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Önemli 
Tarih Konu Açıklama 

 
7440 s. 
Kanun 

maddesi 
 

09.11.2022 
Öğrenim ve katkı 

kredilerine faiz 
uygulanmaması 

 
12.03.2023 tarihi itibarıyla, geri ödemesi başlamış veya takip için 
vergi dairesine bildirilmiş olan öğrenim ve katkı kredilerinden 
vadesi geldiği hâlde ödenmemiş bulunanların asıllarına vade 
tarihleri ile 09.11.2022 tarihi (bu tarih dâhil) arasında gecikme 
zammı, Yİ-ÜFE tutarı, katsayı tutarı gibi alacaklar hesaplanmaz. 
 

md. 12 

31.12.2022 
Kapsamdaki vergi 

ve ceza 
dönemlerinin 

sonu 

 
Kanun kapsamına giren vergi, ceza ve diğer borç kalemlerinin 
vade, tahakkuk, tespit gibi tarihleri için son tarih 31.12.2022’dir. 
(istisnalar mevcuttur.) 
 

md. 1 vd. 

01.01.2023 

2 bin TL’nin 
altındaki borçların 

silinmesi 

 
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı 
Kanuna göre takip edilen alacaklardan, vadesi 31.12.2022 
tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde 01.01.2023 tarihi 
itibarıyla ödenmemiş bulunan ve bir amme borçlusu adına 
tahakkuk etmiş asli ve fer’i alacakların toplamı tüm tahsil daireleri 
itibarıyla 2.000 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilir. 
Bu tutarın tespitinde 01.01.2023 tarihi itibarıyla tahsil dairesi 
kayıtları esas alınır. 
 

md. 10/1 

11.03.2023 
Ehliyet ceza 

puanlarının ve 
trafik cezalarının 

silinmesi   

 
11.03.2023 tarihi ve öncesinde sürücülere uygulanan trafik idari 
para cezalarına istinaden verilen ve aktif durumda olan ceza 
puanları pasif duruma getirilerek ceza puanı hesaplamasında 
dikkate alınmaz. Kapsamdaki nedenlerle geri alınan sürücü 
belgelerinin geçici geri almaları pasif duruma getirilir ve aynı 
maddelerde belirtilen süre ve şartlar aranmaksızın ilgilinin 
müracaatı üzerine iade edilir ve daha sonraki geri alma işlemi 
hesaplamalarında dikkate alınmaz. 
 

md. 15 

12.03.2023 Yayımlanma tarihi  

 
Kanunun yayımlanma tarihine atıf yapan maddeler (örneğin 
kesinleşmiş alacaklara ilişkin md.2, ihtilaflı alacaklara ilişkin md. 
3) bakımından dikkate alınması gereken tarihtir. 
 

md. 2, 3 
vd. 

21.03.2023 
Matrah ve vergi 

artırımında 
bulunanların 

matrah ve artırımı 

 
Matrah ve vergi artırımında bulunan mükellefler hakkında 
başlanılan vergi incelemeleri ve takdir işlemleri Kanunun 
yayımlandığı 12.03.2023 tarihini izleyen 7 iş günü içinde yani 
21.03.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) sonuçlandırılamaması 
hâlinde, bu işlemlere devam edilmez.  
 

md. 5/7 



31.05.2023 Genel başvuru 
tarihi 

 
Kanun kapsamında yapılandırma ve diğer bazı konularda (oda, 
baro ve birlik aidat borçları gibi) başvuru için genel olarak 
belirlenmiş son tarih 31.05.2023’tür. Cumhurbaşkanının 
Kanunun 9/16. maddesi gereğince bu süreyi bir aya kadar 
uzatma yetkisi vardır.  
 

md. 9/1-a 
 

md. 10/11 
ila 20  
vd. 

30.06.2023 

 
 

İlk taksit ve peşin 
ödeme tarihi 

 
Kanun kapsamında ilk taksit ödemesi için genel olarak 
belirlenmiş (oda, baro ve birlik aidat borçları da dahil olmak 
üzere) son tarih 30.06.2023’tür. Cumhurbaşkanının Kanunun 
9/16. maddesi gereğince bu süreyi bir aya kadar uzatma yetkisi 
vardır.  
 

md. 9/1-b 
 

md. 10/11 
ila 20  
vd. 

31.07.2023 
Depremden 
etkilenenlere 

sağlanan 
kolaylıklar 

 
06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 
deprem nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, 
Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve 
Şanlıurfa illeri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde ilan mücbir sebep 
dolayısıyla depremden etkilenenlere sağlanan bazı vergi 
muafiyet ve istisnalarının sona erme tarihi 31.07.2023’tür. 
 

md. 10/21 
ila 26 

31.07.2023 GSS gelir testine 
gecikmiş başvuru 

 
Genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da (5510 sayılı Kanun 
md. 60/1-g kapsamında) gelir testine hiç başvurmayanlardan 
maddenin yayımı tarihi olan 12.03.2023’ten 31.07.2023 tarihine 
kadar gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası 
primleri, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden 
itibaren tahakkuk ettirilir. 
 

md. 7/6 

31.08.2023 

GSS prim 
borçlarının 

faizlerinin silinmesi 
için son ödeme 

tarihi 

 
2022 yılı Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin olup Kanunun yayımı 
tarihi olan 12.03.2023’ten önce 5510 sayılı Kanun md. 60/1-g 
kapsamında tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan genel sağlık 
sigortası prim borçlarının 31.08.2023 tarihine kadar ödenmesi 
hâlinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların 
tamamının tahsilinden vazgeçilir. 
 

md. 7/8 

30.09.2023 Gecikmiş araç 
muayenesi 

 
12.03.2023 itibariyle araç muayenesini geciktirmiş olanların aylık 
%5 yerine %0,75 fazla ile muayene yaptırmaları için son tarih 
30.09.2023’tür. 
 

md. 10/7 

 


