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SİRKÜLER SAYI: 2021/113                                                  24.05.2021  

 

 

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI 
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ 
TBMM’NE SUNULMUŞTUR. 
 

 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM’ne sunulmuştur. 

 

17 Kasım 2020 tarihinde yayımlanan 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla kişi ve 

kuruluşların Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Ticaret Bakanlığı’na, Sosyal Güvenlik 

Kurumu’na, il özel idarelerine, belediyelere, büyük şehir belediyeleri su ve 

kanalizasyon idarelerine ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına ve çok 

sayıda kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlara olan kesinleşmiş borçlarının 

yapılandırılması ve taksitler halinde ödenmesi imkânı getirilmiştir. 

 

Ancak küresel salgının yayılımının ve etkilerinin devam etmesi nedeniyle yapılandırma 

taksitlerini ödemeyen ya da borçları yapılandırma kapsamında bulunmayan 

vatandaşlarca yeni bir imkân verilmesi talepleri yoğunlaşmış, ayrıca kesinleşmiş 

borçlar dışında ihtilaflı aşamada bulunan veya henüz inceleme ve takdir işlemleri 

tamamlanmamış borçların da, ihtilaflara son verilmesi ya da yeni ihtilaflar 

başlatılmaması amacıyla düzenleme yapılması talebi dile getirilmiştir. 



 

 2 

Hazırlanan teklif ile 7256 sayılı kanunun kapsamından sonraki dönemlerden borcu 

bulunan vatandaşlar ile 7256 sayılı kanundan yararlanmak üzere başvurduğu halde 

gerekli ödemeleri yapmaması nedeniyle Kanunu ihlal etmiş olanları kapsayacak 

şekilde kesinleşmiş alacaklar için yeniden yapılandırma düzenlemesi yapılması 

amaçlanmıştır. 

 

Ayrıca, ihtilaflı ya da inceleme ve takdir işlemleri devam eden alacaklar için de 

yapılandırma imkânı getirilerek bu aşamalardaki alacakların bir an önce Hazineye 

intikalinin sağlanması, matrah ve vergi artırımı yoluyla vergilendirmede 

öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin 

ortadan kaldırılması ve işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek 

kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesine yönelik düzenlemeler öngörülmüştür. 

 

Teklifle, işletmelerin bilançolarında yer alan gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer 

iktisadi kıymetler için yeniden değerleme yapma imkânı sağlanarak bu kıymetlerin 

bilançolarında güncel değerleriyle yer alması yönünde düzenleme önerilmiştir. 

 

Diğer taraftan, bazı kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarına olan borçların 

yapılandırılması da düzenlenmiştir. 

 

Ayrıca karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını 

zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş 

ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmayacağı hususunda 

düzenleme yapılmaktadır. 

 

Söz konusu kanun teklifine sirkülerimiz ekinden ulaşabilirsiniz. 
 

Saygılarımızla,  

 

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
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EK 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 

 

(*) 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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