
 

 

 

 

SİRKÜLER        İstanbul, 31.12.2018 

Sayı: 2018/228       Ref: 4/228 

 

 

Konu:  

7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILAN YA DA MATRAH 

VE/VEYA VERGİ ARTIRIMI SONUCU TAHAKKUK EDEN FAKAT ÖDEME 

SÜRESİ GEÇEN TAKSİTLER İÇİN 2019 YILI ŞUBAT AYI SONUNA KADAR EK 

SÜRE TANINMIŞTIR 

 

28.12.2018 tarih ve 30639 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “7159 Sayılı Karayolları Trafik 

Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 7143 sayılı Kanuna 

eklenen Geçici 2. Madde ile, 7143 sayılı kapsamında matrah ve/veya vergi artırımında 

bulunan ya da borçlarını yapılandıran fakat taksit ödemelerini zamanında yapamayanlara 

ödeme süresi geçen söz konusu borçları için 2019 yılı şubat ayı sonuna kadar ek süre 

tanınmıştır. 

 

1) 7143 sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran ama ödenmesi gereken tutarları 

zamanında ödeyemeyenler, söz konusu tutarları 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar geç ödeme 

zammı ile birlikte ödemeleri halinde Kanun hükümlerinden yararlanabileceklerdir.  

 

2) Kanunun 10. maddesinin 13. fıkrası hükümleri (varlık barışı düzenlemesi ile yurt dışında 

elde edilen bazı kazançlara istisna tanınmasına dair düzenlemeler) hariç olmak üzere, Kanun 

kapsamında 2018 yılı Aralık ve 2019 yılı Ocak ayında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme 

süreleri, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar uzatılmıştır. 

 

3) Yıllık gelir veya kurumlar vergileri, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma 

değer vergisi, özel tüketim vergisi ve sigorta primi borçları için yapılandırmadan yararlanan 

ancak yapılandırılan bu borçlara ait taksitlerin ödeme süreleri içinde cari dönemlere ilişkin 

olarak tahakkuk eden vergi ve prim borçlarını yasal vadelerinde ödeyemeyen mükellefler, söz 

konusu borçlarını 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar ödemeleri veya 28.12.2018 tarihi 

öncesinde yaptıkları başvurulara dayanılarak 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre çok zor 

durumda olduklarının tespit edilmesi halinde 7143 sayılı Kanun hükümlerinden 

yararlandırılacaklardır.        

 

4) 7143 sayılı Kanunun 4. maddesinin 10. fıkrası kapsamında, Kanunun kapsadığı dönemlere 

ilişkin olarak mükelleflerin kendileri tarafından verilen beyannameler ile pişmanlık hükümleri 

kapsamında verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden ancak 28.12.2018 günü itibariyle 

halen ödenmemiş olan tutarlardan, taksit ödeme süresi geçenlerin 2019 yılı Şubat ayı sonuna 

kadar ödenmesi, ödeme süresi gelmemiş taksitlerin ise Kanunda öngörülen şekilde tamamen 

ödenmeleri halinde ilgili mevzuat uyarınca kesilmesi gereken vergi cezaları ve idari para 

cezalarının kesilmesinden ve tahakkuk edip etmediğine bakılmaksızın bu alacaklardan ve 

bunlara ilişkin fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.  

 

 

 

 



 

 

 

 

5) 7143 sayılı Kanun kapsamında matrah ve/veya vergi artırımında bulunduğu halde tahakkuk 

eden tutarları süresinde ödemeyerek matrah ve/veya vergi artırımına ilişkin hükümlerden 

yararlanma hakkını kaybetmiş olanlar, ihlale neden olan tutarları 2019 yılı Şubat ayı sonuna 

kadar ödemeleri, ödeme süresi gelmemiş taksitleri ise 7143 sayılı Kanunda öngörülen şekilde 

tamamen ödemeleri halinde Kanunun 5. maddesi (matrah ve/veya vergi artırımı) 

hükümlerinden yararlandırılacaklardır.   

 

Bu takdirde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce matrah ve/veya vergi artırımına konu 

yıllar ve vergi türleri ile ilgili olarak; 

 

a) Başlanılmış olan vergi incelemeleri ile tarhiyat öncesi uzlaşma, takdir ve tarh işlemleri, 

 

b) Vergi/ceza ihbarnamesi tebliğ edilmiş olan vergi ve cezalara ilişkin olarak; 

 

1) Dava açma süresi geçmemişse, dava açma, uzlaşma ve cezada indirim talebi süreleri, 

 

2) Uzlaşmaya başvurulmuş ise uzlaşma işlemleri, dava açılmışsa davaya ilişkin yargılama 

işlemleri ile mahkemelerce verilmiş kararların infazı, 

 

c) Açılmış davalarla ilgili kanun yollarına başvuru süreleri ile yargılama işlemleri ve 

mahkemelerce verilmiş kararların infazı, 

 

ç) Matrah ve/veya vergi artırımı hükümlerinin ihlal edilmiş olması sebebiyle ikmalen, re’sen 

veya idarece yapılmış tarhiyatlar üzerine tahakkuk etmiş alacakların takip ve tahsil işlemleri, 

 

bu Kanun hükümleri ihlal edilmediği sürece duracaktır. 7143 sayılı Kanun hükümlerine 

uygun ödeme yapılmadığı takdirde duran süreler ve işlemler, ihlale neden olan taksitin ödeme 

süresinin son gününü takip eden günden itibaren devam edecektir. Kanunun 5. maddesi 

hükümlerine göre tahakkuk eden vergilerin bu Kanun hükümlerine göre ödenmesi şartıyla, 

yukarıda belirtilen başlanılmış olan vergi incelemeleri, tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma, 

takdir, tarh işlemlerinden vazgeçilecek, davalar sonlandırılacak, mahkemelerce verilmiş 

kararlar infaz edilmeyecek, yargılama giderleri taraflarca talep edilmeyecek, tahakkuk 

etmemiş alacaklar ile tahakkuk etmiş vergiler ve bunlara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı 

ile vergi cezalarının tahsilinden vazgeçilecektir. 

 

6) 7143 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde 

28.12.2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek bu Kanun 

hükümlerini ihlal eden borçlulardan, 28.12.2018 tarihinden 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 mahsup edilecektir. Bu şekilde yapılan mahsup sonrasında bu Kanun 

hükümlerine göre ödenmesi gereken tutarlardan fazla ödendiği tespit edilen tutarlar ilgili 

mevzuat hükümlerine göre red ve iade edilecektir. 

 

 

 

 



 

 

 

 

7) 7143 sayılı Kanunun 5. maddesi hükümlerine göre matrah ve/veya vergi artırımında 

bulunduğu halde tahakkuk eden vergileri süresinde ödemeyerek maddeden yararlanma 

hakkını kaybetmiş olan mükelleflerden 28.12.2018 tarihinden önce ödenmesi gereken 

tutarların tamamının tahsil edilmiş olması halinde, bu mükellefler de anılan madde 

hükümlerinden yararlanacaktır.  

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

EK: 

7159 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör,  

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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28 Aralık 2018 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30639 

KANUN 

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

Kanun No. 7159                                                                                                   Kabul Tarihi: 27/12/2018 

MADDE 1 – 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 90 ıncı maddesine ikinci fıkrasından 

sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten sonra Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda göreve başlayan 

memurlar görevleri süresince Sandığın daimi ortağıdır.” 

MADDE 2 – 15/5/1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 20 nci 

maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “yüzde ikisi” ibaresi “yüzde biri” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 3 – 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa aşağıdaki geçici madde 

eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 25 – Bu Kanundaki fiiller için uygulanan ceza tutarları hakkında ek 3 üncü maddenin 

birinci fıkrası hükmü 2019 yılında uygulanmaz.” 

MADDE 4 – 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına “bu 

Kanun” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve 2960 sayılı Kanun” ibaresi eklenmiş ve maddeye bağlı 18/11/1983 tarihli 

ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanununda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesine ait kroki ile sınır ve 

koordinat listesi ekteki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 5 – 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanuna 

aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 2/11/2016 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, araç sınıfları 

itibarıyla kullanılması yasak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçilmesi 

nedeniyle 30 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca idari para cezası verilmez, verilmiş olanlar tebliğ edilmez, tebliğ 

edilmişlerin tahsilatından vazgeçilir, varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer 

olmadığına karar verilir, yargılama ve takip giderleri taraflar üzerinde bırakılır ve vekâlet ücretine hükmedilmez. Söz 

konusu cezalar kapsamında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar 28/2/2019 tarihine kadar 

başvurulması hâlinde 29/3/2019 tarihine kadar red ve iade edilir.”  

MADDE 6 – 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe 

Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci 

maddesinin onbeşinci fıkrasında yer alan “altı yıl süreyle” ibareleri “31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil)” 

şeklinde, “31/12/2020” ibaresi “31/12/2022 (bu tarih dâhil)” şeklinde ve son fıkrasında yer alan “beş yıl süreyle” 

ibaresi “31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil)” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 7 – 1/12/2012 tarihli ve 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı 

Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 13 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari 

Teşkilatında hangi statüde olursa olsun, Destek Hizmetleri Başkanlığı tarafından fiilen en az 5 yıldır kavas görevini 

yürüttüğü tespit edilenler, hiçbir işleme gerek kalmaksızın hâlen bulundukları kadro derecelerine uygun kavas unvanlı 

kadrolara atanmış sayılırlar. Bunların atandıkları tarih itibarıyla diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka 

hiçbir işleme gerek kalmaksızın kadroları ihdas edilmiş ve bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvele eklenmiş sayılır. Bu 

madde kapsamında kavas kadrosuna atananlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihteki mükteseplerine uygun kavas 

kadrolarına uygulanmakta olan her türlü mali ve özlük haklar uygulanır.” 

MADDE 8 – 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinin üçüncü 

fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

“Pay sahibi sayısı en az beş yüz olan kooperatiflerin veya kendisine ortak olan kooperatiflerin pay sahibi sayısı 

tek başına ya da toplam olarak en az beş yüz olan kooperatif birliklerinin veya kooperatif merkez birliklerinin yönetim 

kontrolüne sahip olduğu ve yıllık en az elli milyon Türk lirası satış hasılatı yapmış olan anonim ortaklıkların payları 

halka arz olunmuş sayılır.” 

MADDE 9 – 6362 sayılı Kanunun 61 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(6) Üçüncü fıkranın ikinci cümlesi ile dördüncü fıkra hükümleri, 5411 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde 

gerçekleştirilen ve katılım bankalarının fon kullanıcısı olduğu ilave ana sermaye ve katkı sermaye niteliğindeki kira 

sertifikası ihraçlarında uygulanmaz.” 

MADDE 10 – 30/11/2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında 



Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Kurul üyelerinden; 2019 yılında görevi sona ereceklerin yerine 2020 yılı Ocak ayında, 2022 yılında görevi sona 

ereceklerin yerine ise 2023 yılı Ocak ayında yenileme seçimi yapılır.” 

MADDE 11 – 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Kanun hükümlerine göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu hâlde bu 

maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek bu Kanun hükümlerini 

ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar, ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine 

kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için bu Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasında belirlenen geç ödeme zammı 

ile birlikte, ödemeleri şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlandırılır. Ancak bu fıkra kapsamında yapılacak 

ödemeler için bu Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri hükümleri uygulanmaz. 

(2) Bu Kanunun 10 uncu maddesinin on üçüncü fıkrası hükümleri hariç olmak üzere bu Kanun kapsamında 

2018 yılı Aralık ve 2019 yılı Ocak ayında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, 2019 yılı Şubat ayı sonuna 

kadar uzatılmıştır. 

(3) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 8 inci maddesinin altıncı fıkrasında vadesinde 

ödenmesi öngörülen alacakların anılan fıkra hükümlerine göre ödenmemesi nedeniyle bu maddenin yürürlüğe girdiği 

tarih itibarıyla bu Kanun hükümlerini ihlal etmiş olan borçluların ihlale neden olan tutarları, bu maddenin birinci 

fıkrasında belirtilen sürede ödemeleri ya da bu süre içinde veya bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yaptıkları 

başvurulara dayanılarak 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre çok zor durumda olduklarının tespit edilmesi 

hâlinde bu borçlular da bu Kanun hükümlerinden yararlandırılır.       

(4) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin onuncu fıkrası hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunduğu 

hâlde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanun hükümlerini ihlal eden borçluların ihlale neden olan 

tutarları, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre ve şekilde, ödeme süresi gelmemiş taksitleri ise bu Kanunda 

öngörülen şekilde tamamen ödemeleri hâlinde ilgili mevzuat uyarınca kesilmesi gereken vergi cezaları ve idari para 

cezalarının kesilmesinden ve tahakkuk edip etmediğine bakılmaksızın bu alacaklardan ve bunlara ilişkin fer’i 

alacakların tahsilinden vazgeçilir. 

(5) Bu Kanunun 5 inci maddesi hükümlerine göre matrah ve/veya vergi artırımında bulunduğu hâlde tahakkuk 

eden vergileri süresinde ödemeyerek maddeden yararlanma hakkını kaybetmiş olanlar, ihlale neden olan tutarları bu 

maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre ve şekilde, ödeme süresi gelmemiş taksitleri ise bu Kanunda öngörülen 

şekilde tamamen ödemeleri hâlinde 5 inci madde hükümlerinden yararlandırılır. Bu takdirde bu maddenin yürürlüğe 

girdiği tarihten önce matrah ve/veya vergi artırımına konu yıllar ve vergi türleri ile ilgili olarak; 

a) Başlanılmış olan vergi incelemeleri ile tarhiyat öncesi uzlaşma, takdir ve tarh işlemleri, 

b) Vergi/ceza ihbarnamesi tebliğ edilmiş olan vergi ve cezalara ilişkin olarak; 

1) Dava açma süresi geçmemişse, dava açma, uzlaşma ve cezada indirim talebi süreleri, 

2) Uzlaşmaya başvurulmuş ise uzlaşma işlemleri, dava açılmışsa davaya ilişkin yargılama işlemleri ile 

mahkemelerce verilmiş kararların infazı, 

c) Açılmış davalarla ilgili kanun yollarına başvuru süreleri ile yargılama işlemleri ve mahkemelerce verilmiş 

kararların infazı, 

ç) Matrah ve/veya vergi artırımı hükümlerinin ihlal edilmiş olması sebebiyle ikmalen, re’sen veya idarece 

yapılmış tarhiyatlar üzerine tahakkuk etmiş alacakların takip ve tahsil işlemleri, 

bu Kanun hükümleri ihlal edilmediği sürece durur. Bu Kanun hükümlerine uygun ödeme yapılmadığı takdirde 

duran süreler ve işlemler, ihlale neden olan taksitin ödeme süresinin son gününü takip eden günden itibaren devam 

eder. Bu Kanunun 5 inci maddesi hükümlerine göre tahakkuk eden vergilerin bu Kanun hükümlerine göre ödenmesi 

şartıyla; bu fıkrada belirtilen başlanılmış olan vergi incelemeleri, tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma, takdir, tarh 

işlemlerinden vazgeçilir, davalar sonlandırılır, mahkemelerce verilmiş kararlar infaz edilmez, yargılama giderleri 

taraflarca talep edilmez, tahakkuk etmemiş alacaklar ile tahakkuk etmiş vergiler ve bunlara bağlı gecikme faizi, 

gecikme zammı ile vergi cezalarının tahsilinden vazgeçilir. 

(6) Bu Kanun hükümlerine göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu hâlde bu maddenin yürürlüğe girdiği 

tarih itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek bu Kanun hükümlerini ihlal eden 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. 

(7) Bu Kanunun 5 inci maddesi hükümlerine göre matrah ve/veya vergi artırımında bulunduğu hâlde tahakkuk 

eden vergileri süresinde ödemeyerek maddeden yararlanma hakkını kaybetmiş olan mükelleflerden bu maddenin 

yürürlüğe girdiği tarihten önce ödenmesi gereken tutarların tamamının tahsil edilmiş olması hâlinde, bu mükellefler de 

anılan madde hükümlerinden yararlanır.” 



MADDE 12 – Bu Kanunun; 

a) 5 inci maddesi 1/1/2019 tarihinde, 

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 

yürürlüğe girer. 

MADDE 13 – (1) Bu Kanunun; 

a)  7 nci maddesini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 

b) Diğer hükümlerini Cumhurbaşkanı, 

yürütür. 

27/12/2018 

  

Ekleri için tıklayınız 

  
 

  
 

 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181228-2-1.pdf

