
 

 
 YAPILANDIRMA TAKVİMİ (7143 sayılı Kanun) 

 
 

Yapılandırma Konusu Başvuru / İşlem İçin  
 Son Gün 

Peşin / İlk Taksit 
 Ödemesi İçin 

 Son Gün 

Taksit 
Süreleri / Seçenekleri 

 
   Maliye Bakanlığına, İl Özel 

İdarelerine, Belediyelere, Büyük 
Şehir Belediyelerine, YİKOB’lara, 
Büyükşehir Belediyeleri su ve 
Kanalizasyon İdarelerine Bağlı 
Tahsil Dairelerine Borçlar 

 
 

(*) 27.08.2018 

 
 

01.10.2018 

(6 - 9 - 12 - 18)  eşit 
taksitler ve ikişer aylık 

dönemler halinde 

 
   

İnceleme ve Tarhiyat Safhasında 
Bulunan İşlemler 

 
İhbarnamenin Tebliğ 
Tarihinden İtibaren  

Otuz Gün 
 

 
İhbarnamenin Tebliğini 

İzleyen Ay Sonuna 
Kadar 

 
6 eşit taksit 

(İkişer aylık dönemler 
halinde) 

 
   

Pişmanlıkla Beyan 
(*) 27.08.2018 01.10.2018 

(6 - 9 - 12 - 18)  eşit 
taksitler ve ikişer aylık 

dönemler halinde 

 
   

Matrah ve Vergi Artırımı  
31.08.2018 01.10.2018 

6 eşit taksit 
(İkişer aylık dönemler 

halinde) 

 
   İşletmede Mevcut Olduğu Hâlde 

Kayıtlarda Yer Almayan Emtia, 
Makine, Teçhizat ve Demirbaşlar 31.08.2018 

 
(Beyanname verme 

süresi içinde) - 

 
   

Kayıtlarda Yer Aldığı Hâlde 
İşletmede Bulunmayan Mallar 

31.08.2018  
(Fatura düzenlenmesi) 

(Beyanname verme 
süresi içinde) 

(3 eşit taksitte) 
(2. ve 3. üncü taksitler 

beyanname verme 
süresini takip eden 
ikinci ve dördüncü 

ayda) 

 
   Eczanelerin Stoklarında Kaydi 

Olarak Yer Aldığı Halde Fiilen 
Bulunmayan İlaçlar 

31.08.2018  
 (Fatura düzenlenmesi) 

(Beyanname verme 
süresi içinde) - 

 
   Kayıtlarda Yer Aldığı Hâlde 

İşletmede Bulunmayan Kasa 
Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar 31.08.2018 

(Beyanname verme 
süresi içinde) - 

 
   

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına 
Bağlı Tahsil Dairelerine Borçlar 

 
 

(*) 27.08.2018 

 
 

01.10.2018 

(6 - 9 - 12 - 18)  eşit 
taksitler ve ikişer aylık 

dönemler halinde 
 



 

Yapılandırma Konusu Başvuru / İşlem İçin  
 Son Gün 

Peşin / İlk Taksit 
 Ödemesi İçin 

 Son Gün 
Taksit 

 Süreleri / Seçenekleri 

   
 

SGK’na Olan Borçlar 
 
 

Genel Sağlık Sigortası 
Primi Dışındaki Borçlar 

için: 
(*) 27.08.2018 

Genel Sağlık Sigortası 
Primi Dışındaki Borçlar 

için: 
31.08.2018 

(6 - 9 - 12 - 18)  eşit 
taksitler ve ikişer aylık 

dönemler halinde 
   

- 

Genel Sağlık Sigortası 
Primi Borçları 

 için: 
31.12.2018 

- 

   
 Üyelerin Odalar ve Borsalara 

Borçları ile Oda ve Borsaların 
Odalar ve Borsalar Birliğine 
Borçları  31.07.2018 31.07.2018 

 
6 eşit taksit 

(Aylık dönemler 
halinde) 

 
   Üyelerin Esnaf ve Sanatkar 

Odalarına Borçları ile Odaların 
Federasyonlara, Federasyonların 
Konfederasyona Borçları 31.07.2018 31.07.2018 

 
6 eşit taksit 

(Aylık dönemler 
halinde) 

 
   

SMMM ve YMM Aidat Borçları ile 
Odaların Birlik Payı Borçları 31.07.2018 31.07.2018 

6 eşit taksit 
(Aylık dönemler 

halinde) 

 
   

Avukatların Barolara Olan Borçları 

31.07.2018 31.07.2018 

 
6 eşit taksit 

(Aylık dönemler 
halinde) 

 
    

(*) 31.07.2018 tarih 30495 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı (7 sayılı)   ile 
31.07.2018 olan son başvuru süresi, 27.08.2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili 

yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan 30.11.2018 tarihine kadar gelir testine başvuran kişilerin genel 
sağlık sigortası primleri, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilir. 

 
 Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup,  (*) 27.08.2018 tarihine kadar  başvurulduğu hâlde 

bu sürenin sonuna kadar  Kurumca resen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilememiş olan ön değerlendirme, 
araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu 
alacaklara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden bu Kanunun 
yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, ilk taksit 
bu Kanuna göre hesaplanan tutarın işverene tebliğ edildiği tarihi izleyen ikinci aydan başlamak üzere, bu Kanunda 
belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i 
alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir. 

 
Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarlar; il özel idareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz 

kuruluşlar ile Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan 
ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler hâlinde azami otuz altı eşit 
taksitte ödenebilir. 

 
 Kanundan yararlanmak için elektronik ortamda başvuruda bulunan borçluların, devam eden 

ihtilaflardan vazgeçtiklerini gösterir ıslak imzalı dilekçelerini başvuru süresi içerisinde ilgili tahsil dairesine 
vermeleri gerekmektedir.  

 
 Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, Kanunun 10 

uncu maddesinin 13 üncü fıkrası hükümleri çerçevesinde banka veya aracı kuruma bildirilmesi için son tarih 
30.11.2018 

 
 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. 
 

  Bakanlar Kurulu, 7143 sayılı Kanunda öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar 
uzatmaya yetkilidir. 


