
ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen 
diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir tak-
vim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya 
eksik ödenmesi hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanma 
hakkı kaybedilir. Bu hüküm her bir madde ve alacaklı idareler 
açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.

5. Mücbir sebep kapsamında ertelenen borçlar yeni 
yapılandırmaya giriyor mu?

Covid-19 ve deprem nedeniyle, vaktiyle mücbir sebep kap-
samında ertelenen vergi ve sigorta prim borçları bu yapılan-
dırma kapsamında yer almıyor. Yapılandırma kapsamına giren 
dönemlere ilişkin olup Kanunun yayımı tarihi itibarıyla CO-
VID19 salgını nedeniyle ilan edilen mücbir sebep kapsamında 
beyanname verme ve ödeme süresi ertelenen vergilerden, öde-
me süresinin son günü 2020 yılının Ekim, Kasım veya Aralık 
ayına tekabül edecek şekilde belirlenenler hakkında yapılan-
dırma yapılamamış bulunuyor.

6. Daha önce yapılandırılan borçlar yeni yapılandırmaya 
giriyor mu? 

11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacak-
ların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanuna göre yapılandırılan ve bu Kanunun 
yayımlandığı tarih itibarıyla anılan Kanun kapsamında ödeme-
leri devam eden alacaklar açısından, borçlular talep etmeleri 
hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilir. Bu takdirde, 
7143 sayılı Kanun kapsamında ödenen taksitler için yapılandır-
ma hükümleri geçerli sayılır, bu şekilde ödenmiş taksit tutarla-
rına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için anılan 
Kanuna göre tercih edilen taksit süresine uygun katsayı uygula-
nır, kalan taksit tutarlarına konu alacaklar vadesinde ödenme-
miş alacak kabul edilerek bu Kanunun ilgili hükümlerine göre 
yapılandırılır ve ödenmemiş taksitlere ilişkin kalan katsayı tutar-
larının tahsilinden vazgeçilir.

7. Yargı kararıyla kesinleşen ancak ödemeye ilişkin 
tebligatın yapılmadığı borçlar ve varsa devam eden 
davalar ne olacak? 

Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olup bu Kanunun 
yayımı tarihi itibarıyla yargı kararı ile kesinleştiği hâlde mükel-

lefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar için mü-
kelleflerce bu Kanunda öngörülen süre ve şekilde başvuruda 
bulunulması koşuluyla bu alacaklar da bu madde kapsamında 
yapılandırılır. Bu hüküm kapsamına giren alacaklar için ayrıca 
tebligat yapılmaz ve alacakların vade tarihi olarak Kanunun ya-
yımı tarihi kabul edilir. Bu kapsamda yapılandırılan tutarların 
bu Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi hâlinde de 
vade tarihinde değişiklik yapılmaz.

8. Henüz açılmamış davalar veya açılmış davalardan 
vazgeçme durumu nedir?

a) Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda 
bulunan ve ilgili maddeler uyarınca dava açmamaları veya açı-
lan davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları 
gereken borçluların, bu Kanun hükümlerinden yararlanabilme-
leri için ilgili maddelerde belirlenen başvuru sürelerinde, yazılı 
olarak bu iradelerini belirtmeleri şarttır. Borçlularca, Kanun hü-
kümlerinden yararlanılmak üzere davadan vazgeçilmesi hâlinde 
idarece de ihtilaflar sürdürülmez. 

b) Davadan vazgeçme dilekçeleri ilgili tahsil dairesine veri-
lir ve bu dilekçelerin tahsil dairelerine verildiği tarih, ilgili yargı 
merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı merciine 

gönderilir. Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı 
tahsil dairelerince tahsili gerektiği hâlde tahak-
kuku diğer kamu idarelerince yapılan alacak-
lara ilişkin ilgili kamu idaresi aleyhine açılmış 
davalardan vazgeçme dilekçelerinin verileceği 
idari mercii belirlemeye Hazine ve Maliye Ba-
kanlığı yetkilidir.

c)Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak 
üzere başvuruda bulunan ve açtıkları davalar-
dan vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili 
olarak karar tarihine bakılmaksızın bu Kanu-
nun yayımı tarihinden sonra tebliğ edilen ka-
rarlar uyarınca işlem yapılmaz. 

ç)Bu Kanun hükümlerinden yararlanılmak 
üzere vazgeçilen davalarda verilen kararlar ile 
hükmedilen yargılama gideri, avukatlık ücreti 
ve fer’ileri talep edilmez ve bu alacaklar için 
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