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BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN 
YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİG (SERİ NO: 1) 

YAYIMLANDI  
 

ÖZET : 

Tebliğde;  6552 sayılı Kanunun 73’üncü maddesi  kapsamında 

yeniden yapılandırılacak  alacaklar için  1 Aralık 2014 tarihine 

kadar ilgili   vergi dairelerine başvuruda bulunulması  ve  ilk 

taksidin 31 Aralık 2014 tarihine kadar ödenmesi gerektiği 

belirtilmiştir.  

Yasanın 74’üncü maddesine göre  bilanço esasına göre defter 

tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin  bilançolarında 

görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları 

ve ortaklardan alacakları da  31 Aralık 2014  tarihine kadar 

beyan edilmeli ve aynı süre içerisinde  beyan edilen tutar 

üzerinden hesaplanacak % 3 vergi ödenmelidir. 

Maliye Bakanlığı,  Kanunun 73 üncü maddesi kapsamına tür ve 

dönem olarak girdiği halde varlığına ilişkin dava açılmış olan 

alacaklardan; Kanunun yayımlandığı tarihten önce davadan 

tamamen feragat edilmesi ve feragata ilişkin mahkeme 

kararının tebliğ edilmiş olması durumunda madde hükmünden 

yararlanılabileceğini  belirtmiştir. 

Tebliğe göre, tam tasdik sözleşmesi çerçevesinde daha önceki 

dönemlerine ilişkin rapor düzenlenmiş bulunan kurumlar 

vergisi mükelleflerinin, 6552 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi 

hükmünden yararlanmaları halinde, raporu düzenleyen yeminli 

mali müşavirlerin bu işlemlerle sınırlı olarak sorumluluğu 

aranmayacaktır. 

 

 

11 Eylül 2014 tarihli ve 29116 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 10 

Eylül 2014 tarihli ve  6552 sayılı “İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılmasına Dair Kanun” ile  bazı  kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde değişiklik yapılmıştır. 

 

6552 sayılı Kanunun 73’üncü maddesinde yapılan düzenleme ile Maliye 

Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen ve Vergi Usul Kanunu kapsamına 

giren kesinleşmiş vergi, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, birtakım 

idari para cezaları ile bazı Kanunlar uyarınca tahsil edilen devlet hissesi, Devlet 

hakkı gibi kamu alacaklar ile  emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, kültür 

varlıklarının korunmasına katkı payı ve su kullanımından kaynaklanan ve 
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belediyeler tarafından tahsil edilen alacaklar bakımından borçlulara yeniden 

yapılandırma olanağı getirilmiştir.  Ayrıca bazı cezaların tahsilinden vazgeçilmiştir. 

Kanunun 74’üncü maddesi ile de  mükelleflerin kasada veya ortaklardan alacaklar 

hesabında gözüken ama çeşitli nedenlerle işletmeden çekilen paralara ilişkin 

olarak % 3 vergi ödenmesi suretiyle af getirilmiştir. 

 

Bu  kapsamda, 27 Eylül 2014 tarihli ve 29132 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair 

Genel Tebliğ (Seri No: 1) ile   Yasanın 73 ve 74’üncü maddeleri ile ilgili açıklama ve 

düzenlemeler yapılmıştır.  

 

Tebliğe göre bir alacağın yapılandırılarak ödenebilmesi için bu alacağın 

1. maddede belirtilen tür ve dönemden kaynaklı bir alacak olması, 

2. “kesinleşmiş alacak" olması 

3. Kanunun yayınlandığı tarih itibariyle  vadesi geldiği halde ödenmemiş ya 

da ödeme süresi henüz geçmemiş olması (Maddenin on altıncı fıkrası 

kapsamında olan alacaklar için vadesi 30/4/2014 tarihi ve öncesi olan) 

olması gerekmektedir. Tebliğde yapılan açıklamalar, aşağıda özet olarak 

verilmiştir. 

 

A-BAZI ALACAKLARIN KESİNLEŞME TARİHİ 

 

 

Beyanname ile beyan 

edilen vergiler 

Beyan edildiği tarihte  

İhtirazi kayıtla verilen 

beyannameler  

İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin dava 

konusu yapılması halinde bu vergiler kesinleşmemiş alacak olduğu halde, 

anılan maddenin dördüncü fıkrasına istinaden bu durumdaki vergilerin de 

madde hükmüne göre yapılandırılması mümkün bulunmaktadır. 

Bu takdirde, ihtilafa ilişkin yargı rnercilerince verilmiş kararlar dikkate 

alınmadan mükelleflerin beyanı üzerine tahakkuk eden tutar esas alınarak 

madde hükmünden yararlanılacaktır. 

 

İkmalen, re'sen veya 

idarece tarh edilen 

vergiler ile kesilen vergi 

Düzenlenen vergi/ceza ihbarnamesinin tebliği üzerine 
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cezaları 

Dava aşamasında olan 

vergi ve cezalar 

Süresi içerisinde dava açılmamış olması veya dava açılmış olmakla birlikte 

yargılama aşamalarının son bulması gerekmektedir. 6552 sayılı Kanunun 

yayımlandığı tarih itibarıyla, ilk derece yargı kararı üzerine tahakkuk ettiği 

halde yargılaması devam etmesi nedeniyle kesinleşmemiş olan alacaklar 

madde kapsamına girmemektedir. 

6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi kapsamına tür ve dönem olarak girdiği 

halde varlığına ilişkin dava açılmış olan alacaklardan; anılan Kanunun 

yayımlandığı tarihten önce davadan tamamen feragat edilmesi ve feragata 

ilişkin mahkeme kararının tebliğ edilmiş olması üzerine kesinleşmiş olanlar, 

6552 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği halde 

ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş alacak olması şartıyla, 

madde hükmünden yararlanabilecektir.  

Uzlaşma  

Uzlaşma hükümlerinden yararlanılarak uzlaşılması halinde  

(6552 sayılı Kanunun yayımlandığı 11/9/2014 tarihinden önce 213 sayılı 

Kanunun gerek uzlaşma gerekse tarhiyat öncesi uzlaşma hükümlerinden 

yararlanılarak uzlaşma sağlanmış ancak Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla 

ödeme süresi henüz geçmemiş borcu olan mükellefler, uzlaşma sonucu 

kesinleşerek tahakkuk eden vergi ve ceza tutarları ile hesaplanan gecikme 

faizleri dikkate alınarak madde hükümlerinden yararlanabileceklerdir.) 

VUK’nın 376 ncı 

maddesinden 

yararlanılarak ödenecek 

vergi aslına bağlı vergi 

cezaları 

213 sayılı Kanun uyarınca kesilmiş olan vergi aslına bağlı vergi cezaları için 

Kanunun 376 ncı maddesi hükmü uyarınca indirim talebinde bulunulan 

ancak, 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı 11/9/2014 tarihi itibarıyla dava 

açma süresi geçmiş dolayısıyla kesinleştiği halde henüz ödeme süresi 

geçmemiş bulunan alacaklar için indirimli ceza tutarları dikkate alınarak 

madde hükümlerinden yararlanılabilecektir. 

VUK’nın 371 inci 

maddesinde yer alan 

pişmanlık hükümlerine 

göre beyan edilen 

matrahlar üzerinden 

6552 sayılı Kanunun yayımlandığı 11/9/2014 tarihi itibarıyla (bu tarih hariç) 

pişmanlık hükümlerine göre tahakkuk eden ve bu tarih itibarıyla henüz 15 

günlük ödeme süresi geçmemiş olan alacaklar için madde hükümlerinden 

yararlanılabilecektir. Bu takdirde, pişmanlık zammı yerine Kanunun 

yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları kullanılarak Yİ-ÜFE 

tutarı hesaplanacaktır. 
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tahakkuk eden alacaklar Ancak Tebliğe göre 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi hükmüne göre 

ödeme yapılmamış olması halinde pişmanlık hükümlerinin ihlal edilmiş 

sayılmaktadır. Dolayısıyla, kısmen pişmanlık ihlali olamayacağından borçlular 

ödedikleri tutar kadar 73 üncü madde hükmünden yararlanamayacaklardır. 

Bu takdirde, yapılan ödemeler ödeme tarihleri esas alınarak beyan edilen 

alacaklara mahsup edilecektir. 

İdari para cezaları 

İdari yaptırım kararlarına karşı süresi içerisinde dava açılmaması veya dava 

açılmış olmakla birlikte yargılama aşamalarının son bulmuş olmalıdır.  

5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre tahsil edilen idari para cezalarından, dava konusu 

yapılmış olanlar hakkında, Kanunun yayımlandığı tarihten önce davadan tamamen feragat 

edilmesi ve feragata ilişkin mahkeme kararının tebliğ edilmiş olması gerekmektedir. 

Oy kullanılmamasıyla 

ilgili  cezalar 

10/6/1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 18/1/1984 tarihli 

ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri 

Seçimi Hakkında Kanun ve 23/511987 tarihli ve 3376 sayılı Anayasa 

Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun gereğince verilen idari 

para cezaları hakkında dava yolu bulunmadığından, bu idari para cezaları 

verildikleri tarih itibarıyla kesinleşmektedir. 

Ecrimisiller 
Ecrimisil ihbarnamesi/ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin tebliği üzerine 

süresi içerisinde dava açılmamış olması veya dava açılmış olmakla birlikte 

yargılama aşamalarının son bulması gerekmektedir. 

Madde kapsamına giren 
diğer alacaklar 

söz konusu alacakların varlığının hukuk düzeninde ihtilaflı olmaması veya 

ihtilaflı hale gelme olasılığının kalmaması gerekmektedir. 

 

B-KAPSAMA GİREN ALACAKLAR 
 

 
a)Maliye Bakanlığına Bağlı Tahsil Dairelerince Takıp Edilen Amme Alacakları  
 

 

I - 213 sayılı Kanun kapsamına giren vergiler ve vergi cezaları ile bunlara bağlı gecikme faizleri, 

gecikme zamları gibi fer’i alacaklar 
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Vergilendirme Dönemi  30/4/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan 

vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve 

bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları madde 

kapsamındadır. 

 

15 gün olan 

mükellefiyetler 

Vergilendirme döneminin bitim tarihi ve beyanname/bildirim verme 

süresinin son günü Nisan/2014 ayı ve öncesine rastlayan dönemler kapsama 

girmekte, dönemin bitim tarihi Nisan/2014 ayına rastlamakla beraber 

beyanname/bildirim verme süresinin son günü Mayıs/2014 ayına sirayet 

edenler kapsama girmemektedir. 

Örneğin, 1-15 Nisan 2014 tarihleri arasında noterler tarafından tahsil edilen 

ve dönemi izleyen 7 nci iş günü mesai saati bitimine kadar ilgili vergi 

dairesine yatırılması gereken noter harçları kapsama girmekte, buna karşılık 

16-30 Nisan 2014 dönemine ilişkin olanlar ise kapsama girmemektedir.  

 

 

Aylık  olan 

mükellefiyetler  

Mart/2014 vergilendirme dönemi ve önceki dönemler kapsama girmekte, 

Nisan/2014 vergilendirme dönemi  ise kapsama girmemektedir. 

 

3 aylık olan 

mükellefiyetler 

Vergilendirme döneminin bitim tarihi ve beyanname verme süresinin son 

günü Nisan/2014 ayı ve öncesine rastlayan dönemler kapsama girmekte, 

Nisan/2014 ayından sonraya rastlayanlar kapsama girmemektedir. 

1-2-3/2014 dönemi (3 aylık) gelir (stopaj) vergisi ve katma değer vergisi 

kapsama girmekte, 4-5-6/2014 dönemine (3 aylık) ilişkin gelir (stopaj) 

vergisi ve katma değer vergisi girmemektedir.  

 

Geçici vergi 

mükellefiyeti  

2014 takvim yılına ilişkin gelir ve kurumlar vergisine mahsuben ödenmesi 

gereken geçici vergiler kapsama girmemektedir. 

Özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflere ilişkin geçici vergilerde ise 

geçici vergi dönemi ve beyanname verme süresi 30/4/2014 tarihi ve bu 

tarihten önce olan dönemler kapsama girmektedir.  

Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi verildikten sonra ödenmemiş 

geçici vergiler terkin edileceğinden, madde kapsamına girmesine rağmen bu 

beyannamelerin verilmesinden sonra geçici vergilerin 

yapılandırılmamaktadır. 

 

Yıllık beyanname ile   
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beyan edilen gelir ve 

kurumlar  

mükellefiyetleri 

Vergilendirme dönemi yıllık olan vergilerde, 2013 takvim yılı ve önceki 

yıllara ilişkin vergilendirme  

dönemleri kapsama girmektedir. Ancak  2013 takvim yılına  iliŞkin olarak 

yıllık beyanname ile beyan edilen gelir vergisinin ikinci taksiti madde 

kapsamına girmemektedir. 

Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler bakımından, özel hesap 

döneminin kapandığı tarih ve beyanname verme süresinin son günü 

30/4/2014 tarihi ve bu tarihten önce olanlar kapsama girmektedir. 

 

Veraset ve intikal vergisi 

mükellefiyetleri 

Beyanname verme süresinin son günü 30/4/2014 tarihi ve bu tarihten önce 

olanlar kapsama girmektedir. 

 

Harç mükellefiyetleri Harçlar genel olarak işlem anında beyanname alınmaksızın tahakkuk 

ettirilerek tahsil edilmektedir. Ancak 492 sayılı Kanuna göre genellikle 

gayrimenkullerin devir ve iktisap işlemleri nedeniyle ödenmesi gereken harç 

tutarı ile ilgili olarak 30/4/2014 tarihi ve bu tarihten önce gerçekleştirilen 

devir ve iktisap işlemleri nedeniyle, tarh edilip 6552 sayılı Kanunun 

yayımlandığı tarih itibarıyla (bu tarih hariç) kesinleşmiş bulunan harçlar 

madde kapsamına girmektedir.   

492 sayılı Kanunun 28 inci maddesi uyarınca tahsili gereken karar ve i1am 

harçları ile aynı Kanunun (8) sayılı tarifesi uyarınca tahsil edilen yıllık 

harçlardan, Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği halde 

ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunanlar kapsama 

girmektedir. 

 

Vergi cezaları, gecikme 

faizleri, gecikme zamları 

2014 yılına ilişkin olarak 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce 

tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, 

gecikme zamları 

 

Motorlu taşıtlar vergisi 2014 yılına ilişkin olarak 30/4/2014 tarihinden önce tahakkuk eden motorlu 

taşıtlar vergisi kapsama girmektedir. 

yıl içinde ilk defa kayıt ve tescil edilen taşıtlara ilişkin olup, kayıt ve tescilin 

yapıldığı tarih 30/4/2014 tarihi veya bu tarihten önce olanlar Kanun 

kapsamına girmekte, bu tarihten sonra olanlar ise girmemektedir.  

Motorlu taşıtlar vergisinin Temmuz/2014 ayında ödenmesi gereken ikinci 
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taksiti,  madde kapsamına girmemektedir..  

 

Vergi aslına bağlı 

olmayan vergi cezaları 

Vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarında 30/4/2014 tarihinden (bu tarih 

dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak kesilen ve Kanunun yayımlandığı 

tarih itibarıyla (bu tarih hariç) kesinleşmiş olup, vadesi geldiği halde 

ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olanlar kapsamdadır. 

 

Ba ve Bs Formlarına 

ilişkin cezalar  

Mart/2014 dönemine ait olup 3014/2014 tarihi saat 00.00’a kadar 

elektronik ortamda verilmesi gereken mal ve hizmet alımlarına ilişkin 

bildirim formu (Form Ba) ile mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim 

formunun (Form Bs) bu tarihte verilmemesine ilişkin tespitler en erken bu 

tarihin bittiği 00:00 saatinden sonra dolayısıyla 1/5/2014 tarihinde 

yapılabileceğinden, bu tespitlere ilişkin vergi aslına bağlı olmayan vergi 

cezaları madde kapsamına girmemektedir. 

Martl2014 döneminden önceki dönemlere ait söz konusu bildirimler 

nedeniyle kesilen cezalar ise Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla (bu tarih 

hariç) kesinleşmiş olması şartıyla Kanun kapsamına girmektedir. 

 

 

II- İdari para cezaları 

 

 

 

Dahil olan idari para 

cezaları  

 

 30/4/2014 tarihinden (bu 

tarih dâhil) önce, 21/6/1927 

tarihli ve 1111 sayılı Askerlik 

Kanunu,  

 mülga 11/2/1950 tarihli ve 

5539 sayılı Karayolları Genel 

Müdürlüğü Kuruluş ve 

Görevleri Hakkında Kanun, 

 10/6/1983 tarihli ve 2839 

sayılı Milletvekili Seçimi 

Kanunu,  

 13/10/1983 tarihli ve 2918 

 

Madde kapsamında yapılandırılması 

mümkün olan  idari para 

cezalarından, 30/412014 tarihinden 

(bu tarih dahil) önce verilmiş olan ve 

6552 sayılı Kanunun yayımlandığı 

11/9/2014 tarihi itibarıyla (bu tarih 

hariç) kesinleşmiş olup vadesi geldiği 

halde ödenmemiş olan ya da ödeme 

süresi henüz geçmemiş bulunanların 

asıllarının tamamı ile bunlara bağlı 

faiz, gecikme faizi, gecikme zammı 

gibi fer'i amme alacakları yerine, 

Kanunun yayımlandığı tarihe kadar 
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sayılı Karayolları Trafik 

Kanunu,  

 18/1/1984 tarihli ve 2972 

sayılı Mahalli İdareler ile 

Mahalle Muhtarlıkları ve 

İhtiyar Heyetleri Seçimi 

Hakkında Kanun,  

 23/5/1987 tarihli ve 3376 

sayılı Anayasa Değişikliklerinin 

Halkoyuna Sunulması 

Hakkında Kanun, 10/7/2003 

tarihli ve 4925 sayılı Karayolu 

Taşıma Kanunu,  

 25/4/2006 tarihli ve 5490 

sayılı Nüfus Hizmetleri 

Kanunu,  

 mülga 13/4/1994 tarihli ve 

3984 sayılı Radyo ve 

Televizyonların Kuruluş ve 

Yayınları Hakkında Kanun, 

15/2/2011 tarihli ve 6112 

sayılı Radyo ve Televizyonların 

Kuruluş ve Yayın Hizmetleri 

Hakkında Kanun  

 25/6/2010 tarihli ve 6001 

sayılı Karayolları Genel 

Müdürlüğünün Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun 

gereğince verilen idari para 

cezaları 

 

[Bu idari para cezalarından, idari 

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas 

alınarak hesaplanacak tutarın; 

ödenmemiş alacağın sadece fer'i 

alacaktan ibaret olması halinde fer'i 

alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim 

oranları esas alınarak hesaplanacak 

tutarın, maddede belirtilen süre ve 

şekilde tamamen ödenmesi şartıyla 

cezaya bağlı fer'ilerin tamamının 

tahsilinden vazgeçilecektir. 
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yaptırım karar tutanağının düzenlenme 

tarihi 30/4/2014 tarihinden (bu tarih 

dahil) önce olan ve Kanunun 

yayımlandığı tarih itibarıyla (bu tarih 

hariç) kesinleşmiş olup vadesi geldiği 

halde ödenmemiş veya ödeme süresi 

henüz geçmemiş olanlar kapsam 

dahilindedir..] 

 

Hariç olan idari para 

cezaları  

 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun kapsamında 

takip edilen;  

 Adli ve idari para cezaları 

(6552 sayılı Kanunun 73 üncü 

maddesinin birınci fıkrasının 

(b) bendinde yer alan idari 

para cezaları hariç) 

 mülga 7/3/1954 tarihli ve 

6326 sayılı Petrol Kanununa 

istinaden alınan Devlet hissesi 

ve Devlet hakkı, 30/5/2013 

tarihli ve 6491 sayılı Türk 

Petrol Kanununa istinaden 

alınan Devlet hissesi,  

 mülga 22/6/1956 tarihli ve 

6747 sayılı Şeker Kanununa 

istinaden alınan şeker fiyat 

farkı, 

 mülga 10/9/1960 tarihli ve 79 

sayılı Milli Korunma Suçlarının 

Affına, Milli Korunma Teşkilat, 

Sermaye ve Fon Hesaplarının 
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Tasfiyesine ve Bazı Hükümler 

İhdasına Dair Kanuna 

istinaden alınan akaryakıt 

fiyat istikrar payı ve akaryakıt 

fiyat farkı,  

 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı 

Maden Kanununa istinaden 

alınan Devlet hakkı ve özel 

idare payı ile madencilik fonu,  

 mülga 10/8/1993 tarihli ve 

491 sayılı Denizcilik 

Müsteşarlığının Kuruluş ve 

Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnameye ve 

26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı 

Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığının 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmünde 

Kararnameye istinaden alınan 

kılavuzluk ve römorkörcülük 

hizmet payları 

 

 

28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu 

Finansmanı ve Borç Yönetiminin 

Düzenlenmesi Hakkında Kanun 

kapsamında olup tahsil dairesine takip 

için intikal etmiş olan amme alacakları 
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b)  Belediyelerce Takip Edilen Alacaklar 

 

 

Emlak ve Çevre Temizlik 

Vergisi ile Emlak Vergisi 

Üzerinden Hesaplanan 

Taşınmaz Kültür 

Varlıklarının 

Korunmasına Katkı Payı 

 

 Vadesi 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde, 6552 

sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla (bu tarih hariç) kesinleşmiş 

olup ödenmemiş bulunanlar yapılandırılabilecektir.  

 2014 yılına ilişkin emlak vergisi, emlak vergisi üzerinden hesaplanan 

taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile su ihtiyacını 

belediyece tesis edilmiş su şebekesinden karşılamayan konutlarla iş 

yeri ve diğer şekilde kullanılan binalara ilişkin çevre temizlik vergisinin 

birinci taksit ödeme süresinin son gününün 30/4/2014 tarihinden 

sonraya rastlaması nedeniyle bu taksite konu alacakların madde 

kapsamında yapılandırılması mümkün bulunmamaktadır. 

 Su ihtiyacını belediyece tesis edilmiş su şebekesinden karşılayan 

konutlara ilişkin olup su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle 

hesaplanan çevre temizlik vergisi, ilişkili olduğu su tüketim faturasının 

son ödeme tarihinin 30/4/2014 tarihinden önceye (bu tarih dahil) 

rastlaması durumunda yapılandırılabilecektir. 

Belediyelerin Su 

Alacakları 

 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin, su 

abonelerinden olan su kullanımından kaynaklanan alacakları ile 

bunlara bağlı fer'i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar 

dahil) alacaklardan vadesi 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce 

olduğu halde, 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla (bu 

tarih hariç) kesinleşmiş olup ödenmemiş bulunanlar yeniden 

yapılandırılabilecektir.  

 Örneğin, su kullanım dönemi 15 Mart 2014 ila 15 Nisan 2014 olan su 

alacağının faturada yer alan son ödeme tarihi Nisan/2014 ayı içerisine 

rastladığı takdirde bu alacak madde kapsamına girmekte, Mayıs/2014 

ayına rastlaması halinde madde kapsamına girmemektedir. 

  

2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
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Büyükşehir Belediyeleri 

Su ve Kanalizasyon 

İdarelerinin Su ve Atık 

Su Bedeli Alacakları 

Görevleri Hakkında Kanun kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve 

kanalizasyon idarelerinin abonelerinden olan su ve atık su bedeli alacakları ile 

bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i (sözleşmelerde 

düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil)  alacaklardan vadesi 30/4/2014 

tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde, 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı 

tarih itibarıyla (bu tarih hariç) kesinleşmiş olup ödenmemiş bulunanların 

madde kapsamında yapılandırılabimektedir. 

 

C-BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR  
 

 

Başvuru Süresi 

1 Aralık 2014  

(30 Kasım 2014 olduğu halde 

bu günün tatile rastlaması 

nedeniyle bu tarihi izleyen ilk 

iş günü ) 

 6552 sayılı Kanunun 

yayımlandığı tarihi izleyen 

ikinci ayın sonuna kadar 

başvuruda bulunmaları 

gerekmektedir. 

 Maliye Bakanlığına bağlı 

tahsil dairelerine, 

belediyelere, büyükşehir 

belediyeleri su ve 

kanalizasyon idarelerine 

olan ve Kanunun 73 üncü 

maddesi kapsamına giren 

borçlarını bu madde 

kapsamında 

yapılandırarak ödemek 

isteyen borçluların 

(Kanunun yayımlandığı 

tarihi izleyen ikinci ayın 

son günü 30 Kasım 2014 

olduğu halde bu günün 

tatile rastlaması nedeniyle 

bu tarihi izleyen ilk iş 
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günü olan) 1 Aralık 2014 

tarihi mesai saati bitimine 

kadar borçlu bulundukları 

idarelere (tahsil 

dairelerine) yazılı olarak 

başvurmaları 

gerekmektedir. 

 Maliye Bakanlığına bağlı 

vergi dairelerine olan 

borçları için madde 

hükümlerinden 

yararlanmak isteyen 

borçlular, bağlı 

bulundukları vergi 

dairesine doğrudan 

başvurabilecekleri gibi 

posta yoluyla GİB internet 

sayfasından 

başvurulabilecektir. 

 Borçluların birden fazla 

vergi dairesine olan 

borçları için maddeden 

yararlanma talebinde 

bulunmaları halinde, her 

bir vergi dairesine ayrı 

ayrı başvurmaları 

gerekmektedir. 

 GİB  internet adresi 

(www.gib.gov.tr) 

üzerinden maddeden 

yararlanmak için 

başvuruda bulunan 
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borçluların, yararlanmak 

istedikleri borçlarıyla ilgili 

davalar bulunması halinde 

ilgili vergi dairesine ayrıca 

yazılı olarak da 

başvurmaları şarttır. 

Alacak Tutarının 

Tespiti 

6552 sayılı Kanunun 73 üncü 

maddesinde, alacakların 

yapılandırılmasında bu 

alacaklara ilişkin faiz, cezai 

faiz, gecikme faizi ve gecikme 

zammı gibi fer'i amme 

alacakları yerine bu Kanunun 

yayımlandığı tarihe kadar Yİ-

ÜFE aylık değişim oranlarının 

esas alınacaktır.  

Gecikme zammının günlük olarak 

hesaplanması gerektiği hallerde, 

bu sürelere uygulanması gereken 

Yİ-ÜFE aylık değişim oranı d Seri:A 

Sıra No:1  Tahsilat Genel 

Tebliğinde yapılan düzenlemeler 

çerçevesinde günlük olarak 

bulunacaktır. 

 

Ödeme Süresi ve 

Şekli 

 

 İlk taksit ödeme süresi 31 

Aralık 2014’te sona 

ermektedir. 

 Azami taksit süresi ikişer 

aylık dönemler halinde 

18 eşit taksit olarak 

belirlenmiş olmakla 

birlikte maddenin 

dokuzuncu fıkrası ile 6, 9 

ve 12 eşit taksitte ödeme 

seçenekleri getirilmiştir. 

Bu madde hüküm/erinden 

yararlanmak isteyen borçluların 

maddede öngörülen şartların yanı 

sıra bu Kanunun yayımlandığı tarihi 

izleyen ikinci ayın sonuna kadar 

başvuruda bulunmaları ve madde 

kapsamında ödenecek tutarları, ilk 

taksiti bu Kanunun yayımlandığı 

tarihi izleyen üçüncü aydan 

başlamak üzere ikişer aylık 

dönemler halinde azami on seki: 

eşit taksitte ödemeleri şarttır. Bu 

Kanuna göre ödenecek taksitlerin 

ödeme süresinin son gününün 

resmi tatile rastlaması halinde süre 
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tatili izleyen ilk iş günü mesai saati 

sonunda biter 

 

Taksitle Ödeme ve 

Katsayı Uygulaması 

 İlk taksit ödeme süresi 

içinde tamamen 

ödenmesi halinde, bu 

tutara bu Kanunun 

yayımlandığı tarihten 

ödeme tarihine kadar 

geçen süre için herhangi 

bir faiz uygulanmaz. 

 Taksille ödenmek 

istenmesi halinde 

borçluların başvuru 

sırasında altı, dokuz, on 

iki veya on seki; eşit 

taksitte ödeme 

seçeneklerinden birini 

tercih etmeleri şarttır. 

Tercih edilen taksit 

süresinden daha uzun bir 

sürede ödeme 

yapılamaz. 

 Taksitle yapılacak 

ödemeler için fıkranın 

öngördüğü ilgili katsayı, 

yapılandırılan alacak 

tutarı ile çarpılacak ve 

bulunacak tutar borçlu 

tarafından seçilen taksit 

sayısına bölünerek ikişer 

aylık dönemler halinde 

ödenecek taksit tutarı 

Taksitle yapılacak ödemelerinde 

ilgili fıkralara göre belirlenen tutar; 

1) Altı eşit taksit için (1,05), 

2) Dokuz eşit taksit için (1,07), 

3) On iki eşit taksit için (1,10), 

4) On sekiz eşit taksit için 

(1,15), 

katsayısı ile çarpılır ve bulunan 

tutar taksit sayısına bölünmek 

suretiyle ikişer aylık dönemler 

hâlinde ödenecek taksit tutarı 

hesaplanır. 



  

 
 

  

          

                
 
              [TÜRMOB Gençlik Caddesi No: 107   06570   Anıttepe – Ankara 
                Tel : (312) 232 50 60  Faks : (312) 232 50 73   www.turmob.org.tr  

 

 
 Sirküler Rapor             29.09.2014/172-16 

T   Ü   R   M   O   B 
TÜRKİYE  SERBEST  MUHASEBECİ  MALİ MÜŞAVİRLER 

VE   YEMİNLİ  MALİ   MÜŞAVİRLER  ODALARI  BİRLİĞİ 

SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT 

bulunacaktır. 

 

Kredi Kartı İle 

Ödeme 

Madde kapsamında 

yapılandırılan alacak tutarının 

kredi kartı kullanılmak 

suretiyle de ödenmesine 

imkan vermektedir. fıkra 

hükmüne göre kredi kartı 

kullanılarak ödeme 

yapılabilmesi için aracılık 

yapan bankalarla anlaşma 

yapılması gerekmektedir. 

 

 

Mahsuben Ödeme 

 

Maliye Bakanlığına bağlı 

tahsil dairelerine ödenmesi 

gereken amme alacaklarına 

uygulanmak üzere, madde 

hükümlerinden yararlanmak 

için başvuruda bulunan ve 

ödenecek tutarları ilgili vergi 

mevzuatı gereği iade 

alacağından kendi borçlarına 

mahsuben ödemek isteyen 

borçluların, bu taleplerinin 

yerine getirilebilmesi için 

başvuru ve/veya taksit süresi 

içinde ilgili mevzuatın 

öngördüğü bilgi ve belgeleri 

tam ve eksiksiz olarak ibraz 

etmeleri şarttır. Belgelere ek 

Maliye Bakanlığına bağlı tahsil 

dairelerine ödenmesi gereken 

amme alacaklarına uygulanmak 

üzere, bu Kanun hükümlerinden 

yararlanmak için başvuruda 

bulunan ve ödenecek tutarları ilgili 

vergi mevzuaiı gereği iade 

alacağından kendi borçlarına 

mahsuben ödemek isteyen 

borçluların. bu taleplerinin yerine 

getirilebilmesi için başvuru ve/veya 

taksit süresi içinde ilgili mevzuatın 

öngördüğü bilgi ve belgeleri tam ve 

eksiksiz olarak ibra: etmeleri 

şarttır. Bu takdirde, ilgili mevzuatın 

borçlunun mahsup talebine esas 

aldığı tarih itibarıyla bu Kanuna 

göre ödenecek tutara mahsup 

işlemleri yapılır, mahsup talebine 



  

 
 

  

          

                
 
              [TÜRMOB Gençlik Caddesi No: 107   06570   Anıttepe – Ankara 
                Tel : (312) 232 50 60  Faks : (312) 232 50 73   www.turmob.org.tr  

 

 
 Sirküler Rapor             29.09.2014/172-17 

T   Ü   R   M   O   B 
TÜRKİYE  SERBEST  MUHASEBECİ  MALİ MÜŞAVİRLER 

VE   YEMİNLİ  MALİ   MÜŞAVİRLER  ODALARI  BİRLİĞİ 

SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT 

olarak mahsuben iadenin 

gerçekleştirilebilmesi için 

teminat, yeminli mali müşavir 

raporu veya vergi inceleme 

raporu da aranan 

durumlarda, bunların da aynı 

süre içinde vergi dairesine 

intikal etmiş olması 

gerekmektedir. 

konu tutardan daha a: tutarda 

mahsubun yapılması halinde, 

mahsuben ödeme suretiyle tahsil 

edilemeyen tutar için borçluya 

bildirimde bulunularak eksik 

ödenen bu tutarın bil' ay içinde 

ödenmesi istenilir. Bu süre içinde 

eksik ödenen tutarın, ödenmesi 

gerektiği tarihten ödendiği tarihe 

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 halinde eksik 

ödenen tutar için bu Kanun 

hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz. 

 

Tahsilinden 

vazgeçilen alacaklar 

 

31/12/2007 tarihinden (bu 

tarih dâhil) önce olduğu 

hâlde  Kanunun yayımlandığı 

tarih itibarıyla ödenmemiş 

olan ve 6183 sayılı Kanun 

kapsamına giren her bir 

alacağın türü, dönemi, asılları 

ayrı ayrı dikkate alınmak 

suretiyle tutarı 50 Türk 

lirasını aşmayan asli 

alacakların ve tutarına 

bakılmaksızın bu asıllara bağlı 

ferî alacakların, aslı ödenmiş 

Maliye Bakanlığına bağlı tahsil 

dairelerince takip edilmekte olan 

ve vadesi 31/12/2007 tarihinden 

(bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde 

bu Kanunun yayımlandığı tarih 

itibarıyla ödenmemiş olan ve 6183 

sayılı Kanun kapsamına giren her 

bir alacağın türü, dönemi, asılları 

ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle 

tutarı 50 Türk lirasını aşmayan asli 

alacakların ve tutarına 

bakılmaksızın bu asıllara bağlı ferî 

alacakların, aslı ödenmiş ferî 

alacaklardan tutarı 100 Türk lirasını 

aşmayanların tahsilinden 
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ferî alacaklardan tutarı 100 

Türk lirasını aşmayanların 

vazgeçilir. 

 

Kanundan  

faydalanma 

koşullarının 

kaybedilmesi  

 

 2014 takvim yılı 

içinde bir  taksidin 

ödenmemesi 

 İzleyen yıllarda bir 

takvim yılında iki 

veya daha az 

taksidin 

ödenmemesi  

 

 

Bu maddeye göre ödenmesi 

gereken taksitlerden; bir takvim 

yılında iki veya daha az (2014 

takvim yılı için bir) taksitin, 

süresinde ödenmemesi veya eksik 

ödenmesi hâlinde, ödenmeyen 

veya eksik ödenen taksit 

tutarlarının son taksiti 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 bu 

madde hükümlerinden yararlanılır. 

Süresinde ödenmeyen veya eksik 

ödenen taksitlerin belirtilen şekilde 

de ödenmemesi veya bir takvim 

yılında ikiden fazla (2014 takvim 

yılı için birden fazla) taksitin 

süresinde ödenmemesi veya eksik 

ödenmesi hâlinde bu madde 

hükümlerinden yararlanma hakkı 

kaybedilir. Bu hüküm alacaklı tahsil 

daireleri açısından taksitlendirilen 

alacaklar için ayrı ayrı uygulanır. 

Bu maddenin yedinci fıkrasında 

vadesinde ödenmesi öngörülen 

alacakların veya taksit tutarının 
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%10 'unu aşmamak şartıyla 5 Türk 

lirasına (bu tutar ddhii) kadar 

yapı/mış eksik ödemeler için bu 

madde hükümleri ihlal edilmiş 

sayılmamaktadır.  

Bu madde kapsamına giren 

alacakların maddede belirtilen 

şekilde tamamen ödenmemiş 

olması halinde. bu maddenin 

yedinci fıkrası hükümleri saklı 

kalmak kaydıyla borçlular 

ödedikleri tutarlar kadar bu madde 

hükümlerinden yararlanırlar 

Zor durum hali  Mükelleflerin çok zor 

durumda bulunmaları 

nedeniyle borçlarını 

vadesinde ödeyememeleri 

hali maddenin ihlal nedeni 

sayılmamıştır 

Çok zor durum hali, 6183 sayılı 

Kanunun 48 inci maddesinde 

geçen "çok zor durum" halini ifade 

etmektedir. 

 

Tahsilinden 

vazgeçilen 120 

TL’nin  Altındaki 

İdari Para Cezaları 

 

7/11/1996 tarihli ve 4207 

sayılı Tütün Ürünlerinin 

Zararlarının Önlenmesi ve 

Kontrolü Hakkında Kanunun 5 

inci maddesinin birinci fıkrası 

ile 30/3/2005 tarihli ve 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 

39 uncu maddesine göre 

verilen idari para cezaları 

hariç olmak üzere, 
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31/12/2013 tarihinden (bu 

tarih dâhil) önce idari 

yaptırım kararı verildiği hâlde 

bu Kanunun yayımlandığı 

tarih itibarıyla ilgilisine tebliğ 

edilmemiş olan ve genel 

bütçeye gelir kaydı gereken 

ve her bir kabahat için 120 

Türk lirasının (bu tutar dâhil) 

altında kalan idari para 

cezaları tebliğ edilmez, tebliğ 

edilmiş olanların ve bunlara 

bağlı ferî alacakların 

tahsilinden vazgeçilir. 

 

D-KANUNUN 74’ÜNCÜ MADDESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR  
 

6772 sayılı Kanunun 74’üncü maddesinde  kayıtlarda  yer aldığı halde işletmede 

mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı ile ilgili olarak  

Tebliğde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.  

 

 

6772 sayılı Kanun Düzenlemesi  

 

Tebliğ ile Yapılan Açıklamaların Genel Çerçevesi  

 

MADDE 74 – (1) Kayıtlarda yer 

aldığı hâlde işletmede 

bulunmayan kasa mevcudu ve 

ortaklardan alacaklar hakkında 

aşağıdaki hükümler uygulanır: 

a) Bilanço esasına göre defter 

 

1. Sadece bilanço esasına göre defter tutan 

kurumlar vergisi mükellefleri faydalanabilir. 

2. Bu  mükellefleri  31/12/2013 tarihi itibarıyla 

düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte 

işletmelerinde bulunmayan 

 Kasa mevcutlarını,  
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tutan kurumlar vergisi 

mükellefleri, 31/12/2013 tarihi 

itibarıyla düzenledikleri 

bilançolarında görülmekle 

birlikte işletmelerinde 

bulunmayan kasa mevcutları ve 

işletmenin esas faaliyet konusu 

dışındaki işlemleri dolayısıyla 

(ödünç verme ve benzer 

nedenlerle ortaya çıkan) 

ortaklarından alacaklı bulunduğu 

tutarlar ile ortaklara borçlu 

bulunduğu tutarlar arasındaki 

net alacak tutarlarını bu Kanunun 

yayımlandığı tarihi izleyen 

üçüncü ayın sonuna kadar vergi 

dairelerine beyan etmek 

suretiyle kayıtlarını 

düzeltebilirler. 

b) (a) bendi kapsamında beyan 

edilen tutarlar üzerinden %3 

oranında hesaplanan vergi, 

beyanname verme süresi içinde 

ödenir.  

c) Bu fıkra kapsamında ödenen 

vergiler, gelir veya kurumlar 

vergisinden mahsup edilmez; 

beyan edilen tutarlar ve ödenen 

vergiler, kurumlar vergisi 

matrahının tespitinde gider 

olarak kabul edilmez. Bu fıkra 

uyarınca beyan edilen tutarlar 

nedeniyle ilave bir tarhiyat 

 İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki 

işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve  

benzer nedenlerle ortaya çıkan) 

ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar 

ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar 

arasındaki net alacak tutarlarını  

6552 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü 

ayın son günü olan 31/12/2014 tarihine (bu tarih 

dahil) kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle 

kayıtlarını düzeltebileceklerdir. 

3. Kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik 

ortamda göndermek zorunda olan mükellefler 

tarafından 340 ve 346 Sıra No.lu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen usul ve 

esaslar doğrultusunda elektronik ortamda 

gönderilmesi zorunludur. 

4. Mükelleflerin, kurumlar vergisi beyannamesi 

ekinde vermiş oldukları 31/12/2013 tarihli 

bilançolarını dikkate almaları gerekmektedir.  

Dolayısıyla, mükelleflerin kanuni süresinden 

sonra verdikleri düzeltme beyannamelerinin 

ekinde yer alan bilançoları dikkate 

alınmayacaktır. 

5. Beyan edilen tutar üzerinden % 3 vergi 

hesaplanacaktır. Vergi beyaneme verme süresi 

içerisinde ödenecektir. 

 

6. İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri 

dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle 

ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu 

tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar 

arasındaki net alacak tutarlarının belirlenmesinde, 

tek düzen hesap planında yer alan" l31. 
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yapılmaz. Bu fıkra kapsamında 

beyanda bulunan kurumlar 

vergisi mükelleflerinin bu 

beyanları nedeniyle 2014 yılı 

geçici vergi beyannamelerinde 

düzeltme gerektiği takdirde, 

düzeltme işlemleri bu fıkrada 

öngörülen beyanname verme 

süresi içinde yapılır ve düzeltme 

işlemleri nedeniyle herhangi bir 

ceza veya faiz aranmaz. 

(2) Maliye Bakanlığı, bu 

maddenin uygulanması ile ilgili 

olarak yılı içinde ödenmesi 

gereken vergilerin ödeme 

sürelerinde değişiklik yapmaya, 

213 sayılı Kanun hükümlerine 

göre bildirimde bulunma 

zorunluluğu getirmeye ve 

uygulamaya ilişkin diğer usul ve 

esasları belirlemeye yetkilidir. 

 

Ortaklardan Alacaklar" ve "231. Ortaklardan 

Alacaklar" toplamından "331. Ortaklara Borçlar" 

ve "431. Ortaklara Borçlar" toplamının çıkarılması 

sonucunda kalan net tutar dikkate alınacaktır. 

7. Söz konusu tutarların beyanı üzerine, defter 

kayıtlarının düzeltilmesi gerekmektedir. Tebliğde 

muhasebe kayıtlarına ilişkin örnekler 

bulunmaktadır. 

8. Beyannamelerin verilme ve ödemenin yapılma 

tarihinin son günü 31/12/2014’tür.  

9. Hesap dönemi olarak takvim yılını kullanan 

kurumlar vergisi mükelleflerinin anılan madde 

kapsamında yapacakları beyanları nedeniyle, ilgili 

dönem matrahlarında bir düzeltme ihtiyacı 

doğması halinde, beyan tarihi itibarıyla 2014 

hesap döneminin sona ermiş bulunan geçici 

vergilendirme dönemlerine ait geçici vergi 

beyanlarını 31/1212014 tarihine (bu tarih dahil) 

kadar düzeltebilmeleri mümkün bulunmaktadır. 

10. Tam tasdik sözleşmesi çerçevesinde daha önceki 

dönemlerine ilişkin rapor düzenlenmiş bulunan 

kurumlar vergisi mükelleflerinin, 6552 sayılı 

Kanunun 74 üncü maddesi hükmünden 

yararlanmaları halinde, raporu düzenleyen 

yeminli mali müşavirlerin bu işlemlerle sınırlı 

olarak sorumluluğu aranmayacaktır. 

 

Saygılarımızla…  

 

 


