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Konu:. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri 

No: 5) 29 Ocak 2017 tarih ve 29963 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

 

Özet:. 29/01/2017 tarihli ve 29963 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5 Seri No.lu Bazı Alacakların 

Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun Genel Tebliğinde, ve 6770 sayılı Kanunun 26 

ncı maddesiyle 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna eklenen 

geçici 2 nci maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 6736 sayılı Bazı 

Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna eklenen geçici 2 nci madde ile; 

 

 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde 27 Ocak 2017 

tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal 

etmiş olanlar, ihlale neden olan tutarları 2017/Mayıs sonuna kadar ödenmesi halinde, Kanun 

hükümlerinden tekrar yararlanılabileceklerdir.  

 

 6736 sayılı Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken 

taksitlerin ödeme süreleri, normal taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren, faizsiz 

olarak dörder ay uzatılmıştır. 

 

 Borçları yapılandırılan ancak, maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yapılandırması 

ihlal olan borçlulara, ihlale neden olan tutarları geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 

tarihine kadar ödemeleri durumunda Kanundan yeniden yararlanma, 

 

 Mücbir sebep halini sonlandıran ancak beyannamelerini veremeyen mükelleflere 

beyannamelerini vermeleri için 2017 Nisan ayı sonuna kadar vermeleri ve ödemelerini de 

2017 Mayıs ayı sonuna yapabilmeleri,  

 

 Peşin veya taksitli ödeme seçeneklerini tercih ederek ödemelerini yapmamış olanlara, 

yapılandırılan alacakların tamamını, Mayıs 2017 ayı sonuna kadar ödemeleri halinde peşin 

ödeme indirimi,  

 

 Peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarları süresinde ödemeyerek 

Kanundan yararlanma hakkını kaybedenlere, Nisan ayı sonuna kadar başvurulması halinde 

taksitli ödemeye geçme,  

 

mailto:info@erkymm.com
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 Peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarın tamamını geç ödeme 

zammıyla birlikte Aralık 2016 ayında ödeyen mükelleflere de peşin ödeme indirimi imkanı 

getirilmiştir. 

6770 sayılı Kanun’la vergi mevzuatında yapılan düzenlemelere ilişkin açıklamalar, 2010.10 No.lu 

Sirkülerimiz de yer almaktadır. 

 

1. 6736 sayılı Kanunu`nda Yapılan Düzenlemeler  

6770 sayılı Kanun`un 26. maddesi ile kamuoyunda vergi affı olarak bilinen 6736 sayılı Kanuna 

geçici 2.madde eklenmiş olup, bu düzenleme ile ; 

- Kasım ve Aralık 2016 aylarında ödenmesi gereken tutarları ödemeyerek yapılandırma koşullarını 

ihlal edenlerin, geçen süre için hesaplanacak geç ödeme zammıyla birlikte 2017 Mayıs ayı sonuna 

kadar ödemeleri halinde yapılandırma düzenlemelerinden yararlandırılacakları hükme bağlanmış, 

- 2017 Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, taksit ödeme sürelerinin 

bitim tarihinden itibaren dörder ay uzatılmıştır. 

1.1. Yapılandırma Başvurusunda Bulunduğu Halde 27 Ocak 2017 Tarihinden Önceki 

Ödemeleri Süresinde Yapmayan Mükelleflerin Durumu 

6770 sayılı Kanun'un 26. maddesiyle 6736 sayılı Kanun'a eklenen geçici 2. maddenin birinci fıkrası 

uyarınca, yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde 27 Ocak 2017 tarihi itibarıyla ödenmesi 

gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal edenler için yeni bir hak 

verilmektedir. Buna göre ihlale neden olan tutarların, 2017/Mayıs sonuna kadar ödenmesi halinde 

Kanun hükümlerinden tekrar yararlanılabilecektir. Ancak ödeme yapılması gereken tarihten 27 Ocak 

2017 tarihine kadar geçen süre için aylık % 1,4 oranında geç ödeme zammı ödenmesi gerekmektedir.  

1.2. 2017 Yılı Ocak Ayından İtibaren Ödenmesi Gereken Taksitlerin Ertelenmesi 

6770 sayılı Kanun'un 26. maddesiyle 6736 sayılı Kanun'a eklenen Geçici 2. maddenin ikinci fıkrası 

ile 6736 sayılı Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin 

ödeme süreleri, normal taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren, faizsiz olarak dörder ay 

uzatılmıştır. 

Örnek 1- 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan vergi borcuna ilişkin 2017 yılının Ocak, 

Mart, Mayıs ve Temmuz aylarında ödenmesi gereken 2 ilâ 5. taksitler sırasıyla; Mayıs, Temmuz, 

Eylül ve Kasım'da ödenecektir. 

Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren (ödeme süresi bu aya tekabül eden taksitler 

dâhil) ödenmesi gereken taksitlerin her birinin ödeme süreleri dörder ay uzatılmıştır. Taksitlerin 

ödeme süreleri tahsil dairelerince re’sen uzatılacağından, borçlulardan ayrıca yazılı başvuru 

aranılmayacaktır. Mükelleflerin internet vergi dairesi üzerinden re’sen uzatılan yeni ödeme 

takvimine ulaşmalar mümkün bulunmaktadır.  

http://www.erkymm.com/resimler/ERK_YMM_sirkuler__2017.10_3.pdf
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6736 sayılı Kanunun 2
1
, 3

2
, 4

3
 ve 5

4
 inci maddeleri ile 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi

5
 

ve 10 uncu maddesinin on dokuzuncu fıkrası
6
 kapsamında ödenmesi gereken alacaklara ilişkin 

taksitlerin ödeme süreleri uzamaktadır. 

 

Örnek 2- Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında 12 taksit seçeneğini tercih ederek borçlarını 

yapılandıran ve ilk taksitini Kasım 2016 ayında ödeyen borçlunun, geçici 2 nci maddenin ikinci 

fıkrasına göre 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken diğer taksitlerinin ödeme 

süreleri aşağıdaki gibi olacaktır. 

TAKSİTLER MEVCUT ÖDEME SÜRELERİ YENİ ÖDEME SÜRELERİ 

2.Taksit 31 Ocak 2017 31 Mayıs 2017 

3. Taksit 31 Mart 2017 31 Temmuz 2017 

4. Taksit 31 Mayıs 2017 30 Eylül 2017 

5. Taksit 31 Temmuz 2017 30 Kasım 2017 

6. Taksit 30 Eylül 2017 31 Ocak 2018 

7. Taksit 30 Kasım 2017 31 Mart 2018 

8. Taksit 31 Ocak 2018 31 Mayıs 2018 

9. Taksit 31 Mart 2018 31 Temmuz 2018 

10. Taksit 31 Mayıs 2018 30 Eylül 2018 

11. Taksit 31 Temmuz 2018 30 Kasım 2018 

12. Taksit 30 Eylül 2018 31 Ocak 2019 

 

Uzayan ödeme süreleri için herhangi bir zam, faiz uygulanmayacak ve tercih edilen taksit süresine 

ilişkin katsayıda herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. 

 

Ödeme süresi uzayan taksitlerin, uzayan süre içerisinde ödenmemesi durumunda Kanunun 10 uncu 

maddesinin altıncı fıkrası hükmünün tatbik edileceği tabiidir. Dolayısıyla, Kanun kapsamında 

ödenmesi gereken taksitlerden; 

- İlk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, 

- Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, 

- Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti 

izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi, 

 

hâlinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir. Bu durumda, Kanun kapsamında 

ödenmesi gereken taksitlerden ilk ikisinin süresinde ve tam olarak ödenmesi Kanundan yararlanma 

hakkının devamı için zorunlu olduğundan, taksitli ödeme seçeneğini tercih eden borçluların 31 

Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilk iki taksiti tam olarak ödemeleri gerekmektedir. 

 

Örnek 3- Örnek 2’deki borçlu süresi içerisinde ödemediği 30 Kasım 2016 vadeli birinci taksitini 

geçici 2 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında 31 Mayıs 2017 tarihinde ödemiştir. Borçlu, Ocak 

2017 ayında ödemesi gereken ve geçici 2 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında ödeme süresi 31 

                                                           
1
 Kesinleşmiş alacaklardan kaynaklanan borç taksitleri 

2
 Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklardan kaynaklanan borç taksitleri 

3
 İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlerden kaynaklanan borç taksitleri 

4
 Matrah ve vergi artırımından kaynaklanan borç taksitleri 

5
 Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan mallardan kaynaklanan borç taksitleri 

6
 Mücbir sebep hâli ilan edilmiş yerlerdeki süreden kaynaklanan borç taksitleri 
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Mayıs 2017 tarihine uzayan ikinci taksitini ise bu sürede ödememiştir. Kanunun 10 uncu maddesinin 

altıncı fıkrasına göre yapılandırılan borçlara ilişkin taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi 

gerektiğinden, borçlunun Mayıs 2017 ayında ödemesi gereken ikinci taksiti süresinde ödememiş 

olması nedeniyle Kanundan yararlanma hakkı sona ermiştir.  

 

Örnek 4- Örnek 2’deki borçlu, geçici 2 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında ödeme süreleri 

uzatılan taksitlerinden Eylül 2017 ve Temmuz 2018 aylarında ödemesi gereken taksitler hariç diğer 

taksitlerini süresinde ödemiştir. Süresinde ödenmeyen bu taksitlerin, ödenmesi gerektiği tarihten 

ödendiği tarihe kadar geçen süre için hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 12 nci taksiti 

izleyen ayın sonuna kadar (Şubat 2019) ödenmesi şartıyla 6736 sayılı Kanun hükümleri ihlal edilmiş 

sayılmayacaktır.  

 

Örnek 5- 6736 sayılı Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak Kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihten önce başlanılan vergi incelemesi sonucu tarh edilen vergi ve kesilen cezalara ilişkin 

vergi/ceza ihbarnamesi 15 Şubat 2017 tarihinde tebliğ edilmiştir. 

 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkralarından yararlanılmak istenilmesi halinde 17 

Mart 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) başvuruda bulunulması gerekmektedir. 

 

Bu takdirde, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre 31 Mart 2017 tarihine kadar 

ödenmesi gereken peşin veya birinci taksitin ödeme süresi, geçici 2 nci maddenin ikinci fıkrası 

uyarınca 31 Temmuz 2017 tarihine uzayacak ve diğer taksitler bu tarihi izleyen ikişer aylık dönemler 

halinde, Eylül 2017, Kasım 2017, Ocak 2018, Mart 2018, Mayıs 2018 aylarında ödenecektir. 

 

1.3. Mücbir Sebep Halini Sonlandırmakla Birlikte Beyannamelerini Vermeyen Mükellefler 

6736 sayılı Kanun'un Geçici 2. maddenin üçüncü fıkrasında, 6736 sayılı Kanun'un 10. maddesinin 

19. fıkrası kapsamında başvuruda bulunarak mücbir sebep hâlini sonlandıran ancak, mücbir sebep 

ilanı nedeniyle verilmeyen beyanname ve bildirimleri fıkrada öngörülen sürede vermeyen 

mükellefler tarafından söz konusu beyanname ve bildirimlerin 30 Nisan 2017 tarihine kadar (bu tarih 

dâhil) verilmek ve tahakkuk eden vergilerin ilk taksiti Mayıs ayında, diğer taksitleri ise ikinci fıkrada 

belirtilen süre ve şekilde ödenmek şartıyla anılan fıkra hükümlerinden yararlanılabileceğine ilişkin 

düzenleme bulunmaktadır. 

1.4. Peşin veya Taksitli Olarak Borçlarını Yapılandırmakla Birlikte Ödeyememiş Olan 

Mükellefler İçin Peşin Ödeme Avantajı 

6736 sayılı Kanun'un Geçici 2. maddenin dördüncü fıkrasında, peşin veya taksitli ödeme seçenekleri 

tercih edilerek yapılandırılan borçların tümünü bir seferde ödemek isteyen mükellefler için yeni bir 

imkân sağlanmakta ve bu kapsamda daha önce taksit seçeneğini seçmiş olmakla birlikte, peşin 

ödemeye geçen mükelleflerin Yİ-ÜFE farklarının yarısı silinecektir. Ayrıca ödenecek tutarın 

hesabında, taksitli ödeme kapsamında hesaplanmış olan katsayı farkları da dikkate alınmayacaktır. 

Bu imkândan yararlanmak isteyen mükelleflerin, yeniden hesaplanan borç tutarını, 27 Ocak 2017 

tarihine kadar hesaplanacak olan geç ödeme zammıyla birlikte Mayıs sonuna kadar ödemeleri 

gerekmektedir. 

6736 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasında, “(4) Kanun kapsamında peşin 

veya taksitli ödeme seçenekleri tercih edilerek yapılandırılan alacakların tamamının, birinci fıkrada 

belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi 
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hükmüne göre indirim yapılır ve katsayı uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır. 

 

6736 sayılı Kanun'un Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde, yapılandırılan 

alacak tutarının ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi hâlinde, fer’i alacaklar yerine 

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından %50 oranında indirim 

yapılacağı düzenlenmiştir. Ayrıca, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkraları 

kapsamında yapılandırılan alacakların ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi hâlinde, 

Yİ-ÜFE tutarının yanında hesaplanan gecikme faizinden de %50 oranında indirim yapılmaktadır. 

 

6736 sayılı Kanun'un Kanunun geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasına istinaden, borçluların 

peşin veya taksitli ödeme tercihine bakılmaksızın, Kanun kapsamında yapılandırılan tutarların 

tamamının 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödenmesi durumunda Yİ-ÜFE tutarından ve 

4 üncü maddenin birinci ila sekizinci fıkraları kapsamında yapılandırılan alacaklarda ayrıca gecikme 

faizi üzerinden %50 oranında indirim yapılacaktır. 

 

Ayrıca, taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi nedeniyle hesaplanan katsayı tutarları, alacağın 

tamamının fıkra kapsamında ödenmesi halinde tahsil edilmeyecek, tahsil edilmiş olan tutarlar ile bu 

tutarlar üzerinden hesaplanarak tahsil edilmiş geç ödeme zamları 6183 sayılı Kanunun 23 üncü 

maddesi de göz önünde bulundurularak red ve iade edilecektir. 

 

Örnek 6- 6736 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında borçlarını yapılandıran ve 6 taksit ödeme 

seçeneğini tercih eden borçlu, 30 Kasım 2016 tarihine kadar ödemesi gereken ilk taksiti 

ödemediğinden, Kanundan yararlanma hakkını kaybetmiştir. 

 

Borçlu, yapılandırılan tutarlarının tamamını 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödeyerek peşin ödeme 

indiriminden yararlanmak istemiştir. Bu durumda ödenecek tutar; yapılandırılan alacak aslının 

tamamı ve %50 oranında indirim yapılan Yİ-ÜFE tutarı ile bu tutarların toplamı üzerinden 30 Kasım 

2016 tarihinden (bu tarih hariç) 27/1/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre (her ay ve kesri) 

için hesaplanacak geç ödeme zammının toplamından oluşacaktır. Ayrıca borçludan katsayı tahsil 

edilmeyecektir. 

 

1.5. Peşin Ödeme Seçeneğini Seçmiş Olan Mükelleflere Taksitli Ödeme İmkanı 

6736 sayılı Kanun'un Geçici 2. maddenin beşinci fıkrası uyarınca, yapılandırılan borçları için peşin 

ödeme seçeneğini tercih etmiş olmakla birlikte süresinde ödeme yapmadığı için yasadan yararlanma 

hakkını kaybetmiş olanlar, 30 Nisan 2017 tarihine kadar ilgili idareye yazılı olarak başvurarak 

borçlarını taksitle ödeme imkânından yararlanabileceklerdir. 

6736 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin beşinci fıkrasında, “(5) Kanun kapsamında peşin 

ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarları süresinde ödemeyerek Kanundan 

yararlanma hakkını kaybedenlerce, 30/4/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye yazılı 

olarak başvuruda bulunularak taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi ve ilgili katsayı 

uygulanmak suretiyle yapılandırılan tutarın, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödenmesi 

gereken taksitlerin birinci fıkrada, diğer taksitlerin ise ikinci fıkrada belirtilen süre ve şekilde 

ödenmesi şartıyla Kanun hükümlerinden yararlanılır.” hükmüne yer verilmiştir. 

 

Bu hüküm ile peşin ödeme seçeneğini tercih ettiği halde Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödeme 

yapmayarak Kanundan yararlanma hakkını kaybeden borçlulara talep etmeleri halinde yapılandırılan 



 

A: Küçükbakkalköy Mah. Defne Sok.No:1 Flora Residence K.11 D.141-142  34750 Ataşehir /İSTANBUL  

T: 0.216.340 00 86    F: 0.216.340 00 87   E: info@erkymm.com   W: www.erkymm.com   Sayfa 6 

borçlarını taksitler halinde ödeme imkânı getirilmektedir. 

 

Bu durumda, peşin ödeme seçeneği tercih edildiği tarihte, taksitli ödeme seçeneğine göre Kanun 

kapsamında ödenmesi gereken ilk taksitin ödeme süresine göre oluşacak taksit ödeme süreleri esas 

alınacak ve bu fıkrada öngörülen süre ve şekilde ödeme yapılmak suretiyle Kanun hükümlerinden 

yararlanılacaktır. 

1.6. Pişmanlık ve Kendiliğinden Verilen Beyannameler 

6736 sayılı Kanun'un Geçici 2. maddenin yedinci fıkrası uyarınca; 6736 sayılı Kanun'un 4. 

maddesinin dokuzuncu fıkrası hükümlerinden (pişmanlıkla ve kendiliğinden verilen beyannameler) 

yararlanmak üzere başvuruda bulunduğu halde 27 Ocak 2017 tarihi itibarıyla Kanun hükümlerini 

ihlal eden borçluların ihlale neden olan tutarları bu maddede belirtilen süre ve şekilde, ödeme süresi 

gelmemiş taksitleri ise Kanun'da öngörülen şekilde tamamen ödemeleri halinde ilgili mevzuat 

uyarınca kesilmesi gereken vergi cezaları ve para cezalarının kesilmesinden ve tahakkuk edip 

etmediğine bakılmaksızın bu alacaklardan ve bunlara ilişkin fer'i alacakların tahsilinden 

vazgeçilecektir. 

1.7. Fazla Tahsil Edilen Tutarların İadesi 

6736 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin sekizinci fıkrasında, “(8) Bu madde hükümlerinden 

yararlanan borçlulardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanun kapsamında 

yapılandırılan alacaklara karşılık cebren ya da rızaen tahsil edilen tutarlar, bu Kanuna göre 

ödenmesi gereken taksitlerin en eski vadeli olanından başlamak üzere ve tahsil edildikleri tarihler 

dikkate alınarak bu madde hükmüne göre mahsup edilir. Bu şekilde yapılan mahsup sonrasında bu 

Kanun hükümlerine göre ödenmesi gereken tutarlardan fazla ödendiği tespit edilen tutarlar ilgili 

mevzuat hükümlerine göre red ve iade edilir.” hükmüne yer verilmiştir. 

 

Fıkrada, Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunduğu halde Kanun hükümlerini ihlal eden 

borçlulardan, yapılandırılan amme alacaklarına karşılık cebren ya da rızaen tahsil edilen tutarların, 

yapılandırmanın ihya edilmesini müteakip Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlere mahsubu 

düzenlenmekte ve mahsup işlemlerinin tahsilat tarihleri esas alınarak ödenmesi gereken taksitlerin en 

eski vadeli olanından başlanmak suretiyle yapılması öngörülmektedir. 

 

Bu hükmün uygulanmasında, borçluların herhangi bir müracaatı aranılmayacak ve cebren ya da 

rızaen tahsil edilen tutarlar tahsil edildikleri tarihler dikkate alınmak suretiyle tahsil daireleri 

tarafından re’sen mahsup edilecektir. 

 

Yapılacak mahsup işlemlerinde, en eski vadeli taksitten başlanılacak ve tahsil edilen tutarların 

tahsilat tarihleri esas alınarak geç ödeme zammı hesaplanıp hesaplanmayacağı belirlenecektir. 

 

Yapılan mahsup sonrasında Kanun hükümlerine göre ödenmesi gereken toplam tutardan fazla tahsil 

edilen tutarlar, 6183 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine göre red ve iade edilecektir. Ancak, red ve 

iade edilecek tutar, vergi mevzuatı çerçevesinde iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle mahsuben 

ödenmiş ise ilgili mevzuatın belirlediği nakden iade şartları gerçekleşmedikçe nakden iade 

edilmeyecektir. 

 

Kanun kapsamında yapılandırılan borçlara karşılık cebren veya rızaen tahsil edilen tutarların 

mahsubu sonrası ödenecek tutarlarda değişiklik meydana gelebilecektir. Bu durumda olan 

borçluların ödenecek tutarları öğrenebilmeleri için ödemelerini yapmadan önce ilgili vergi dairesi ile 
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irtibata geçmesi gerekmektedir. 

 

1.8. Peşin Ödeme İndirimi Uygulanmadan Yapılan Ödemelerde Fazla Ödenmiş Olan Yİ-ÜFE 

Farklarının İadesi 
 

6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçlarla ilgili olarak, gecikme faizi veya zammı 

yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan tutarlar ödenmekteydi. Bu kapsamda 

yapılandırılan toplam tutarın ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi durumunda Yİ-ÜFE 

farkının yarısını tahsil edilmemesi gerekmekteydi. 

Ancak özellikle ilk zamanlarda, peşin ödeme yapılmasına rağmen Yİ-ÜFE farkına ilişkin bu indirim 

uygulanmaksızın bazı tahsilatlar yapıldığı bilinmektedir. Fazladan tahsil edilen bu tutarların iadesi ile 

ilgili olarak yasaya yeni bir hüküm eklenmektedir. 

6736 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında, “(9) Bu maddenin yürürlüğe 

girdiği tarihten önce, peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarın tamamını 

Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi hükmüne göre indirim uygulanmaksızın 

ödeyenler, 31/12/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) yazılı olarak talep etmeleri durumunda, anılan 

bent hükmünden yararlanır ve fazla ödenen tutarlar ilgili mevzuat hükümlerine göre red ve iade 

edilir.” hükmü yer almaktadır. 

 

6736 sayılı Kanun'un Geçici 2. maddenin dokuzuncu fıkrası uyarınca 27 Ocak 2017 tarihinden önce, 

peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarın tamamını yukarıdaki indirim 

yapılmadan ödemiş olanlar, kendilerinden fazla tahsil edilmiş olan tutarları iade alabileceklerdir. 

Ancak bunun için ilgili kişilerin 2017 yılı sonuna kadar yazılı olarak talepte bulunmaları 

gerekmektedir. 

 

Saygılarımızla. 

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  

Hizmetleri Ltd. Şti. 

Mehmet ERKAN 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı 

açıklamalar için bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar bulunmaktadır. 
 

 

 

 


