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      1- Belediyeler açısından kapsama giren borçlar: 

       a) Emlak vergisi ile Çevre Temizlik Vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, 

gecikme zamları ve emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına 

katkı payı ile buna bağlı gecikme zamları, su kullanımından kaynaklanan borçlar ve bunların 

ferilerinden oluşan; vadesi 30/04/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde kesinleşmiş olup, 

kanunun yayımlandığı tarihte ödenmemiş bulunan borçlar. 

2- Ödeme Süresi: 

Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;  

a) 1 ARALIK 2014 tarihi mesai saati bitimine kadar EKTE verilen dilekçe ile doğrudan 

Belediyeye veya posta yolu ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Taahhütlü posta veya APS ile 

gönderilmesi halinde postaya verildiği tarih, adi posta ile gönderilmesi halinde ise Belediye kayıtlarına 

intikal ettiği tarih başvuru tarihi olarak dikkate alınır.  

 b)Yasa kapsamında yapılandırılacak borçların ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ya 

da ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi mümkün olup, ilk taksit veya 

peşin ödeme süresi 31 ARALIK 2014 tarihi mesai saati bitiminde sona ermektedir. Azami taksit 

süresi 18 eşit taksit olarak belirlenmiş olmakla birlikte 6, 9 ve 12 eşit taksitte ödeme seçenekleri de 

bulunmaktadır.  

3- Taksitle Ödeme ve Katsayı Uygulaması: 

6552 sayılı Kanunun 73. maddesiyle, Kanun hükümlerine göre yapılandırılan borç tutarının 

ikişer aylık dönemler halinde taksitle ödenmesi imkanı getirilmiş, ancak ödeme süresine bağlı olarak 

katsayı uygulaması öngörülmüştür.  
a) İlk taksit ödeme süresi içerisinde (en geç 31.12.2014’te) borcun tamamen ödenmesi halinde, 

bu tutara bu Kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz 

uygulanmaz. (Bkz. Bilgi Notu) 

b) Taksitle ödenmek istenmesi halinde, ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak 

şartıyla, borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme 

seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede 

ödeme yapılamaz.  
c) Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;  

1) 6 taksit için (1,05); 2) 9 taksit için (1,07); 3) 12 taksit için (1,10); 4) 18 taksit için (1,15);  katsayısı 

ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek 

taksit tutarı hesaplanır. Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara 

tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa 

sürede ödeme yapılması halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir. 

4- Taksitlerin ödenmemesi halinde uygulama: 

Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerin bir takvim yılında en fazla iki defa 

ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının 

borçlunun başvuru sırasında tercih ettiği taksitlendirme süresinin son taksidini izleyen ayın 

sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51’inci maddesine göre belirlenen 

gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla Kanun 

hükümlerinden yararlanılacaktır.  Diğer taraftan;  

- En fazla yılda 2 defa süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme 

zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi,  

- Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi,  

halinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.  

     

BİLGİ NOTU: Bankamız ile yapılan anlaşmaya göre WORLD kredi kartlarına komisyonsuz 5 taksit 

yapılmaktadır.12 aya kadar taksit seçeneği de sağlanmakla birlikte, bankaca komisyon 

uygulanmaktadır. 


