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DAĞITIM YERLERİNE
Bilindiği üzere, 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin onaltıncı fıkrasında yer alan başvuru ve ilk
taksit ödeme sürelerinin bir aya kadar uzatılması yetkisi Cumhurbaşkanınca 30/12/2020 tarihli ve 31350
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 29/12/2020 tarihli ve 3343 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla
kullanılmış olup, 7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 4 üncü maddesinde (onüçüncü ve ondördücü
fıkraları hariç) yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri anılan maddelerde belirtilen sürelerin
bitiminden itibaren birer ay uzatılmıştır.
Bu kapsamda, 7256 sayılı Kanunun 2 nci maddesinden yararlanmak için;
- başvuru süresi 31/1/2021 tarihi (bu tarihin tatile rastlaması nedeniyle bu tarihi izleyen ilk iş günü
olan 1/2/2021 tarihi) bitimine kadar,
- bu maddeye göre yapılandırılan alacaklara ilişkin ilk taksit ödeme süresi ise peşin ödeme seçeneği
tercih edilmiş olanlar dâhil 28/2/2021 tarihi (bu tarihin tatile rastlaması nedeniyle bu tarihi izleyen ilk iş
günü olan 1/3/2021 tarihi) bitimine kadar,
uzatılmıştır.
Buna göre,
a) 7256 sayılı Kanun kapsamında peşin ödeme seçeneği tercih edilerek yapılandırılan alacağın
tamamının;
- ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 1/3/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar peşin olarak
ödenmesi halinde, anılan Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi hükmü,
- ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 1/3/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödenmemesi
halinde, Kanunun 3 üncü maddesinin altıncı fıkrası kapsamında 31/3/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar,
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen
gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi durumunda 7256 sayılı
Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi hükmü,
b) 7256 sayılı Kanun kapsamında taksitle ödeme seçeneği tercih edilerek yapılandırılan alacağa
ilişkin;
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- taksit tutarlarının tamamının 1/3/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödenmesi halinde, anılan
Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi hükmü,
- ilk taksitin 1/3/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar tam olarak ödenmiş olması şartıyla, kalan
taksitlerin tamamının 31/3/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödenmesi halinde, 7256 sayılı Kanunun 3
üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi hükmü,
uygulanacaktır.
Diğer taraftan, 7256 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin onaltıncı fıkrasıyla ödeme süresinin
uzatılmasına yönelik yetkinin yalnızca ilk taksit ödeme süresine ilişkin olması nedeniyle diğer taksitlerin
sürelerinde ödenmesi gerektiği tabiidir.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
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