
 

Arkan & Ergin                                                                                                                                
Member of JPA International 

 

 
 

Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda             

17 Ocak 2017 tarihinde kabul edilmiştir. 
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Bir takım vergisel teşvik ve düzenlemeler içeren, yapılandırma kapsamında süreyi kaçıranlara yeni 

imkânlar sağlayan Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda 17 Ocak 2017 tarihinde 

kabul edilmiştir. Kanun Cumhurbaşkanının onayı ve Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra 

yürürlüğe girecektir. 

 

Kanunun içerdiği vergisel düzenlemeler ile ilgili detaylı açıklamalara kanunun yayımını müteakip 

sirkülerlerimizde yer verilecektir. 

 

Söz konusu kanunun yapılandırma düzenlemeleri ile ilgili olarak Maliye Bakanı Naci Ağbal 

tarafından yapılan açıklamalar Gelir İdaresi İnternet sitesinde yer almaktadır. 

 

İlgili açıklama aşağıda paylaşılmıştır. 

 

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

 

 

 

Arkan & Ergin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

Member of JPA International 
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Maliye Bakanı Sn. Naci Ağbal, Yeniden Yapılandırmada Ödeme Süresini Kaçıranlara İkinci Bir 

Şans Verildiğini Açıkladı. 

Maliye Bakanı Sn. Naci Ağbal, yeniden yapılandırma kapsamında 2016 yılı Kasım ve Aralık 

aylarında vergi ve SGK prim ödemelerini yapamayan ve bu nedenle Kanunun getirdiği 

imkanlardan faydalanma haklarını kaybedenlere ikinci bir şans getirdiklerini açıkladı. Bakan 

Ağbal, bu nedenle haklarını kaybedenlerin, ödemelerini Mayıs ayı sonuna kadar yapabileceklerini 

ifade etti.  

Sn. Ağbal, konuyla ilgili şunları söyledi:  

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen "torba kanun" tasarısı üzerinde verilen önerge ile bazı 

alacakların yeniden yapılandırılmasını düzenleyen kanunda önemli bir değişiklik yaptık.  

Bazı vatandaşlarımız, geçen Kasım ve Aralık aylarında ödenecek tutarları farklı nedenlerle 

ödeyememiş ve bu sürelerin uzatılması için yoğun talepte bulunmuşlardı. Hükümet olarak 

yaptığımız değerlendirmede, böyle bir uzatmanın uygun olacağı kanaatine vardık. Yeniden 

yapılandırma kapsamında Kasım ve Aralık aylarında vergi ve SGK prim ödemelerini yapamayan ve 

haklarını kaybeden vatandaşlarımıza ikinci bir şans getiriyoruz. Haklarını kaybedenler, 

ödemelerini Mayıs ayı sonuna kadar yapabilecek. 

Taksitlerini düzenli ödeyen vatandaşlarımızın da vergi bakımından Ocak ve Mart ayında, sigorta 

primleri bakımından ise Şubat ve Nisan aylarında ödeyecekleri taksitler dahil olmak üzere tüm 

taksitlerin ödeme sürelerini faizsiz olarak uzattık. Bundan sonraki yeniden yapılandırmanın tüm 

taksitlerini 4'er ay uzattık. Hükümet olarak her zaman vatandaşlarımızdan gelen talepleri dikkate 

aldık. Yani Ocak ayında yapılması gereken ödemeler Mayıs ayında, Şubat ayında yapılması 

gerekenler Haziranda ve izleyen her taksit bu şekilde 4 ay ötelenerek ödenebilecek. Böylece içinde 

bulunduğumuz süreçte vatandaşlarımıza yeni bir imkan sağladık.  

Kanundan yararlanmak için peşin ödeme tercihinde bulunanlardan, ödemelerini yapamayan 

vatandaşlarımız ise dilerse Mayıs sonuna kadar peşin ödeme indiriminden yararlanarak, 

ödemelerini yapabilecek.  

Peşin ödemeye imkanı elvermeyen vatandaşlarımız ise taksitli ödemeye geçebilecek. Daha önce 

peşin ödemelerini Aralık ayında gecikme zammı ile yapan vatandaşlarımıza da peşin ödeme 

indirimi uygulayacağız ve fazla ödedikleri tutarı iade edeceğiz.  

 


