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Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 

Kanun, 12.03.2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. Buna 

göre Kanunun; 

 

1. 2’nci maddesi 4’ncü fıkrası ile:  

 Bu Kanun kapsamında ödenecek olan; (Araçların fenni muayeneleri öncesinde);  

 Motorlu taĢıtlar vergisi,  

 Karayolları Trafik Kanununa göre verilen trafik idari para cezası,  

 Karayolları Genel Müdürlüğü KuruluĢ ve Görevleri Hakkında Kanun, 

 Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanun, 

 Uyarınca tahsili gereken geçiĢ ücreti ve idari para cezası ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme 

faizi, gecikme zammı yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar YĠ-ÜFE aylık değiĢim oranları esas 

alınarak hesaplanacak tutar ile katsayı tutarının en az %10’unun ödenmiĢ olması ve bu Kanun 

hükümlerinin ihlal edilmemiĢ olması koĢuluyla bu Kanunda belirtilen ödeme süresi sonuna kadar, 

 TaĢıtlarla ilgili fenni muayene esnasında verginin ödenip ödenmediğine bakılmaksızın fenni 

muayenenin yapılacağı ve bu hüküm her bir taĢıt için ayrı ayrı dikkate alınacağı, 

2. 10’ncu maddesi 7’ncü fıkrası ile:  

Kanunun yayımı tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) 2918 sayılı Kanun uyarınca araç muayenesi 
yaptırmaları gerektiği hâlde muayenelerini süresinde yaptırmamıĢ olanların, 
 

 30/9/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) araç muayenelerini yaptırmaları ve anılan 

Kanunun 35 inci maddesi uyarınca muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için tahsili gereken %5 

fazla yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar YĠ-ÜFE aylık değiĢim oranları, bu Kanunun yayımı 

tarihinden (yayımlandığı ay dâhil) araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay ve kesri için aylık 

%0,75 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarı ödemeleri Ģartıyla anılan madde uyarınca alınması 

gereken %5 fazlaların tahsilinden vazgeçileceği,  

 Bu fıkra kapsamına giren alacaklara karĢılık bu Kanunun yayımı tarihinden önce tahsil 

edilmiĢ olan tutarların bu fıkra hükümlerine dayanılarak iadesinin yapılmayacağı, 

 Bu fıkranın uygulamasına iliĢkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı 

yetkili olacağı, 
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 22/3/2020 ile 3/7/2020 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) geçen süre için 2918 sayılı 

Kanunun 35 inci maddesinde yer alan %5 fazlaya iliĢkin hüküm ve YĠ-ÜFE aylık değiĢim oranları 

uygulanmayacağı,  

 Tahsil edilmiĢ tutarların iade edilmeyeceği, 

3. 15’nci maddesi ile Karayolları Trafik Kanununa eklenen geçici 26’cı maddesinde; 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanun kapsamında sürücülere uygulanan 
trafik idari para cezalarına istinaden verilen ve aktif durumda olan ceza puanları pasif duruma 
getirilerek ceza puanı hesaplamasında dikkate alınmayacağı, 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce; 
 

 47 nci maddenin üçüncü fıkrası,  

 51 inci maddenin üçüncü fıkrası ve  

 118 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında  

Geçici olarak geri alınan ve ilgilisine teslim edilmemiĢ olan sürücü belgelerinin geçici geri 
almaların pasif duruma getirileceği ve aynı maddelerde belirtilen süre ve Ģartlar aranmaksızın ilgilinin 
müracaatı üzerine iade edileceği ve daha sonraki geri alma iĢlemi hesaplamalarında dikkate 
alınmayacağı, 

 

 Pasif duruma getirilen geçici geri alma süreleri ve ceza puanları, bu maddenin yürürlüğe girdiği 

tarihten önceki tüm adli ve idari işler bakımından ilgilisine herhangi bir hak veya istisna 

sağlamayacağı ve uygulanmış olan trafik idari para cezalarını ortadan kaldırmayacağı, 

Bu Kanunun ilgili maddelerindeki baĢvuru ve ödeme süresine iliĢkin hükümler saklı kalmak 

kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların; 

a) 31/5/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye baĢvuruda bulunmaları, 

b) Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, Sosyal Güvenlik Kurumuna, il özel 

idarelerine, belediyelere ve YĠKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk 

taksitini 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerini ise bu tarihi takip eden aylık 

dönemler hâlinde azami kırk sekiz eşit taksitte ödemeleri Ģartı, 

 
Hükümleri getirilmiĢtir.  
 
Kanun ekte yer almakta olup, kanunun incelenerek bilgi edinilmesini ve esnafımıza bilgi 

verilmesi hususunda gereğini rica ederiz.  
 
 
 
 
 

 
            Av. Zerrin BOZTAġ                                             Fevzi APAYDIN 
              Genel Sekreter V.                                                      BaĢkan  
 

 

 
Resmi Gazeteye UlaĢmak Ġçin Tıklayınız.  
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