc�hler�ne göre ödemeler� ve maddede öngörülen d�ğer şartları yer�ne get�rmeler� koşuluyla
söz konusu mükellefler bu madde hükümler�nden yararlanırlar.

d) Bu fıkranın (ç) bend� kapsamında kend�s�ne rapor veya yazı tebl�ğ ed�len mükellefler hakkında düzenlenen;
1) Bu fıkranın (c) bend� kapsamındak� �nceleme raporu veya takd�r kom�syonu kararından önce tarh�yata konu

matrah veya verg� farkı tesp�t� �çeren (b) bend� kapsamındak� �nceleme raporunun verg� da�res� kayıtlarına �nt�kal
ett�r�lmes� hal�nde, matrah veya verg� artırımının �hlal ed�lmemes� koşuluyla, (c) bend� kapsamındak� �ncelemeye veya
tarh �şlemler�ne devam ed�lmez.

2) Bu fıkranın (b) bend� kapsamındak� �nceleme raporundan önce (c) bend� kapsamındak� �nceleme raporu
veya takd�r kom�syonu kararının verg� da�res� kayıtlarına �nt�kal ett�r�lmes� hal�nde, bu rapor veya karar, Kanunun
yayımı tar�h�n� �zleyen ayın başından �t�baren on �k� ayı aşmamak üzere bu fıkranın (b) bend�nde bahsed�len verg�
�ncelemes� net�ces�nde düzenlenen raporların verg� da�res� kayıtlarına �nt�kal ett�ğ� tar�he kadar beklet�l�r.

3) Bu fıkranın (b) bend� kapsamında yapılan verg� �ncelemes� sonucunda bulunan matrah veya verg� farkı bu
madden�n b�r�nc�, �k�nc� ve üçüncü fıkra hükümler� �le b�rl�kte değerlend�r�l�r, matrah veya verg� artırımına �l�şk�n
taks�tler�n tamamen ödenmes� şartıyla (c) bend� kapsamındak� rapor veya kararlar (verg� z�yaına 213 sayılı Kanunun
359 uncu maddes�nde yazılı f��llerle sebeb�yet ver�lmes� hal� har�ç) �ç�n tarh�yat yapılmaz ve verg� cezası kes�lmez. Bu
fıkranın (c) bend� kapsamındak� raporlarda verg� z�yaına 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddes�nde yazılı f��llerle
sebeb�yet ver�ld�ğ�n�n tesp�t� hal�nde, söz konusu raporlarda tesp�t ed�len matrah veya verg� farkı ve bu fıkranın (b)
bend� kapsamında yapılan verg� �ncelemes� sonucunda bulunan matrah veya verg� farkı, bu madden�n b�r�nc�, �k�nc� ve
üçüncü fıkra hükümler� �le b�rl�kte değerlend�r�l�r.

e) Bu fıkranın (b) bend� uyarınca yapılan verg� �ncelemes�n�n tamamlanması sonucunda söz konusu f��ller�n
varlığının tesp�t ed�lmes� hal�nde, bu mükellefler tarafından yapılan matrah veya verg� artırımları d�kkate alınmaz. Bu
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fıkranın (c) bend� kapsamındak� �nceleme raporu veya takd�r kom�syonu kararlarının �lg�l� olduğu dönemlere �l�şk�n
verg� ve cezalara yönel�k zamanaşımı süres�, bu Kanunun yayımı tar�h�n� �zleyen ayın başından �t�baren on �k� ay
aşılmamak kaydıyla, mezkûr rapor veya kararın verg� da�res� kayıtlarına �nt�kal ett�r�ld�ğ� tar�hten bu fıkranın (b) bend�
kapsamındak� raporların verg� da�res�ne �nt�kal ett�ğ� tar�he kadar �şlemez.

f) Bu fıkranın (c) bend� kapsamındak� �nceleme raporu veya takd�r kom�syonu kararından önce (b) bend�
uyarınca yapılan verg� �ncelemes�n�n sonuçlanması ve �nceleme sonucunda bahse konu fıkrada bel�rt�len f��ller�n
varlığının tesp�t ed�lmes� hal�nde, bu fıkranın (c) bend�nde bel�rt�len �nceleme ve takd�r �şlemler�n�n tamamlanmasına
�l�şk�n süreler açısından 213 sayılı Kanunun genel hükümler� uygulanır.

(10) Mükellefler�n bu maddeye göre matrah veya verg� artırımı yaptıkları dönemlere �l�şk�n olarak kanun�
süres�nde vermed�kler� anlaşılan beyannameler neden�yle 213 sayılı Kanunun usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına
�l�şk�n hükümler� uygulanmaz.

(11) Bu madde hükümler�ne göre matrah veya verg� artırımı �le �lg�l� olarak doğru beyan yapılmaması veya
verg� hataları neden�yle eks�k tahakkuk eden verg�ler, �lk taks�t ödeme süres�n�n sonunda tahakkuk etm�ş sayılır ve bu
Kanunda açıklandığı şek�lde tahs�l ed�l�r.

(12) B�r�nc� fıkranın (ç) bend� kapsamında yapılacak değerlend�rmede, her b�r dönem �ç�n ayrı ayrı 10 Türk
l�rasına (bu tutar dâh�l) kadar yapılan eks�k ödemeler d�kkate alınmaz.

(13) Bu madden�n b�r�nc�, �k�nc� ve üçüncü fıkra hükümler�nden yararlananlar hakkında 213 sayılı Kanunun
367 nc� maddes� kapsamında yapılacak �ncelemeler saklıdır. Ancak, bu �ncelemeler sonucunda matrah veya verg�
artırımında bulunulan dönemler ve verg�ler �ç�n tarh�yat yapılmaz.

İşletme kayıtlarının düzelt�lmes�
MADDE 6 – (1) İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan emt�a, mak�ne, teçh�zat ve

dem�rbaşlar hakkında aşağıdak� hükümler uygulanır:
a) Gel�r ve kurumlar verg�s� mükellefler� (ad�, kollekt�f ve ad� komand�t ş�rketler dâh�l), �şletmeler�nde mevcut

olduğu hâlde kayıtlarında yer almayan emt�a, mak�ne, teçh�zat ve dem�rbaşları kend�ler�nce veya bağlı oldukları
meslek kuruluşunca tesp�t ed�lecek ray�ç bedel �le 31/8/2021 tar�h�ne kadar (bu tar�h dâh�l)  b�r envanter l�stes� �le
verg� da�reler�ne b�ld�rmek suret�yle defterler�ne kaydedeb�l�rler. B�ld�r�me dâh�l ed�len kıymetler �ç�n amort�sman
ayrılmaz.

b) B�lanço esasına göre defter tutan mükellefler, bu fıkranın (a) bend� hükümler� uyarınca akt�fler�ne
kaydett�kler� emt�a �ç�n ayrı, mak�ne, teçh�zat ve dem�rbaşlar �ç�n ayrı olmak üzere özel karşılık hesabı açarlar. Emt�a
�ç�n ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya �şletmen�n tasf�ye ed�lmes� hâl�nde sermayen�n unsuru sayılır ve
verg�lend�r�lmez. Mak�ne, teçh�zat ve dem�rbaşlar envantere kayded�l�r ve ayrılan karşılık b�r�km�ş amort�sman
addolunur. İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler �se söz konusu emt�ayı defterler�n�n g�der kısmına satın
alınan mal olarak kaydederler.

c) Bu fıkranın (a) bend� uyarınca beyan ed�len; mak�ne, teçh�zat, dem�rbaş ve emt�aların bedel� üzer�nden tab�
olduğu oranların yarısı esas alınarak katma değer verg�s� hesaplanır ve ayrı b�r beyanname �le sorumlu sıfatıyla beyan
ed�lerek, beyanname verme süres� �ç�nde öden�r. Mak�ne, teçh�zat ve dem�rbaşlar üzer�nden ödenen bu verg�,
hesaplanan katma değer verg�s�nden �nd�r�lemez. Emt�a üzer�nden ödenen verg� genel esaslara göre �nd�r�l�r. Bu emt�a,
mak�ne, teçh�zat ve dem�rbaşlar �ç�n 3065 sayılı Kanunun 9 uncu maddes�n�n (2) numaralı fıkrası hükmü uygulanmaz.

ç) Bu fıkranın (a) bend� kapsamında b�ld�r�len kıymetler�n satılması hâl�nde satış bedel�, bunların deftere
kayded�len değer�nden düşük olamaz.

d) Mükellefler �şletmeler�nde bulunduğu halde kayıtlarında yer almayan basılı k�tap ve sürel� yayınları,
kend�ler�nce veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tesp�t ed�lecek ray�ç bedel üzer�nden %4 oranında katma değer
verg�s� hesaplamak ve bu fıkranın (a) bend�ndek� sürede ayrı b�r beyanname �le sorumlu sıfatıyla beyan ederek
ödemek suret�yle defterler�ne kaydedeb�l�rler. Ödenen bu verg� hesaplanan katma değer verg�s�nden �nd�r�leb�l�r, ancak
�adeye konu ed�lemez. Bu emt�a �ç�n 3065 sayılı Kanunun 9 uncu maddes�n�n (2) numaralı fıkrası hükmü uygulanmaz.

e) Özel tüket�m verg�s� konusuna g�ren malları bu fıkranın (a) bend� kapsamında beyan eden ve alış belgeler�n�
�braz edemeyen mükellefler�n, bu malların beyan tar�h�ndek� m�ktarı ve emsal bedel� üzer�nden geçerl� olan özel
tüket�m verg�s�n�, bu fıkranın (c) bend�nde bel�rt�len beyanname verme süres� �ç�nde ayrı b�r beyanname �le beyan
ederek aynı süre �ç�nde ödemeler� hâl�nde bu mallar bakımından 4760 sayılı Kanunun 4 üncü maddes�n�n (3) numaralı
fıkrası hükmü uygulanmaz. Bu şek�lde beyan ed�lerek ödenen özel tüket�m verg�s� �ç�n verg� cezası kes�lmez.

f) Bu fıkra hükmünün uygulanmasına �l�şk�n olarak geçm�şe yönel�k verg� cezası uygulanmaz.
(2) Kayıtlarda yer aldığı hâlde �şletmede bulunmayan emt�a, mak�ne, teçh�zat ve dem�rbaşlar hakkında

aşağıdak� hükümler uygulanır:
a) Gel�r ve kurumlar verg�s� mükellefler� (ad�, kollekt�f ve ad� komand�t ş�rketler dâh�l), kayıtlarında yer aldığı

hâlde �şletmeler�nde mevcut olmayan emt�a, mak�ne, teçh�zat ve dem�rbaşlarını, 31/8/2021 tar�h�ne kadar (bu tar�h
dâh�l), emt�alar bakımından aynı nev’�den emt�alara �l�şk�n car� yıl kayıtlarına göre tesp�t ed�len gayr�saf� kâr oranını,
mak�ne, teçh�zat ve dem�rbaşlar bakımından kend�ler�nce veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tesp�t ed�lecek
ray�ç bedeller�n� d�kkate alarak fatura düzenlemek ve her türlü verg�sel yükümlülükler�n� yer�ne get�rmek suret�yle
kayıt ve beyanlarına �nt�kal ett�reb�l�rler. Gayr�saf� kâr oranının car� yıl kayıtlarına göre tesp�t ed�lemed�ğ� hallerde,
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mükellef�n bağlı olduğu meslek odalarının bel�rleyeceğ� oranlar esas alınır. Bu hükme göre ödenmes� gereken katma
değer verg�s�, �lk taks�t� beyanname verme süres� �ç�nde, �zleyen taks�tler beyanname verme süres�n� tak�p eden �k�nc�
ve dördüncü ayda olmak üzere üç eş�t taks�tte öden�r.

b) Bu fıkra hükmünün uygulanmasına �l�şk�n olarak geçm�şe yönel�k verg� cezası ve gec�kme fa�z�
uygulanmaz.

(3) Kayıtlarda yer aldığı hâlde �şletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar �le bunlarla �lg�l�
d�ğer �şlemler hakkında aşağıdak� hükümler uygulanır:

a) B�lanço esasına göre defter tutan kurumlar verg�s� mükellefler�, 31/12/2020 tar�h� �t�barıyla düzenled�kler�
b�lançolarında görülmekle b�rl�kte �şletmeler�nde bulunmayan kasa mevcutları ve �şletmen�n esas faal�yet konusu
dışındak� �şlemler� dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu
tutarlar �le ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındak� net alacak tutarları �le bunlarla �lg�l� d�ğer hesaplarda yer
alan �şlemler�n� 31/8/2021 tar�h�ne kadar (bu tar�h dâh�l) verg� da�reler�ne beyan etmek suret�yle kayıtlarını
düzelteb�l�rler.

b) Bu fıkranın (a) bend� kapsamında beyan ed�len tutarlar üzer�nden %3 oranında hesaplanan verg�,
beyanname verme süres� �ç�nde öden�r.

c) Bu fıkra kapsamında ödenen verg�ler, gel�r veya kurumlar verg�s�nden mahsup ed�lmez; beyan ed�len
tutarlar ve ödenen verg�ler, kurumlar verg�s� matrahının tesp�t�nde g�der olarak kabul ed�lmez. Bu fıkra uyarınca beyan
ed�len tutarlar neden�yle �lave b�r tarh�yat yapılmaz. Bu fıkra kapsamında beyanda bulunan kurumlar verg�s�
mükellefler�n�n bu beyanları neden�yle 2021 yılı geç�c� verg� beyannameler�nde düzeltme gerekt�ğ� takd�rde, düzeltme
�şlemler� bu fıkrada öngörülen beyanname verme süres� �ç�nde yapılır ve düzeltme �şlemler� neden�yle herhang� b�r
ceza veya fa�z aranmaz.

(4) Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı, bu madden�n uygulanması �le �lg�l� olarak yılı �çer�s�nde ödenmes� gereken
verg�ler�n ödeme süreler�nde değ�ş�kl�k yapmaya, 213 sayılı Kanun hükümler�ne göre b�ld�r�mde bulunma zorunluluğu
get�rmeye ve uygulamaya �l�şk�n d�ğer usul ve esasları bel�rlemeye yetk�l�d�r.

Kes�nleşm�ş Sosyal Güvenl�k Kurumu alacakları
MADDE 7 – (1) 2021 yılı N�san ayı ve öncek� aylara �l�şk�n olup bu Kanunun yayımı tar�h�nden önce

tahakkuk ett�ğ� hâlde bu Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla ödenmem�ş olan;
a) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a), (b) ve (c) bentler� kapsamındak� s�gortalılık

statüler�nden kaynaklanan; s�gorta pr�m�, emekl�l�k keseneğ� ve kurum karşılığı, �şs�zl�k s�gortası pr�m�, sosyal
güvenl�k destek pr�m�,

b) Bu Kanuna göre yapılan başvuru tar�h� �t�barıyla �lg�l� mevzuatına göre ödenmes� �mkânı ortadan
kalkmamış �steğe bağlı s�gorta pr�m� ve topluluk s�gortası pr�m�,

c) Sosyal Güvenl�k Kurumu tarafından �lg�l� kanunları gereğ�nce tak�p ed�len damga verg�s�, özel �şlem verg�s�
ve eğ�t�me katkı payı,

asılları �le bu alacaklara ödeme süreler�n�n b�tt�ğ� tar�hlerden bu Kanunun yayımı tar�h�ne kadar geçen süre �ç�n
Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda bel�rt�len süre ve şek�lde ödenmes�
hâl�nde, bu alacaklara uygulanan gec�kme cezası ve gec�kme zammı g�b� fer’� alacakların tamamının tahs�l�nden
vazgeç�l�r.

(2) 30/4/2021 tar�h�ne kadar (bu tar�h dâh�l) b�t�r�lm�ş özel n�tel�ktek� �nşaatlar �le �hale konusu �şlere �l�şk�n
olup bu Kanunun yayımı tar�h�nden önce tebl�ğ ed�ld�ğ� hâlde bu Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla ödenmem�ş olan;
özel n�tel�ktek� �nşaatlar �le �hale konusu �şlere �l�şk�n yapılan ön değerlend�rme, araştırma veya tesp�tler sonucunda
bulunan eks�k �şç�l�k tutarı üzer�nden hesaplanan s�gorta pr�m� asılları �le bu alacaklara gec�kme cezası ve gec�kme
zammı hesaplanan süren�n başlangıç tar�h�nden bu Kanunun yayımı tar�h�ne kadar geçen süre �ç�n Yİ-ÜFE aylık
değ�ş�m oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda bel�rt�len süre ve şek�lde ödenmes� hâl�nde, bu
alacaklara uygulanan gec�kme cezası ve gec�kme zammı g�b� fer’� alacakların tamamının tahs�l�nden vazgeç�l�r.

(3) 30/4/2021 tar�h�nden önce (bu tar�h dâh�l) �şlenen f��llere �l�şk�n olup bu Kanunun yayımı tar�h�nden önce
kes�nleşt�ğ� hâlde bu Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla ödenmem�ş olan �dar� para cezası asıllarının %50’s� �le bu tutara
ödeme süreler�n�n b�tt�ğ� tar�hlerden bu Kanunun yayımı tar�h�ne kadar geçen süre �ç�n Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları
esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda bel�rt�len süre ve şek�lde ödenmes� hâl�nde, �dar� para cezası asıllarının
kalan %50’s� �le �dar� para cezasına uygulanan gec�kme cezası ve gec�kme zammı g�b� fer’� alacaklarının tamamının
tahs�l�nden vazgeç�l�r.

(4) Bu madde kapsamına g�ren alacakların; asıllarının bu Kanunun yayımı tar�h�nden önce ödenm�ş olmasına
rağmen, fer’�ler�n�n bu Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla ödenmem�ş olduğu durumlarda, aslı ödenm�ş fer’� alacağın
%40’ının bu Kanunda bel�rt�len süre ve şek�lde ödenmes� hâl�nde, kalan %60’ının tahs�l�nden vazgeç�l�r.

(5) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend� kapsamındak� s�gortalılar �le ek 5 �nc�
ve ek 6 ncı maddeler� kapsamında s�gortalı olanların, bu madde kapsamındak� borçlarını yapılandırmaları hâl�nde,
yapılandırılan borç har�c�nde altmış günden fazla pr�m ve pr�me �l�şk�n borçlarının bulunmaması veya altmış günden
fazla pr�m ve pr�me �l�şk�n borçları bulunmakla b�rl�kte bu borçlarını �lg�l� kanunlara göre taks�tlend�rm�ş veya
yapılandırmış olup ödeme yükümlülükler�n� de yer�ne get�r�yor olmaları ve bu maddeye göre yapılandırılan
borçlarının �lk taks�t�n� ödemeler� kaydıyla genel sağlık s�gortasından yararlanmaya başlatılır.
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(6) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (g) bend� kapsamında genel sağlık s�gortası
tesc�l� yapılmış olup da gel�r test�ne h�ç başvurmayanlardan bu madden�n yayımı tar�h�nden 30/11/2021 tar�h�ne kadar
gel�r test�ne başvuran k�ş�ler�n genel sağlık s�gortası pr�mler�, gel�r test� sonucuna göre �lk tesc�l başlangıç tar�h�nden
�t�baren tahakkuk ett�r�l�r.

(7) 2021 yılı N�san ayı ve öncek� aylara �l�şk�n olup bu Kanunun yayımı tar�h�nden önce 5510 sayılı Kanunun
60 ıncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (g) bend� kapsamında tahakkuk ett�ğ� hâlde ödenmem�ş olan pr�m borçlarının
31/12/2021 tar�h�ne kadar ödenmes� hal�nde gec�kme cezası ve gec�kme zammı g�b� fer’� alacakların tamamının
tahs�l�nden vazgeç�l�r. Bu Kanunun yayımı tar�h�nden önce 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının
(g) bend� kapsamındak� s�gortalılık statüsünden kaynaklanan pr�m borcu bulunanlar anılan Kanunun 67 nc�
maddes�nde bel�rt�len şartları taşımaları hal�nde, bu Kanunun yayımı tar�h�nden öncek� döneme a�t pr�m borçları
d�kkate alınmaksızın Kanunun yayımı tar�h�nden �t�baren 31/12/2021 tar�h�ne kadar sağlık h�zmetler�nden ve d�ğer
haklardan yararlandırılır. Bu Kanunun yayımı tar�h�ne kadar ödenm�ş olan 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddes�n�n
b�r�nc� fıkrasının (g) bend� kapsamındak� genel sağlık s�gortası pr�mler� �le gec�kme cezası ve gec�kme zammı tutarları
�ade ve mahsup ed�lmez.

(8) Köy ve mahalle muhtarları, kend� adına ve hesabına bağımsız çalışanlar �le tarımda kend� adına ve
hesabına bağımsız çalışanlardan, 5510 sayılı Kanuna, 2/9/1971 tar�hl� ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve D�ğer
Bağımsız Çalışanlar Sosyal S�gortalar Kurumu Kanunu mülga hükümler�ne ve mülga 17/10/1983 tar�hl� ve 2926 sayılı
Tarımda Kend� Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal S�gortalar Kanununa göre tesc�ller� yapıldığı hâlde pr�m borçları
neden�yle daha öncek� �lg�l� kanunları uyarınca s�gortalılık süreler� durdurulmuş olanlardan bu Kanunun yayımı tar�h�
�t�barıyla �hya ed�lmem�ş olanların kend�ler� veya hak sah�pler�, bu Kanunun yayımı tar�h�n� tak�p eden ay başından
�t�baren dört ay �ç�nde Kuruma müracaat ederek, durdurulan s�gortalılık süreler� �ç�n ödeyecekler� pr�m tutarının,
s�gortalılık süreler� durdurulmamış g�b� değerlend�r�lerek bu madden�n b�r�nc� fıkrası hükümler�ne göre
hesaplanmasını talep edeb�l�rler. Hesaplanan borcun tamamının �lk taks�t ödeme süres� �ç�nde ödenmes� hâl�nde
durdurulan süreler s�gortalılık süres� olarak değerlend�r�l�r. Hesaplanan borcun tamamının �lk taks�t ödeme süres�
�ç�nde ödenmemes� hâl�nde �hya �şlem� geçerl� sayılmaz ve bu fıkra kapsamında ödenm�ş olan tutarlar �lg�l�n�n
başkaca pr�m borcunun bulunmaması kaydıyla fa�zs�z olarak �ade ed�l�r. Bu fıkra hükümler�n�n uygulanmasında bu
Kanunun 9 uncu maddes�n�n üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentler� hükümler� uygulanmaz.

Ön değerlend�rme, araştırma veya tesp�t aşamasında olan eks�k �şç�l�k pr�m tutarları �le kes�nleşmem�ş
�dar� para cezaları

MADDE 8 – (1) 30/4/2021 tar�h�ne kadar (bu tar�h dâh�l) b�t�r�lm�ş özel n�tel�ktek� �nşaatlar �le �hale konusu
�şlere �l�şk�n olup, bu Kanun hükümler�nden yararlanmak �ç�n başvurulduğu hâlde, 9 uncu madden�n b�r�nc� fıkrasının
(a) bend�nde bel�rt�len başvuru süres�n�n sonuna kadar �şverene tebl�ğ ed�lm�ş olan ön değerlend�rme, araştırma veya
tesp�t sonucunda bulunan eks�k �şç�l�k tutarı üzer�nden hesaplanan s�gorta pr�m� asılları �le bu alacaklara �l�şk�n
gec�kme cezası ve gec�kme zammı hesaplanan süren�n başlangıç tar�h�nden bu Kanunun yayımı tar�h�ne kadar geçen
süre �ç�n Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda bel�rt�len süre ve şek�lde
ödenmes� hâl�nde, bu alacaklara uygulanan gec�kme cezası ve gec�kme zammı g�b� fer’� alacakların tamamının
tahs�l�nden vazgeç�l�r.

(2) 30/4/2021 tar�h�nden önce (bu tar�h dâh�l) �şlenen f��llere �l�şk�n olup 9 uncu madden�n b�r�nc� fıkrasının (a)
bend�nde bel�rt�len başvuru tar�h�ne kadar tebl�ğ ed�ld�ğ� halde y�ne bu tar�he kadar ödenmem�ş olan �dar� para cezası
asıllarının %50’s� �le bu tutara ödeme süreler�n�n b�tt�ğ� tar�hlerden bu Kanunun yayımı tar�h�ne kadar geçen süre �ç�n
Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda bel�rt�len süre ve şek�lde ödenmes�
hâl�nde, �dar� para cezası asıllarının kalan %50’s� �le �dar� para cezasına uygulanan gec�kme cezası ve gec�kme zammı
g�b� fer’� alacakların tamamının tahs�l�nden vazgeç�l�r.

(3) Bu Kanunun 9 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�nde bel�rt�len tar�he kadar başvuruda bulunmak
kaydıyla bu Kanunun 1 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (e) bend� kapsamındak� alacaklar �le 10 uncu maddes�n�n
�k�nc� ve üçüncü fıkralarında bel�rt�len alacaklardan bu Kanunun 9 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�nde
bel�rt�len �lk taks�t ödeme süres�n�n sonuna kadar tahakkuk edenler de bu Kanunun 7 nc� maddes�ne göre
yapılandırılır.

(4) Bu madde �le 7 nc� madde hükümler�nden yararlanmak �steyen borçluların, bu maddelerde bel�rt�len
şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeler� ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.

Ortak hükümler
MADDE 9 – (1) Bu Kanunun �lg�l� maddeler�ndek� başvuru ve ödeme süres�ne �l�şk�n hükümler saklı kalmak

kaydıyla bu Kanun hükümler�nden yararlanmak �steyen borçluların;
a) 31/8/2021 tar�h�ne kadar (bu tar�h dâh�l) �lg�l� �dareye başvuruda bulunmaları,
b) Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığına, T�caret Bakanlığına, �l özel �dareler�ne, beled�yelere ve YİKOB’lara bağlı

tahs�l da�reler�ne ödenecek tutarların �lk taks�t�n� 30/9/2021 tar�h�ne kadar (bu tar�h dâh�l), Sosyal Güvenl�k Kurumuna
bağlı tahs�l da�reler�ne ödenecek tutarların �se �lk taks�t�n� 31/10/2021 tar�h�ne kadar (bu tar�h dâh�l), d�ğer taks�tler�n�
�se bu tar�hler� tak�p eden �k�şer aylık dönemler hâl�nde azam� on sek�z eş�t taks�tte ödemeler�,

şarttır.
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(2) Başvuru ve taks�t ödeme süreler�n�n son gününün resmî tat�le rastlaması hâl�nde süre, tat�l� �zleyen �lk �ş
günü mesa� saat� sonunda b�ter.

(3) Bu Kanun hükümler�ne göre hesaplanan tutarlar peş�n veya taks�tler hâl�nde ödeneb�l�r.
a) Hesaplanan tutarların tamamının �lk taks�t ödeme süres� �çer�s�nde peş�n olarak ödenmes� hâl�nde katsayı

uygulanmaz ve,
1) Fer’� alacaklar yer�ne Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların (Bu Kanunun 4

üncü maddes�ne göre fer’� alacaklar yer�ne Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas alınarak hesaplanacak tutar �le b�rl�kte
hesaplanan gec�kme fa�z� dâh�l) %90’ının tahs�l�nden vazgeç�l�r.

2) Bu Kanunun 1 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend� �le (g) bend�n�n (1) numaralı alt bend�
kapsamında olan ve bu Kanuna göre yapılandırılan �dar� para cezalarından %25 �nd�r�m yapılır.

3) Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’� alacaktan �baret olması hâl�nde fer’� alacak yer�ne Yİ-
ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan (bu Kanunun 7 nc� maddes�n�n dördüncü fıkrası
kapsamındak� alacaklar har�ç) %50 �nd�r�m yapılır.

b) Hesaplanan tutarların tamamının �lk �k� taks�t ödeme süres� �ç�nde ödenmes� hâl�nde katsayı uygulanmaz ve,
1) Fer’� alacaklar yer�ne Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar (Bu Kanunun 4

üncü maddes�ne göre fer’� alacaklar yer�ne Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas alınarak hesaplanacak tutar �le b�rl�kte
hesaplanan gec�kme fa�z� dâh�l) üzer�nden %50 �nd�r�m yapılır.

2) Bu Kanunun 1 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend� �le (g) bend�n�n (1) numaralı alt bend�
kapsamında olan ve bu Kanuna göre yapılandırılan �dar� para cezalarından %12,5 �nd�r�m yapılır.

3) Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’� alacaktan �baret olması hâl�nde fer’� alacak yer�ne Yİ-
ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan (bu Kanunun 7 nc� maddes�n�n dördüncü fıkrası
kapsamındak� alacaklar har�ç) %25 �nd�r�m yapılır.

c) Hesaplanan tutarların taks�tle ödenmek �stenmes� hâl�nde, �lg�l� maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak
şartıyla borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on �k� veya on sek�z eş�t taks�tte ödeme seçenekler�nden b�r�n� terc�h
etmeler� şarttır. Terc�h ed�len taks�t süres�nden daha uzun b�r sürede ödeme yapılamaz.

ç) Hesaplanan tutarların taks�tle yapılacak ödemeler�nde �lg�l� maddelere göre bel�rlenen tutar;
1) Altı eş�t taks�t �ç�n (1,09),
2) Dokuz eş�t taks�t �ç�n (1,135),
3) On �k� eş�t taks�t �ç�n (1,18),
4) On sek�z eş�t taks�t �ç�n (1,27),
katsayısı �le çarpılır ve bulunan tutar taks�t sayısına bölünmek suret�yle �k�şer aylık dönemler hâl�nde

ödenecek taks�t tutarı hesaplanır. Bu Kanun hükümler�nden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara terc�h
ett�kler� taks�t süres�ne uygun ödeme planı ver�l�r. Ancak, terc�h ed�len süreden daha kısa sürede ödeme yapılması
hâl�nde ödenecek tutar �lg�l� katsayıya göre düzelt�l�r.

d) Bu Kanun kapsamında ödenmes� gereken tutarlar; �l özel �dareler� ve bunlara bağlı kamu tüzel k�ş�l�ğ�n�
ha�z kuruluşlar �le Gençl�k ve Spor Bakanlığı, Türk�ye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına tesc�l
ed�lm�ş olan ve Türk�ye’de sport�f alanda faal�yette bulunan spor kulüpler�nce �k�şer aylık dönemler hâl�nde azam�
otuz altı eş�t taks�tte ödeneb�l�r. Bu takd�rde bu fıkra hükmüne göre hesaplanacak katsayı y�rm� dört eş�t taks�t �ç�n
(1,36), otuz eş�t taks�t �ç�n (1,45), otuz altı eş�t taks�t �ç�n (1,54) olarak uygulanır.

e) Bu Kanun kapsamında beled�yeler ve bunlara bağlı kamu tüzel k�ş�l�ğ�n� ha�z kuruluşlarca ödenmes�
gereken tutarlar aylık dönemler hal�nde azam� yüz y�rm� eş�t taks�tte ödeneb�l�r.

1) Taks�tle yapılacak ödemelerde bel�rlenen tutar;
(aa) Altı eş�t taks�t �ç�n (1,045),          
(bb) Dokuz eş�t taks�t �ç�n (1,0675),
(cc) On �k� eş�t taks�t �ç�n (1,09),
(çç) On sek�z eş�t taks�t �ç�n (1,135),
(dd) Y�rm� dört eş�t taks�t �ç�n (1,18),
(ee) Otuz altı eş�t taks�t �ç�n (1,27),
(ff) Kırk sek�z eş�t taks�t �ç�n (1,36),
(gg) Altmış eş�t taks�t �ç�n (1,45),
(ğğ) Yetm�ş �k� eş�t taks�t �ç�n (1,54),
(hh) Yüz y�rm� eş�t taks�t �ç�n (1,9),
katsayısı �le çarpılır ve bulunan tutar taks�t sayısına bölünmek suret�yle aylık dönemler hâl�nde tahs�l ed�lecek

taks�t tutarı hesaplanır.
2) 2/7/2008 tar�hl� ve 5779 sayılı İl Özel İdareler�ne ve Beled�yelere Genel Bütçe Verg� Gel�rler�nden Pay

Ver�lmes� Hakkında Kanunun 7 nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasında sayılan ve alacakları �ç�n kes�nt� yapılan �darelere,
beled�yeler ve bunlara bağlı kamu tüzel k�ş�l�ğ�n� ha�z kuruluşlarca bu Kanun kapsamında ödenmes� gereken tutarlar,
beled�yeler�n genel bütçe verg� gel�rler� tahs�lat toplamı üzer�nden ayrılan paylarından, 5779 sayılı Kanunun 7 nc�
maddes�n�n dördüncü fıkrasındak� %40 oranı d�kkate alınmaksızın aylık dönemler hal�nde kes�nt� suret�yle tahs�l
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ed�l�r. Ancak, bu kapsamda yapılacak kes�nt� tutarı her hâl ve takd�rde bu �dareler adına genel bütçe verg� gel�rler�
tahs�lat toplamı üzer�nden ayrılan payların aylık tutarının %50’s�n� aşamaz.

5779 sayılı Kanuna göre yapılacak kes�nt�ler�n Cumhurbaşkanınca durdurulması hâl�nde aylık taks�tler�n
ödeme süreler� kes�nt� yapılmayan aylar �ç�n de durdurulur ve taks�t ödemeler� yönünden bu Kanun hükümler�ne göre
�hlal neden� sayılmaz. Bu taks�tler, taks�t ödeme süres�n�n sonundan �t�baren ayrıca b�r katsayı ve geç ödeme zammı
uygulanmaksızın aylık dönemler �t�barıyla paylardan kes�nt� suret�yle tahs�l ed�l�r. Taks�t tutarlarının, bu bent
kapsamındak� borçluların genel bütçe paylarından daha yüksek olması hâl�nde �se eks�k tutarlar borçlularca taks�t
ödeme süres�n� tak�p eden ay sonuna kadar geç ödeme zammı uygulanmaksızın öden�r.

(4) Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı �le Sosyal Güvenl�k Kurumuna bağlı tahs�l da�reler�ne bu Kanun kapsamında
ödenecek olan alacakların 6183 sayılı Kanunun 41 �nc� maddes�ne göre kred� kartı kullanılmak suret�yle ödenmes�
uygun görüldüğü takd�rde, ödemeye aracılık yapan bankalarca, kart kullanıcılarına kred� kartı �şlem�ne konu borç
tutarının, taks�tler hâl�nde yansıtılması ve taks�t ödeme aylarında hesaplarına borç kayded�lmes� koşuluyla, bu
ödemeler �ç�n ödeme tar�h� olarak kred� kartının kullanıldığı gün esas alınır ve borçluya tahs�latın yapıldığını gösteren
makbuz ver�l�r. Bu şek�lde tahs�l ed�len tutarların bankalarca Haz�ne veya Sosyal Güvenl�k Kurumu hesaplarına
aktarılmasına �l�şk�n 6183 sayılı Kanunun 41 �nc� maddes�nde bel�rlenen süre, taks�t aylarının son gününü �zleyen
günden �t�baren hesaplanır. Bu fıkra hükmüne göre taks�tler�n kred� kartı kullanılmak suret�yle ödenmes�, katsayı
uygulanmasına engel teşk�l etmez.

(5) Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığına bağlı tahs�l da�reler�ne ödenmes� gereken amme alacaklarına uygulanmak
üzere, bu Kanun hükümler�nden yararlanmak �ç�n başvuruda bulunan ve ödenecek tutarları �lg�l� verg� mevzuatı gereğ�
�ade alacağından kend� borçlarına mahsuben ödemek �steyen mükellefler�n, bu talepler�n�n yer�ne get�r�leb�lmes� �ç�n
başvuru ve/veya taks�t süres� �ç�nde �lg�l� mevzuatın öngördüğü b�lg� ve belgeler� tam ve eks�ks�z olarak �braz etmeler�
şarttır. Bu takd�rde, �lg�l� mevzuatın mükellef�n mahsup taleb�ne esas aldığı tar�h �t�barıyla bu Kanuna göre ödenecek
tutara mahsup �şlemler� yapılır; mahsup taleb�ne konu tutardan daha az tutarda mahsubun yapılması hâl�nde,
mahsuben ödeme suret�yle tahs�l ed�lemeyen tutar �ç�n borçluya b�ld�r�mde bulunularak eks�k ödenen bu tutarın b�r ay
�çer�s�nde ödenmes� �sten�r. Bu süre �çer�s�nde eks�k ödenen tutarın, ödenmes� gerekt�ğ� tar�hten ödend�ğ� tar�he kadar
gec�k�len her ay ve kesr� �ç�n 6183 sayılı Kanunun 51 �nc� maddes�ne göre bel�rlenen gec�kme zammı oranında
hesaplanacak geç ödeme zammı �le b�rl�kte ödenmes� hâl�nde eks�k ödenen tutar �ç�n bu Kanun hükümler� �hlal
ed�lm�ş sayılmaz.

(6) Bu Kanuna göre ödenmes� gereken taks�tler�n �lk �k�s�n�n süres�nde ve tam ödenmes� koşuluyla, kalan
taks�tlerden; b�r takv�m yılında �k� veya daha az taks�t�n, süres�nde ödenmemes� veya eks�k ödenmes� hâl�nde,
ödenmeyen veya eks�k ödenen taks�t tutarlarının son taks�t� (peş�n ödeme seçeneğ�n�n terc�h ed�lmes� hâl�nde �lk
taks�t�) �zleyen ayın sonuna kadar, gec�k�len her ay ve kesr� �ç�n 6183 sayılı Kanunun 51 �nc� maddes�ne göre
bel�rlenen gec�kme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı �le b�rl�kte ödenmes� şartıyla bu Kanun
hükümler�nden yararlanılır. İlk �k� taks�t�n süres�nde tam ödenmemes� ya da süres�nde ödenmeyen veya eks�k ödenen
d�ğer taks�tler�n bel�rt�len şek�lde de ödenmemes� veya b�r takv�m yılında �k�den fazla taks�t�n süres�nde ödenmemes�
veya eks�k ödenmes� hâl�nde bu Kanun hükümler�nden yararlanma hakkı kaybed�l�r. Bu hüküm her b�r madde ve
alacaklı �dareler açısından taks�tlend�r�len alacaklar �ç�n ayrı ayrı uygulanır.

(7) Bu Kanuna göre ödenecek taks�t tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 10 Türk l�rasına (bu tutar dâh�l)
kadar yapılmış eks�k ödemeler �ç�n bu Kanun hükümler� �hlal ed�lm�ş sayılmaz.

(8) Bu Kanun kapsamına g�ren alacakların altıncı fıkrada bel�rt�len şek�lde tamamen ödenmem�ş olması
hâl�nde borçlular, öded�kler� tutarlar kadar bu Kanun hükümler�nden yararlanırlar. Kanun kapsamında yapılandırıldığı
hâlde bu Kanunda öngörülen süre ve şek�lde ödenmeyen alacakların yapılandırma önces� türü ve vades� d�kkate
alınarak tak�p �şlemler� �lg�l� mevzuat kapsamında yapılır ve bu Kanunun yayımı tar�h�nden önce başlamış olan tak�p
�şlemler� geçerl�l�ğ�n� koruyarak kaldığı yerden devam eder.

(9) Bu Kanun kapsamına g�ren alacakların, bu Kanunun yayımı tar�h�nden önce;
a) 6183 sayılı Kanun ve d�ğer kanunlar uyarınca tec�l ed�l�p de tec�l şartlarına uygun olarak ödenmekte

olanlarından, kalan taks�t tutarları �ç�n borçlular, talep etmeler� hâl�nde bu Kanun hükümler�nden yararlanab�l�rler. Bu
takd�rde tec�l şartlarına uygun olarak ödenen taks�t tutarları �ç�n tec�l hükümler� geçerl� sayılır. Bu şek�lde ödenm�ş
taks�t tutarlarına tec�l tar�h� �le ödeme tar�h� arasında geçen süre �ç�n sadece �lg�l� kanunda öngörülen fa�z uygulanır.
Kalan taks�t tutarları vades�nde ödenmem�ş alacak kabul ed�l�r ve bu alacaklar hakkında bu Kanun hükümler�
uygulanır.

b) 11/11/2020 tar�hl� ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yen�den Yapılandırılması �le Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k
Yapılması Hakkında Kanuna göre yapılandırılan ve bu Kanunun yayımlandığı tar�h �t�barıyla anılan Kanun
kapsamında ödemeler� devam eden alacaklar açısından, borçlular talep etmeler� hâl�nde bu Kanun hükümler�nden
yararlanab�l�r. Bu takd�rde, 7256 sayılı Kanun kapsamında ödenen taks�tler �ç�n yapılandırma hükümler� geçerl�
sayılır, bu şek�lde ödenm�ş taks�t tutarlarına tec�l tar�h� �le ödeme tar�h� arasında geçen süre �ç�n anılan Kanuna göre
terc�h ed�len taks�t süres�ne uygun katsayı uygulanır, kalan taks�t tutarlarına konu alacaklar vades�nde ödenmem�ş
alacak kabul ed�lerek bu Kanunun �lg�l� hükümler�ne göre yapılandırılır ve ödenmem�ş taks�tlere �l�şk�n kalan katsayı
tutarlarının tahs�l�nden vazgeç�l�r.

(10) Bu Kanun hükümler�;
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a) 5393 sayılı Kanunun geç�c� 5 �nc� maddes�, 10/7/2004 tar�hl� ve 5216 sayılı Büyükşeh�r Beled�yes�
Kanununun geç�c� 3 üncü maddes� kapsamında uzlaşılan alacaklar �le 10/9/2014 tar�hl� ve 6552 sayılı İş Kanunu �le
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değ�ş�kl�k Yapılması �le Bazı Alacakların Yen�den
Yapılandırılmasına Da�r Kanunun geç�c� 2 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası kapsamında yapılandırılan alacaklar,

b) 3/8/2016 tar�hl� ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yen�den Yapılandırılmasına İl�şk�n Kanun, 18/5/2017 tar�hl�
ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yen�den Yapılandırılması �le Bazı Kanunlarda ve B�r Kanun Hükmünde Kararnamede
Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanun ve 11/5/2018 tar�hl� ve 7143 sayılı Verg� ve D�ğer Bazı Alacakların Yen�den
Yapılandırılması �le Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k Yapılmasına İl�şk�n Kanun hükümler�ne göre bu Kanunun yayımı
tar�h� �t�barıyla taks�t ödemeler� devam eden alacaklar �le 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden alacaklar,

hakkında uygulanmaz.
(11) Bu Kanundan yararlanılarak süres�nde ödenen alacaklara, bu Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak

kaydıyla Kanunun yayımı tar�h�nden sonrak� süreler �ç�n fa�z, gec�kme zammı, gec�kme cezası g�b� fer’� amme alacağı
hesaplanmaz.

(12) Bu Kanuna göre ödenecek alacaklarla �lg�l� olarak, tatb�k ed�len hac�zler yapılan ödemeler n�spet�nde
kaldırılır ve buna �sabet eden tem�natlar �ade ed�l�r. Bu Kanuna göre ödenecek alacaklar neden�yle tatb�k ed�len
hac�zlere konu mallar, borçlunun taleb� hâl�nde 6183 sayılı Kanun hükümler�ne göre alacaklı tahs�l da�res�nce
satılab�l�r. Bu talep, Kanun kapsamında ödenmes� gereken tutarların Kanun hükümler�ne göre ödenmes�ne engel teşk�l
etmez. Kanunun 2 nc� maddes� kapsamında yapılandırılan borçların, borç durumunu göster�r belgede yer almaması
�ç�n bu borçların en az %10’unun ödenm�ş olması şarttır.

(13) a) Bu Kanun hükümler�nden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve �lg�l� maddeler uyarınca dava
açmamaları veya açılan davalardan vazgeçmeler� ve kanun yollarına başvurmamaları gereken borçluların, bu Kanun
hükümler�nden yararlanab�lmeler� �ç�n �lg�l� maddelerde bel�rlenen başvuru süreler�nde, yazılı olarak bu �radeler�n�
bel�rtmeler� şarttır. Borçlularca, Kanun hükümler�nden yararlanılmak üzere davadan vazgeç�lmes� hâl�nde �darece de
�ht�laflar sürdürülmez.

b) Davadan vazgeçme d�lekçeler� �lg�l� tahs�l da�res�ne ver�l�r ve bu d�lekçeler�n tahs�l da�reler�ne ver�ld�ğ�
tar�h, �lg�l� yargı merc��ne ver�ld�ğ� tar�h sayılarak d�lekçeler �lg�l� yargı merc��ne gönder�l�r. Haz�ne ve Mal�ye
Bakanlığına bağlı tahs�l da�reler�nce tahs�l� gerekt�ğ� hâlde tahakkuku d�ğer kamu �dareler�nce yapılan alacaklara
�l�şk�n �lg�l� kamu �dares� aleyh�ne açılmış davalardan vazgeçme d�lekçeler�n�n ver�leceğ� �dar� merc�� bel�rlemeye
Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı yetk�l�d�r.

c) Bu Kanun hükümler�nden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan vazgeçen
borçluların bu �ht�laflarıyla �lg�l� olarak karar tar�h�ne bakılmaksızın bu Kanunun yayımı tar�h�nden sonra tebl�ğ ed�len
kararlar uyarınca �şlem yapılmaz.

ç) Bu Kanun hükümler�nden yararlanılmak üzere vazgeç�len davalarda ver�len kararlar �le hükmed�len
yargılama g�der�, avukatlık ücret� ve fer’�ler� talep ed�lmez ve bu alacaklar �ç�n �cra tak�b� yapılamaz. Vazgeçme
tar�h�nden önce ödenm�ş olan yargılama g�derler� ve avukatlık ücretler� ger� alınmaz.

d) Bu Kanun hükümler�nden yararlanmak üzere başvuruda bulunulan borçlara �l�şk�n dava açılamaz ve h�çb�r
merc�e başvurulamaz.

(14) Bu Kanunun 4 üncü maddes�n�n onuncu fıkrasının (a) bend�n�n (1) numaralı alt bend� kapsamında beyan
ed�len verg�lere, ödeme yönünden şartların �hlal� hâl�nde, kes�lmes� gereken verg� cezaları �ç�n 213 sayılı Kanunun 374
üncü maddes�nde yer alan zamanaşımı süreler� �le bu Kanun kapsamındak� alacaklarla �lg�l� olarak mevzuatlarında yer
alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla taks�t ödeme süres�nce zamanaşımı süreler� �şlemez.

(15) Bu Kanun kapsamına g�ren alacaklara karşılık bu Kanunun yayımı tar�h�nden önce tahs�l ed�lm�ş olan
tutarlar, bu Kanun kapsamında tahs�l ed�len tutarlar �le bu madden�n dokuzuncu fıkrası kapsamındak� tec�le �l�şk�n
olarak 6183 sayılı Kanun veya d�ğer kanunlar uyarınca ödenen fa�zler�n bu Kanun hükümler�ne dayanılarak red ve
�ades� yapılmaz. Ancak, bu Kanunun 3 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrası kapsamında olup dava konusu ed�len
tarh�yatlar �le �lk derece yargı merc��nde dava konusu ed�len �dar� para cezası ve ecr�m�s�llere karşılık bu Kanunun
yayımı tar�h�nden önce ödeme yapılmış olması hâl�nde, ödenen bu tutarlar, �lk derece mahkemes�nde esasa �l�şk�n
olarak h�ç karar ver�lmem�ş veya ver�len kararın bozulması neden�yle yen�den karar ver�lmek üzere mahkemes�ne �ade
ed�lm�ş davalara konu alacaklar �ç�n bu maddeden yararlanılmak üzere yapılan başvurular �le ver�lm�ş terk�n kararları
üzer�ne red ve �ade ed�leb�l�r.

(16) Cumhurbaşkanı, bu Kanunda öngörülen başvuru ve �lk taks�t ödeme süreler�n� b�r aya kadar, yabancı
ülkelerde de faal�yette bulunan verg� mükellefler�nden, T�caret Bakanlığı tarafından olağanüstü pol�t�k r�sk�n
gerçekleşt�ğ� tesp�t ed�len ülkede faal�yette bulunan ve bu ülkedek� faal�yetler� neden�yle durumları 213 sayılı
Kanunun 13 üncü maddes�ne göre mücb�r sebep hâl� kabul ed�lenler�n, bu Kanun kapsamında alacakları yapılandırılan
alacaklı �darelere mücb�r sebep hâller�n�n devam ett�ğ� süre �ç�nde ödemeler� gereken taks�tler�n ödeme süreler� �le 213
sayılı Kanunun 15 �nc� maddes�ne göre mücb�r sebep hâl� �lan ed�len yerlerdek� da�relere (alacaklı �darelere) mücb�r
sebep hâl�n�n vukuu tar�h�nden �t�baren ödenmes� gereken taks�tler�n ödeme süreler�, mücb�r sebep hâl�n�n b�t�m
tar�h�n� tak�p eden aydan başlamak üzere topluca veya ayrı ayrı b�r yıla kadar uzatmaya yetk�l�d�r.
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(17) Onaltıncı fıkra hükümler�ne göre mücb�r sebep neden�yle ödeme süres� uzatılan taks�tler �ç�n altıncı
fıkrada yer alan, taks�tlerden �lk �k�s�n�n süres�nde ödenmes� şartı aranmaz.

(18) Bu Kanunun uygulamasına �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye �lg�l� �dareler yetk�l�d�r. İl özel �dareler�,
beled�yeler �le YİKOB’lara a�t amme alacaklarına �l�şk�n hükümler�n uygulamasına da�r usul ve esaslar Haz�ne ve
Mal�ye Bakanlığınca bel�rlen�r.

D�ğer hükümler
MADDE 10 – (1) İşverenler�n ve üçüncü şahısların, 5510 sayılı Kanunun 14 üncü, 21 �nc�, 23 üncü, 39 uncu

ve 76 ncı maddeler�, 17/7/1964 tar�hl� ve 506 sayılı Sosyal S�gortalar Kanununun mülga 10 uncu, 26 ncı, 27 nc� ve 28
�nc� maddeler�, 1479 sayılı Kanunun mülga 63 üncü maddes� ve 8/6/1949 tar�hl� ve 5434 sayılı Türk�ye Cumhur�yet�
Emekl� Sandığı Kanununun mülga 129 uncu maddes� gereğ�nce �ş kazası ve meslek hastalığı, malullük, ad� malullük
ve ölüm haller� �le genel sağlık s�gortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu k�ş�lere yönel�k f��ller neden�yle
ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları �le bu borçlara kanun� fa�z uygulanan süren�n başlangıcından bu
Kanunun yayımı tar�h�ne kadar geçen süre �ç�n Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu
Kanunda bel�rt�len süre ve şek�lde ödenmes� hal�nde bu borçlara uygulanan kanun� fa�z�n tahs�l�nden vazgeç�l�r.

(2) Sosyal Güvenl�k Kurumu tarafından fazla veya yers�z olarak ödend�ğ� tesp�t ed�len ve 506 sayılı Kanunun,
1479 sayılı Kanunun, 17/10/1983 tar�hl� ve 2925 sayılı Tarım İşç�ler� Sosyal S�gortalar Kanununun, 2926 sayılı
Kanunun, 5434 sayılı Kanunun mülga hükümler� ve 5510 sayılı Kanunun 96 ncı maddes� gereğ�nce tahs�l ed�lmes�
gereken gel�r ve aylıklara �l�şk�n borç asılları �le bu borçlara kanun� fa�z uygulanan süren�n başlangıcından bu
Kanunun yayımı tar�h�ne kadar geçen süre �ç�n Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu
Kanunda bel�rt�len süre ve şek�lde ödenmes� hâl�nde bu borçlara uygulanan kanun� fa�z�n tahs�l�nden vazgeç�l�r.

(3) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�n�n (4) numaralı alt bend� kapsamında
s�gortalı sayılanların pr�m borçları sebeb�yle aynı Kanunun 88 �nc� maddes�n�n on�k�nc� fıkrası uyarınca sattıkları
tarımsal ürün bedeller�nden, tarımsal kes�nt� sorumlularınca kes�nt� yapıldığı halde Kuruma ödenmes� gereken pr�m
tutarlarından 2021 yılı N�san ayı ve öncek� dönemlere �l�şk�n borçları �le bu borçlara gec�kme cezası ve gec�kme
zammı uygulanan süren�n başlangıcından bu Kanunun yayımı tar�h�ne kadar geçen süre �ç�n Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m
oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda bel�rt�len süre ve şek�lde ödenmes� hal�nde bu borçlara
uygulanan gec�kme cezası ve gec�kme zammı tahs�l�nden vazgeç�l�r.

(4) 18/5/2004 tar�hl� ve 5174 sayılı Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� �le Odalar ve Borsalar Kanunu
hükümler�ne göre, 30/4/2021 tar�h�ne kadar ödenmes� gerekmes�ne rağmen ödenmem�ş olan, üyeler�n oda ve borsalara
olan a�dat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tesc�l ücret� �le oda ve borsaların Türk�ye Odalar ve
Borsalar B�rl�ğ�ne olan a�dat borçları asılları tamamının, b�r�nc� taks�t� bu Kanunun yayımlandığı tar�h� tak�p eden
dördüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâl�nde ve azam� toplam altı eş�t taks�tte ödenmes� hâl�nde, bu
alacaklara uygulanan fa�z, gec�kme fa�z�, gec�kme zammı g�b� fer’� alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımı
tar�h�nden önce kısmen veya tamamen ödenm�ş olması hâl�nde ödenm�ş borç asıllarına �sabet eden fa�z, gec�kme fa�z�,
gec�kme zammı g�b� fer’� alacakların tahs�l�nden vazgeç�l�r.

Bu fıkra hükmünden yararlanılab�lmes� �ç�n bu Kanunun yayımı tar�h�n� �zleyen üçüncü ayın sonuna kadar
alacaklı b�r�me başvurulması şarttır.

Bu fıkra kapsamında ödenmes� gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şek�lde kısmen veya tamamen
ödenmemes� hâl�nde, ödenmem�ş alacak asılları �le bunlara �l�şk�n fa�z, gec�kme fa�z�, gec�kme zammı g�b� fer’�
alacaklar �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre tahs�l ed�l�r.

Bu fıkra hükmünden yararlanmak �steyen borçluların fıkrada bel�rt�len şartları yer�ne get�rmeler�n�n yanı sıra
dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeler� ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu Kanunun yayımı
tar�h�nden önce dava konusu ed�lm�ş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kes�nleşm�ş olanlar dâh�l olmak üzere
�cra tak�b� başlatılmış alacaklar �ç�n, borçlunun bu fıkra hükümler�nden yararlanmak üzere başvuruda bulunması
hâl�nde davalar ve/veya �cra tak�pler� sonlandırılır. Bu kapsamda, tamamı ödenen alacaklara �l�şk�n yargılama g�derler�
�le �cra masrafları ve vekâlet ücretler� karşılıklı olarak talep ed�lmez.

Bu fıkranın uygulanmasına �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� yetk�l�d�r.
(5) 30/4/2021 tar�h� (bu tar�h dâh�l) �t�barıyla ödenmes� gerekt�ğ� hâlde bu Kanunun yayımı tar�h�ne kadar

ödenmem�ş olan; 1/6/1989 tar�hl� ve 3568 sayılı Serbest Muhasebec� Mal� Müşav�rl�k ve Yem�nl� Mal� Müşav�rl�k
Kanunu hükümler�ne göre meslek mensuplarının üyes� oldukları odalara olan a�dat borçları �le odaların Türk�ye
Serbest Muhasebec� Mal� Müşav�rler ve Yem�nl� Mal� Müşav�rler Odaları B�rl�ğ�ne olan b�rl�k payı borçlarının
asıllarının tamamının b�r�nc� taks�t� bu Kanunun yayımı tar�h�n� tak�p eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık
dönemler hâl�nde ve azam� toplam altı eş�t taks�tte ödenmes� hâl�nde, bu alacaklara uygulanan fa�z, gec�kme fa�z�,
gec�kme zammı g�b� fer’� alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımı tar�h�nden önce kısmen veya tamamen
ödenm�ş olması hâl�nde ödenm�ş borç asıllarına �sabet eden fa�z, gec�kme fa�z�, gec�kme zammı g�b� fer’� alacakların
tahs�l�nden vazgeç�l�r.

Bu fıkra hükmünden yararlanılab�lmes� �ç�n bu Kanunun yayımı tar�h�n� �zleyen �k�nc� ayın sonuna kadar
alacaklı b�r�me başvurulması şarttır.
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Bu fıkra kapsamında ödenmes� gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şek�lde kısmen veya tamamen
ödenmemes� hâl�nde, ödenmem�ş alacak asılları �le bunlara �l�şk�n fa�z, gec�kme fa�z�, gec�kme zammı g�b� fer’�
alacaklar �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre tahs�l ed�l�r.

Bu fıkra hükmünden yararlanmak �steyen borçluların fıkrada bel�rt�len şartları yer�ne get�rmeler�n�n yanı sıra
dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeler� ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu Kanunun yayımı
tar�h�nden önce dava konusu ed�lm�ş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kes�nleşm�ş olanlar dâh�l olmak üzere
�cra tak�b� başlatılmış alacaklar �ç�n, borçlunun bu fıkra hükümler�nden yararlanmak üzere başvuruda bulunması
hâl�nde davalar ve/veya �cra tak�pler� sonlandırılır. Bu kapsamda, tamamı ödenen alacaklara �l�şk�n yargılama g�derler�
�le �cra masrafları ve vekâlet ücretler� karşılıklı olarak talep ed�lmez.

Bu fıkranın uygulanmasına �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye Türk�ye Serbest Muhasebec� Mal� Müşav�rler
ve Yem�nl� Mal� Müşav�rler Odaları B�rl�ğ� yetk�l�d�r.

(6) Bu Kanunun yayımlandığı tar�h �t�barıyla (bu tar�h dâh�l) 2918 sayılı Kanun uyarınca araç muayenes�
yaptırmaları gerekt�ğ� hâlde muayeneler�n� süres�nde yaptırmamış olanların, 31/12/2021 tar�h�ne kadar (bu tar�h dâh�l)
araç muayeneler�n� yaptırmaları ve anılan Kanunun 35 �nc� maddes� uyarınca muayene süres� geç�r�len her ay ve kesr�
�ç�n tahs�l� gereken %5 fazla yer�ne Kanunun yayımlandığı tar�he kadar Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları, bu Kanunun
yayımlandığı tar�hten (yayımlandığı ay dâh�l) araç muayeneler�n�n yapıldığı tar�he kadar her ay ve kesr� �ç�n aylık
%0,75 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarı ödemeler� şartıyla anılan madde uyarınca alınması gereken %5
fazlaların tahs�l�nden vazgeç�l�r ve yetk�l� kuruluş tarafından tahs�l ed�len bu tutarlar anılan maddede bel�rt�len süre ve
şek�lde Haz�ne hesaplarına aktarılır. Bu fıkra kapsamına g�ren alacaklara karşılık bu Kanunun yayımlandığı tar�hten
önce tahs�l ed�lm�ş olan tutarların bu fıkra hükümler�ne dayanılarak red ve �ades� yapılmaz. Bu fıkranın uygulamasına
�l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı yetk�l�d�r. 22/3/2020 �la 3/7/2020 tar�hler� arasında (bu
tar�hler dâh�l) geçen süre �ç�n 2918 sayılı Kanunun 35 �nc� maddes�nde yer alan %5 fazlaya �l�şk�n hüküm ve Yİ-ÜFE
aylık değ�ş�m oranları uygulanmaz, tahs�l ed�lm�ş tutarlar red ve �ade ed�lmez.

(7) 193 sayılı Kanunun mükerrer 121 �nc� maddes�n�n dördüncü fıkrası kapsamında, �nd�r�m�n hesaplanacağı
beyannamen�n a�t olduğu yıl �le bu yıldan öncek� son �k� yılda herhang� b�r verg�ye �l�şk�n beyanların gerçek durumu
yansıtmadığının �nd�r�mden yararlanıldıktan sonra tesp�t� üzer�ne yapılan tarh�yatların, bu Kanunun 3 ve 4 üncü
maddeler�ne göre yapılandırılarak kes�nleşmes� ve yapılandırmanın �hlal ed�lmemes� şartıyla, �lg�l� verg�lend�rme
dönem�nde �nd�r�m uygulaması dolayısıyla ödenmeyen verg�ler�n verg� z�yaı cezası uygulanmaksızın tarh ed�leceğ�
hükmü uygulanmaz. Bu Kanunun 3 ve 4 üncü maddeler�ne göre yapılandırılarak kes�nleşen tarh�yatlar,
yapılandırmanın �hlal ed�lmemes� şartıyla 193 sayılı Kanunun mükerrer 121 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasının (2)
numaralı bend� kapsamında değerlend�r�lmez. Şu kadar k�, anılan bent kapsamında, bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ�
tar�hten önce söz konusu tarh�yatlar neden�yle 193 sayılı Kanunun mükerrer 121 �nc� maddes� kapsamında
yararlanılamayan �nd�r�m tutarları �ç�n b�r düzeltme yapılamaz.

(8) 30/4/2021 tar�h� (bu tar�h dâh�l) �t�barıyla, ödenmes� gerekt�ğ� hâlde bu Kanunun yayımlandığı tar�he kadar
ödenmem�ş olan; 7/6/2005 tar�hl� ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümler�ne göre
esnaf ve sanatkârların üyes� oldukları odalara olan a�dat borçları �le odaların b�rl�k ve üyes� oldukları federasyonlara,
b�rl�k ve federasyonların Türk�ye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonuna olan katılma payı, esnaf ve sanatkârların
meslek eğ�t�m�n� gel�şt�rme ve destekleme fonu borç asıllarının ödenmem�ş kısmının b�r�nc� taks�t� bu Kanunun
yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h� tak�p eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâl�nde ve azam� toplam altı eş�t
taks�tte ödenmes� hâl�nde, bu alacaklara uygulanan fa�z, gec�kme fa�z�, gec�kme zammı g�b� fer’� alacakların
tahs�l�nden vazgeç�l�r. Bu fıkra hükmünden yararlanılab�lmes� �ç�n bu Kanunun yayımlandığı tar�h� �zleyen �k�nc� ayın
sonuna kadar alacaklı b�r�me başvurulması şarttır. Fıkra kapsamında ödenmes� gereken tutarların fıkrada öngörülen
süre ve şek�lde kısmen veya tamamen ödenmemes� hâl�nde, ödenmem�ş alacak asılları �le bunlara �l�şk�n fa�z, gec�kme
fa�z�, gec�kme zammı g�b� fer’� alacaklar �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre tahs�l ed�l�r. Bu fıkra hükmünden
yararlanmak �steyen borçluların fıkrada bel�rt�len şartları yer�ne get�rmeler�n�n yanı sıra dava açmamaları, açılmış
davalardan vazgeçmeler� ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu kapsamda tamamı ödenen alacaklara �l�şk�n
yargılama g�derler� �le �cra masrafları ve vekâlet ücretler� karşılıklı olarak talep ed�lmez. Bu Kanunun yayımlandığı
tar�h �t�barıyla üyeler�n odalara, odaların b�rl�k ve federasyonlara, b�rl�k ve federasyonların da Konfederasyona kısmen
veya tamamen ödem�ş olduğu a�dat ve katılma payı asıllarına �sabet eden ve ödenmem�ş olan fa�z, gec�kme fa�z�,
gec�kme zammı g�b� fer’� alacakların tahs�l�nden vazgeç�l�r. Verg� mükellef�yet� sona erd�ğ� halde oda kayıtları devam
eden üyeler�n, verg� mükellef�yet�n�n sona erd�ğ� tar�he kadar ödenmeyen borçları �ç�n bu fıkra hükümler� uygulanır.
Verg� mükellef�yet�n�n sona erd�ğ� tar�hten sonra, tahakkuk etm�ş a�dat borçlarının asılları �le b�rl�kte fer’� borçlarının
tamamının tahs�l�nden vazgeç�l�r. Bu fıkranın uygulamasına �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye Türk�ye Esnaf ve
Sanatkârları Konfederasyonu yetk�l�d�r.

(9) 30/4/2021 tar�h� (bu tar�h dâh�l) �t�barıyla, ödenmes� gerekt�ğ� hâlde bu Kanunun yayımlandığı tar�he kadar
ödenmem�ş olan; 19/3/1969 tar�hl� ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümler�ne göre avukatların ve stajyer
avukatların baro kesenekler� �le staj kred�s� borçlarının asıllarının tamamının b�r�nc� taks�t� bu Kanunun yürürlüğe
g�rd�ğ� tar�h� tak�p eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâl�nde ve azam� toplam altı eş�t taks�tte
ödenmes� hâl�nde, bu alacaklara uygulanan fa�z, gec�kme fa�z�, gec�kme zammı g�b� fer’� alacakların, alacak asıllarının
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bu Kanunun yayımlandığı tar�hten önce kısmen veya tamamen ödenm�ş olması hâl�nde ödenm�ş borç asıllarına �sabet
eden fa�z, gec�kme fa�z�, gec�kme zammı g�b� fer’� alacakların tahs�l�nden vazgeç�l�r. Bu fıkra hükmünden
yararlanılab�lmes� �ç�n bu Kanunun yayımlandığı tar�h� �zleyen �k�nc� ayın sonuna kadar baro kesenekler� �ç�n �lg�l�
baroya, staj kred�s� alacakları �ç�n Türk�ye Barolar B�rl�ğ�ne başvurulması şarttır. Bu fıkra kapsamında ödenmes�
gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şek�lde kısmen veya tamamen ödenmemes� hâl�nde, ödenmem�ş alacak
asılları �le bunlara �l�şk�n fa�z, gec�kme fa�z�, gec�kme zammı g�b� fer’� alacaklar �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre
tahs�l ed�l�r. Bu fıkra hükmünden yararlanmak �steyen borçluların fıkrada bel�rt�len şartları yer�ne get�rmeler�n�n yanı
sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeler� ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu Kanunun
yayımı tar�h�nden önce dava konusu ed�lm�ş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kes�nleşm�ş olanlar dâh�l olmak
üzere �cra tak�b� başlatılmış alacaklar �ç�n, borçlunun bu fıkra hükümler�nden yararlanmak üzere başvuruda bulunması
hal�nde davalar ve/veya �cra tak�pler� sonlandırılır. Bu kapsamda, tamamı ödenen alacaklara �l�şk�n yargılama g�derler�
�le �cra masrafları ve vekâlet ücretler� karşılıklı olarak talep ed�lmez. Bu fıkranın uygulamasına �l�şk�n usul ve esasları
bel�rlemeye Türk�ye Barolar B�rl�ğ� yetk�l�d�r.

(10) 30/4/2021 tar�h� (bu tar�h dâh�l) �t�barıyla ödenmes� gerekt�ğ� hâlde bu Kanunun yayımı tar�h�ne kadar
ödenmem�ş olan; 27/1/1954 tar�hl� ve 6235 sayılı Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ� Kanunu hükümler�ne göre
meslek mensuplarının üyes� oldukları odalara olan a�dat borçları asıllarının tamamının b�r�nc� taks�t� bu Kanunun
yayımı tar�h�n� tak�p eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâl�nde ve azam� toplam altı eş�t taks�tte
ödenmes� hâl�nde, bu alacaklara uygulanan fa�z, gec�kme fa�z�, gec�kme zammı g�b� fer’� alacakların, alacak asıllarının
bu Kanunun yayımı tar�h�nden önce kısmen veya tamamen ödenm�ş olması hâl�nde ödenm�ş borç asıllarına �sabet
eden fa�z, gec�kme fa�z�, gec�kme zammı g�b� fer’� alacakların tahs�l�nden vazgeç�l�r. Bu fıkra hükmünden
yararlanılab�lmes� �ç�n bu Kanunun yayımı tar�h�n� �zleyen �k�nc� ayın sonuna kadar alacaklı b�r�me başvurulması
şarttır. Bu fıkra kapsamında ödenmes� gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şek�lde kısmen veya tamamen
ödenmemes� hâl�nde, ödenmem�ş alacak asılları �le bunlara �l�şk�n fa�z, gec�kme fa�z�, gec�kme zammı g�b� fer’�
alacaklar �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre tahs�l ed�l�r. Bu fıkra hükmünden yararlanmak �steyen borçluların fıkrada
bel�rt�len şartları yer�ne get�rmeler�n�n yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeler� ve kanun yollarına
başvurmamaları şarttır. Bu Kanunun yayımı tar�h�nden önce dava konusu ed�lm�ş ve/veya mahkemece hükme
bağlanmış ve kes�nleşm�ş olanlar dâh�l olmak üzere �cra tak�b� başlatılmış alacaklar �ç�n, borçlunun bu fıkra
hükümler�nden yararlanmak üzere başvuruda bulunması hâl�nde davalar ve/veya �cra tak�pler� sonlandırılır. Bu
kapsamda, tamamı ödenen alacaklara �l�şk�n yargılama g�derler� �le �cra masrafları ve vekâlet ücretler� karşılıklı olarak
talep ed�lmez. Bu fıkranın uygulanmasına �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ�
yetk�l�d�r.

(11) 30/4/2021 tar�h� (bu tar�h dâh�l) �t�barıyla, ödenmes� gerekt�ğ� hâlde bu Kanunun yayımlandığı tar�he
kadar ödenmem�ş olan; 23/1/1953 tar�hl� ve 6023 sayılı Türk Tab�pler� B�rl�ğ� Kanunu hükümler�ne göre meslek
mensuplarının üyes� oldukları odalara olan a�dat borçları �le odaların Merkez Konsey�ne olan b�rl�k payı borçlarının
asıllarının ödenmem�ş kısmının b�r�nc� taks�t� bu Kanunun yayımı tar�h�n� tak�p eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı
aylık dönemler hâl�nde ve azam� toplam altı eş�t taks�tte ödenmes� hâl�nde, bu alacaklara uygulanan fa�z, gec�kme
fa�z�, gec�kme zammı g�b� fer’� alacakların tahs�l�nden vazgeç�l�r. Bu fıkra hükmünden yararlanılab�lmes� �ç�n bu
Kanunun yayımı tar�h�n� �zleyen �k�nc� ayın sonuna kadar alacaklı b�r�me başvurulması şarttır. Fıkra kapsamında
ödenmes� gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şek�lde kısmen veya tamamen ödenmemes� hâl�nde, ödenmem�ş
alacak asılları �le bunlara �l�şk�n fa�z, gec�kme fa�z�, gec�kme zammı g�b� fer’� alacaklar �lg�l� mevzuat hükümler�ne
göre tahs�l ed�l�r. Bu fıkra hükmünden yararlanmak �steyen borçluların fıkrada bel�rt�len şartları yer�ne get�rmeler�n�n
yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeler� ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu Kanunun
yayımı tar�h�nden önce dava konusu ed�lm�ş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kes�nleşm�ş olanlar dâh�l olmak
üzere �cra tak�b� başlatılmış alacaklar �ç�n, borçlunun bu fıkra hükümler�nden yararlanmak üzere başvuruda bulunması
hal�nde davalar ve/veya �cra tak�pler� sonlandırılır. Bu takd�rde, borçluların mahkeme ve �cra masrafları �le vekâlet
ücret�n� �lk taks�t tutarı �le b�rl�kte ödemeler� şarttır. Bu Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla üyeler�n odalara, odaların da
Merkez Konsey�ne kısmen veya tamamen ödem�ş olduğu a�dat asıllarına �sabet eden ve ödenmem�ş olan fa�z, gec�kme
fa�z�, gec�kme zammı g�b� fer’� alacakların tahs�l�nden vazgeç�l�r. Bu fıkranın uygulamasına �l�şk�n usul ve esasları
bel�rlemeye Türk Tab�pler� B�rl�ğ� yetk�l�d�r.

(12) 30/4/2021 tar�h� (bu tar�h dâh�l) �t�barıyla ödenmes� gerekt�ğ� hâlde bu Kanunun yayımı tar�h�ne kadar
ödenmem�ş olan; 7/6/1985 tar�hl� ve 3224 sayılı Türk D�ş Hek�mler� B�rl�ğ� Kanunu hükümler�ne göre meslek
mensuplarının üyes� oldukları odalara olan a�dat borçları �le odaların Türk D�ş Hek�mler� B�rl�ğ�ne olan b�rl�k payı
borçlarının asıllarının ödenmem�ş kısmının b�r�nc� taks�t� bu Kanunun yayımı tar�h�n� tak�p eden üçüncü ayın sonuna
kadar, kalanı aylık dönemler hâl�nde ve azam� toplam altı eş�t taks�tte ödenmes� hâl�nde, bu alacaklara uygulanan fa�z,
gec�kme fa�z�, gec�kme zammı g�b� fer’� alacakların tahs�l�nden vazgeç�l�r. Bu fıkra hükmünden yararlanılab�lmes� �ç�n
bu Kanunun yayımı tar�h�n� �zleyen �k�nc� ayın sonuna kadar alacaklı b�r�me başvurulması veya bu fıkrada bel�rt�len
ödeme zamanında �lk taks�t�n ödenmes� şarttır. Fıkra kapsamında ödenmes� gereken tutarların fıkrada öngörülen süre
ve şek�lde kısmen veya tamamen ödenmemes� hâl�nde, ödenmem�ş alacak asılları �le bunlara �l�şk�n fa�z, gec�kme
fa�z�, gec�kme zammı g�b� fer’� alacaklar �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre tahs�l ed�l�r. Bu fıkra hükmünden
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yararlanmak �steyen borçluların fıkrada bel�rt�len şartları yer�ne get�rmeler�n�n yanı sıra dava açmamaları, açılmış
davalardan vazgeçmeler� ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu Kanunun yayımı tar�h�nden önce dava konusu
ed�lm�ş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kes�nleşm�ş olanlar dâh�l olmak üzere �cra tak�b� başlatılmış
alacaklar �ç�n, borçlunun bu fıkra hükümler�nden yararlanmak üzere başvuruda bulunması hâl�nde davalar ve/veya �cra
tak�pler� sonlandırılır. Bu takd�rde, borçluların mahkeme ve �cra masrafları �le vekâlet ücret�n� �lk taks�t tutarı �le
b�rl�kte ödemeler� şarttır. Bu Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla üyeler�n odalara, odaların da Türk D�ş Hek�mler�
B�rl�ğ�ne kısmen veya tamamen ödem�ş olduğu a�dat asıllarına �sabet eden ve ödenmem�ş olan fa�z, gec�kme fa�z�,
gec�kme zammı g�b� fer’� alacakların tahs�l�nden vazgeç�l�r. Bu fıkranın uygulamasına �l�şk�n usul ve esasları
bel�rlemeye Türk D�ş Hek�mler� B�rl�ğ� yetk�l�d�r.

(13) 29/6/2001 tar�hl� ve 4706 sayılı Haz�neye A�t Taşınmaz Malların Değerlend�r�lmes� ve Katma Değer
Verg�s� Kanununda Değ�ş�kl�k Yapılması Hakkında Kanunun geç�c� 25 �nc�, geç�c� 26 ncı ve geç�c� 28 �nc� maddeler�
kapsamında ertelenen bedeller har�ç olmak üzere, �lg�l� kanunları uyarınca orman sayılan yerler, Haz�nen�n özel
mülk�yet�nde veya Devlet�n hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar hakkında yapılan kes�n �z�n, kes�n tahs�s,
kullandırma kararı, �rt�fak hakkı, kullanma �zn� ve k�ralama �şlemler�nden kaynaklanan ve vades� 30/4/2021 tar�h�
�t�barıyla geld�ğ� halde bu Kanunun yayımlandığı tar�h �t�barıyla ödenmem�ş olan kullanım bedeller� ve hasılat/t�car�
kâr payları asıllarının tamamı �le bu alacaklara �l�şk�n gec�kme zammı, fa�z g�b� fer’�ler� yer�ne bu Kanunun
yayımlandığı tar�he kadar Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunda bel�rt�len
süre ve şek�lde başvurulması ve ödenmes� şartıyla, bu alacaklara hesaplanan gec�kme zammı, fa�z g�b� fer’� alacakların
tahs�l�nden vazgeç�l�r. Bu fıkra kapsamında olan ve bu Kanunun yayımlandığı tar�hten önce dava konusu ed�lm�ş
ve/veya �cra tak�b� başlatılmış alacaklar �ç�n borçluların bu fıkra hükümler�nden yararlanmak üzere bu Kanunda
bel�rt�len sürede başvurmaları ve Kanunda öngörülen süre ve şek�lde alacakların ödenmes� hal�nde bunlar �ç�n açılan
davalar sonlandırılır ve �cra tak�pler� durdurulur. Bu takd�rde borçluların mahkeme ve �cra masrafları �le vekâlet
ücret�n� �lk taks�t tutarı �le b�rl�kte ödemeler� şarttır. Bu fıkrada bel�rt�len borçların süres� �çer�s�nde ödenmemes�
sebeb�yle kes�n �z�n, kes�n tahs�s, kullandırma kararı, �rt�fak hakkı, kullanma �zn� ve k�ralama �şlemler� �ptal ed�lenler
tarafından borçlar bu fıkrada bel�rt�len şek�lde ödense dah�, �ptal �şlem� �hya ed�lmez ve geçerl�l�ğ�n� korur. Bu fıkranın
uygulamasına �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı yetk�l�d�r.

(14) 9/3/1954 tar�hl� ve 6343 sayılı Veter�ner Hek�ml�ğ� Mesleğ�n�n İcrasına, Türk Veter�ner Hek�mler� B�rl�ğ�
�le Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceğ� İşlere Da�r Kanun hükümler�ne göre meslek mensuplarının üyes�
oldukları odalara olan a�dat borçları �le odaların Türk Veter�ner Hek�mler� B�rl�ğ�ne olan b�rl�k payı borçlarının
asıllarının tamamının b�r�nc� taks�t� bu Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h� tak�p eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı
aylık dönemler hâl�nde ve azam� toplam altı eş�t taks�tte ödenmes� hâl�nde, bu alacaklara uygulanan fa�z, gec�kme
fa�z�, gec�kme zammı g�b� fer’� alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımlandığı tar�hten önce kısmen veya
tamamen ödenm�ş olması hâl�nde ödenm�ş borç asıllarına �sabet eden fa�z, gec�kme fa�z�, gec�kme zammı g�b� fer’�
alacakların tahs�l�nden vazgeç�l�r. Bu fıkra hükmünden yararlanılab�lmes� �ç�n bu Kanunun yayımlandığı tar�h� �zleyen
�k�nc� ayın sonuna kadar �lg�l� odaya/b�rl�ğe başvurulması şarttır. Bu fıkra kapsamında ödenmes� gereken tutarların
fıkrada öngörülen süre ve şek�lde kısmen veya tamamen ödenmemes� hâl�nde, ödenmem�ş alacak asılları �le bunlara
�l�şk�n fa�z, gec�kme fa�z�, gec�kme zammı g�b� fer’� alacaklar �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre tahs�l ed�l�r. Bu fıkra
hükmünden yararlanmak �steyen borçluların fıkrada bel�rt�len şartları yer�ne get�rmeler�n�n yanı sıra dava açmamaları,
açılmış davalardan vazgeçmeler� ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu Kanunun yayımı tar�h�nden önce dava
konusu ed�lm�ş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kes�nleşm�ş olanlar dâh�l olmak üzere �cra tak�b� başlatılmış
alacaklar �ç�n, borçlunun bu fıkra hükümler�nden yararlanmak üzere başvuruda bulunması hal�nde davalar ve/veya �cra
tak�pler� sonlandırılır. Bu kapsamda, tamamı ödenen alacaklara �l�şk�n yargılama g�derler� �le �cra masrafları ve vekâlet
ücretler� karşılıklı olarak talep ed�lmez. Bu fıkranın uygulamasına �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye Türk Veter�ner
Hek�mler� B�rl�ğ� yetk�l�d�r.

MADDE 11 – 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanununun geç�c� 31 �nc� maddes�ne altıncı
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“B�r�nc� fıkrada sayılan mükellefler bu fıkranın yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h �t�barıyla akt�fler�ne kayıtlı bulunan
taşınmazlar �le amort�smana tab� d�ğer �kt�sad� kıymetler�n� (sat-k�rala-ger� al �şlem�ne veya k�ra sert�f�kası �hracına
konu ed�len taşınmaz ve �kt�sad� kıymetler har�ç) 31/12/2021 tar�h�ne kadar yukarıda yer alan kapsam, şart ve
hükümlere uymak koşuluyla yen�den değerleyeb�l�rler. Şu kadar k�;

a) B�r�nc� fıkranın (b) bend�n�n (�) ve (��) alt bentler�nde bel�rt�len durumlarda yen�den değerleme oranının
bel�rlenmes�ne �l�şk�n hesaplamada; madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten b�r öncek� aya �l�şk�n Yİ-ÜFE değer� yer�ne,
bu fıkranın yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten b�r öncek� aya �l�şk�n Yİ-ÜFE değer�,

b) Bu madde kapsamında daha önce yen�den değerlemeye tab� tutulan taşınmazlar �ç�n bu fıkra uyarınca
yapılacak değerlemede �se, bu fıkranın yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten b�r öncek� aya �l�şk�n Yİ-ÜFE değer�n�n, 2018 yılı
Mayıs ayına �l�şk�n Yİ-ÜFE değer�ne bölünmes� �le bulunan oran,

d�kkate alınır. Bu fıkra kapsamında yapılan yen�den değerleme sonrası pas�fte özel b�r fon hesabında göster�len
değer artışı tutarı üzer�nden %2 oranında hesaplanan verg�, yen�den değerleme �şlem�n�n yapıldığı tar�h� �zleyen ayın
sonuna kadar b�r beyanname �le gel�r veya kurumlar verg�s� yönünden bağlı olunan verg� da�res�ne beyan ed�l�r ve �lk
taks�t� beyanname verme süres� �ç�nde, �zleyen taks�tler beyanname verme süres�n� tak�p eden �k�nc� ve dördüncü ayda
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olmak üzere üç eş�t taks�tte öden�r. Öncek� fıkralarda taşınmazlar �ç�n öngörülen hükümler bu fıkra uygulamasında
amort�smana tab� d�ğer �kt�sad� kıymetler �ç�n de geçerl�d�r.”

MADDE 12 – 31/5/2006 tar�hl� ve 5510 sayılı Sosyal S�gortalar ve Genel Sağlık S�gortası Kanununa
aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.

“GEÇİCİ MADDE 84 - Kend� adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kend� adına ve hesabına
bağımsız çalışanlardan, Kuruma kayıt ve tesc�ller� yapıldığı hâlde, 30/4/2021 tar�h� �t�barıyla pr�m borcu bulunanların,
bu tar�hten öncek� sürelere �l�şk�n pr�m borçlarını, bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h� tak�p eden dördüncü ayın
sonuna kadar ödememeler� veya �lg�l� Kanunları uyarınca yapılandırmamaları hâl�nde, pr�m ödemes� bulunan
s�gortalıların daha önce öded�kler� pr�mler�n tam olarak karşıladığı ayın sonu �t�barıyla, pr�m ödemes� bulunmayan
s�gortalıların �se tesc�l tar�h� �t�barıyla s�gortalılığı durdurulur. Durdurulan süreler s�gortalılık süres� olarak
değerlend�r�lmez ve bu sürelere �l�şk�n Kurum alacakları tak�p ed�lmeyerek bunlara Kurum alacakları arasında yer
ver�lmez. S�gortalılıkları durdurulanlardan bu Kanunun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend� kapsamında
çalışmaya devam edenler�n s�gortalılıkları 1/5/2021 tar�h� �t�barıyla yen�den başlatılır.

Ancak, daha sonra s�gortalı ya da hak sah�pler� tarafından talep ed�lmes� hâl�nde durdurulan s�gortalılık
süreler�n�n tamamı, talep tar�h�nde 80 �nc� madden�n �k�nc� fıkrasına göre bel�rlenecek pr�me esas kazanç tutarı
üzer�nden borç tutarı hesaplanarak �hya ed�l�r. Hesaplanan borç tutarının tamamını, borcun tebl�ğ tar�h�nden �t�baren üç
ay �ç�nde öded�kler� takd�rde, bu süreler s�gortalılık süres� olarak değerlend�r�l�r. Tebl�ğ ed�len borç tutarının bu süre
�ç�nde tamamen ödenmemes� hâl�nde bu süreler s�gortalılık süres� olarak değerlend�r�lmez ve bu madde kapsamında
ödenm�ş olan tutarlar �lg�l�n�n pr�m ve pr�me �l�şk�n borcunun bulunmaması kaydıyla fa�zs�z olarak �ade ed�l�r. İhya
ed�lerek kazanılan h�zmet süreler� borcun ödend�ğ� tar�hten �t�baren geçerl� sayılır.

B�r�nc� fıkraya göre s�gortalılıkları durdurulanlar �le bunların bakmakla yükümlü olduğu k�ş�ler hakkında
1/1/2012 tar�h�nden bu madden�n yürürlük tar�h�ne kadar durdurulan süreler �ç�n genel sağlık s�gortası hükümler�
uygulanmaz.

S�gortalılıkları öncek� kanunlara göre durdurulanlar �ç�n de bu madden�n �k�nc� fıkrası hükmü uygulanır.
Bu madden�n uygulanmasına �l�şk�n usul ve esaslar Kurum tarafından bel�rlen�r.”
MADDE 13 – 22/1/2009 tar�hl� ve 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler �le Kred� ve Kred�

Kartları Borçlarına İl�şk�n Kayıtların D�kkate Alınmaması Hakkında Kanuna aşağıdak� geç�c� madde �lave ed�lm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 3 - (1) Anapara ve/veya taks�t ödeme tar�h� 20/5/2021 tar�h�nden önce olup da; kullandığı

nakdî ve gayrî nakdî kred�ler�n�n anapara, fa�z ve/veya fer�ler�ne �l�şk�n ödemeler�n� aksatan gerçek ve tüzel k�ş�ler�n,
t�car� faal�yette bulunan ve bulunmayan gerçek k�ş�ler�n ve kred� müşter�ler�n�n karşılıksız çıkan çek, protesto ed�lm�ş
senet, kred� kartı ve d�ğer kred� borçlarına �l�şk�n 5411 sayılı Kanunun ek 1 �nc� maddes� hükmü uyarınca kurulan
Türk�ye Bankalar B�rl�ğ� R�sk Merkez� nezd�nde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmes� gec�ken kısmının
31/12/2021 tar�h�ne kadar tamamının ödenmes� veya yen�den yapılandırılması hal�nde, bu k�ş�lerle yapılan f�nansal
�şlemlerde kred� kuruluşları ve f�nansal kuruluşlar tarafından d�kkate alınmaz.

(2) Kred� kuruluşları ve f�nansal kuruluşların b�r�nc� fıkra hükmü uyarınca mevcut kred�ler� yen�den
yapılandırması veya yen� kred� kullandırması, bu kuruluşlara hukuk� ve ceza� sorumluluk doğurmaz.”

MADDE 14 – 8/4/1929 tar�hl� ve 1416 sayılı Ecneb� Memleketlere Gönder�lecek Talebe Hakkında Kanunun
19 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının sonuna aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.
“Fa�z borcunun hesaplanmasında, öğrenc�ler�n taahhüdünü �hlal ett�ğ� tar�h fa�z başlangıç tar�h� olarak esas alınır.”

MADDE 15 – 1416 sayılı Kanunun 21 �nc� maddes�ne beş�nc� fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdak� fıkra
eklenm�şt�r.

“Yükseköğret�m kurumları adına yurt dışına gönder�lenler�n öğren�mler�n� �zlemek ve değerlend�rmek üzere
adına öğren�m gördükler� yükseköğret�m kurumu tarafından danışman atanır. Yükseköğret�m kurumları adına yurt
dışına gönder�lenlerden doktora öğren�mler�n� başarıyla tamamlayanların, mecbur� h�zmet yükümlülükler�n� �fa etmek
üzere adına öğren�m gördükler� yükseköğret�m kurumunun atama kr�terler�n� karşılamaları şartıyla doktor öğret�m
üyes� kadrolarına, atama kr�terler�n� sağlamamaları hal�nde �se öğret�m görevl�s� kadrolarına ataması yapılır.”

MADDE 16 – 1416 sayılı Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 4 - Bu Kanunun 19 uncu maddes�n�n fa�z borcunun hesaplanmasına �l�şk�n hükmü, halen

öğren�mler�ne devam eden öğrenc�ler hakkında da uygulanır.
 Bu Kanunun geç�c� 1 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası kapsamına g�rmes�ne rağmen anılan maddede bel�rt�len

sürelerde borçlarının yen�den hesaplanması �ç�n müracaat etmeyenler �le söz konusu madde yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten
bu madden�n yayımlandığı tar�he kadar geçen süre �ç�nde anılan maddede bel�rt�len nedenlerle haklarında borç tak�b�
yapılanlar veya yapılması gerekenler�n, kend�ler�ne döv�z olarak yapılmış olan her türlü masrafa �l�şk�n borç tutarları,
bu madden�n yayımlandığı tar�h� �zleyen üç ay �çer�s�nde M�llî Eğ�t�m Bakanlığına başvurmaları hâl�nde, �mzaladıkları
yüklenme sened� �le muteber �mzalı mütesels�l kefalet sened� hükümler� d�kkate alınmaksızın ve �lg�l�lere önceden
öded�kler� fa�zler�n ger� �ade yapma sonucu doğurmaksızın bu madden�n üçüncü ve dördüncü fıkralarındak� şek�lde
yen�den hesaplanır ve başvuru süres� �ç�nde tahs�lat �şlem� durdurulur.

5/8/1996 tar�h�nden sonra yüklenme sened� �le muteber �mzalı mütesels�l kefalet sened� alınanlar hakkında 657
sayılı Kanunun ek 34 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrası hükümler�ne göre bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten öncek�
süreler �ç�n herhang� b�r ferî alacak hesaplanmaz.
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Bunların daha önce ödem�ş oldukları tutar �le mecbur� h�zmetler�nde değerlend�r�len sürelere �sabet eden tutar,
yukarıdak� şek�lde bel�rlenecek tutardan düşülür. Bu madde uyarınca vazgeç�len borç tutarına �sabet eden vekâlet
ücret� de dâh�l yargılama g�derler� tahs�l ed�lmez. Hesaplanan borç tutarı, �lg�l�n�n durumu ve ödenmes� gereken
meblağ d�kkate alınarak yüklenme sened� �le muteber �mzalı mütesels�l kefalet sened� alınması kaydıyla azam� beş yıla
kadar taks�tlend�r�leb�l�r. Bu fıkra kapsamında düzenlenen yüklenme sened� �le muteber �mzalı mütesels�l kefalet
sened� damga verg�s� ve noter harcından müstesnadır.

Ancak terör örgütler�ne veya M�ll� Güvenl�k Kurulunca Devlet�n m�ll� güvenl�ğ�ne karşı faal�yette
bulunduğuna karar ver�len yapı, oluşum veya gruplara üyel�ğ�, mensub�yet� veya �lt�sakı yahut bunlarla �rt�batı olduğu
gerekçes� �le öğrenc�l�kle veya mecbur� h�zmetle yükümlü bulundukları süre �çer�s�nde kadrolarıyla �l�ş�ğ� kes�lenler
hakkında bu madde hükümler� uygulanmaz.”

Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Kanun yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Kanun hükümler�n� Cumhurbaşkanı yürütür.
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