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SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT 

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN 
YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN BAŞVURU SÜRESİ 1 ARALIK 2014 

PAZARTESİ GÜNÜ SONA ERİYOR  
 

ÖZET : 

6552 sayılı Kanunun  

 73’üncü maddesi kapsamında yeniden yapılandırılacak 

Maliye Bakanlığına Bağlı Tahsil Dairelerince takip edilen 

amme alacakları,  

 Belediyelerce tahsil edilen Emlak ve Çevre Temizlik 

Vergisi ile Emlak Vergisi Üzerinden Hesaplanan Taşınmaz 

Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı ve 5393 sayılı 

Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin, su 

abonelerinden olan su kullanımından kaynaklanan 

borçları ile 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon 

İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 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) borçları, 

 80’inci maddesi kapsamında 4458 sayılı Gümrük Kanunu 

ve ilgili diğer kanunlar uyarınca gümrük yükümlülüğü 

doğan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun hükümlerine göre gümrük idarelerince 

takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faiz, 

gecikme faizi ve gecikme zammı alacaklarından 

kesinleşmiş olanları, 

için ilgili idarelere yeniden yapılandırma başvurusuna ilişkin 

süre, 1 Aralık 2014 Pazartesi günü sona ermektedir.  

Yeniden yapılandırılan borçların için ilk taksit ödeme süresinin 

son günü 31 Aralık 2014’tür. 

 

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.  Bu  Kanuna ilişkin olarak 9/6/2014-129, 

15.9.2014/167, 29.09.2014/172, 13.10.2014/189 ve 13.10.2014/194 sayılı 

Sirkülerlerimizde açıklamalar yer almıştır. Söz konusu düzenleme ile vergi ve 



  

 
 

  

          

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

 

 
 Sirküler Rapor             25.11.2014/205-2 

T   Ü   R   M   O   B 
TÜRKİYE  SERBEST  MUHASEBECİ  MALİ MÜŞAVİRLER 

VE   YEMİNLİ  MALİ   MÜŞAVİRLER  ODALARI  BİRLİĞİ 

SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT 

sosyal güvenlik gibi bazı kamu alacakları için borçlulara yeniden yapılandırma 

olanağı getirilmiştir. 

 

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 

belediyeler, 80’inci maddesi ile  Gümrük İdaresi ve 81’inci maddesi ile Sosyal 

Güvenlik Kurumu tarafından tahsil edilen alacaklar bakımından borçlulara yeniden 

yapılandırma olanağı getirilmiştir.   

 

Bu Kanun uygulamasına ilişkin olarak  

 Maliye Bakanlığınca 27 Eylül 2014 tarihli ve 29132 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun 

Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri 

No: 1)’de  

 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel 

Müdürlüğü’nce yayımlanan 25/9/2014 tarihli ve 2014-6 sayılı 

Genelgede  

 Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, 12 Kasım 2014 tarihli ve 29173 

sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 6552 Sayılı Kanun Kapsamında 

Yeniden Yapılandırılacak Gümrük Alacaklarına İlişkin Tebliğ’de 

açıklama ve düzenlemeler yapılmıştır.  

 

I- BAŞVURU SÜRELERİ 

 

6552 sayılı Kanunun  

 73’üncü maddesi kapsamında yeniden yapılandırılacak Maliye Bakanlığına 

Bağlı Tahsil Dairelerince takip edilen amme alacakları  

 80’inci maddesi kapsamında 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer 

kanunlar uyarınca gümrük yükümlülüğü doğan ve 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gümrük 

idarelerince takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faiz, gecikme 

faizi ve gecikme zammı alacaklarından kesinleşmiş olanları 

 Belediyelerce tahsil edilen Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ile Emlak 

Vergisi Üzerinden Hesaplanan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına 

Katkı Payı ve 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin, su 

abonelerinden olan su kullanımından kaynaklanan borçlar  
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için ilgili idarelere yeniden yapılandırma başvurusuna ilişkin süre 1 Aralık 2014 

Pazartesi günü sona ermektedir.  

Buna karşılık Kanunun 81’inci maddesi ile 5590 sayılı Kanuna eklenen  Geçici 60 

ıncı maddede öngörülen Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlar dolayısıyla 

yapılandırma hükümlerinden yararlanabilmek için; 

 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) 

bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan alacaklar ile 

sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken 

5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren 

kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları 

kesilerek yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin alacaklar için 

en geç 31/12/2014 tarihine kadar, 

 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi 

kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan genel sağlık primi 

alacakları yönünden en geç 30/4/2015 tarihine kadar, 

başvuruda bulunulması gerekmektedir. 

 

II-ÖDEME SÜRESİ 

 

Maliye Bakanlığına bağlı tahsil daireleri, belediyeler ve Gümrük İdaresince takip 

edilen ve yeniden yapılandırılan borçlar için ilk 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. 

 

III-KAPSAMA GİREN ALACAKLAR  

 

6552 sayılı Kanunun ilgili maddeleri kapsamına söz konusu idarelerce tahsil edilen 

aşağıdaki alacaklar girmektedir.  

 

 

a) Maliye Bakanlığına Bağlı Tahsil Dairelerince Takip Edilen Amme Alacakları  

 

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

gecikme zamları gibi fer’i alacaklar 

 

Vergilendirme Dönemi  30/4/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, 

beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi 
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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. 
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Yıllık beyanname ile 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 kapsama 

girmektedir. 

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 taksiti, madde kapsamına 
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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 30/4/2014 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. 

Mart 2014 döneminden önceki dönemlere ait söz konusu 

bildirimler nedeniyle kesilen cezalar ise Kanunun 

yayımlandığı tarih itibarıyla (bu tarih hariç) kesinleşmiş 

olması şartıyla Kanun kapsamına girmektedir. 

 

 

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 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 
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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 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..] 

 

 

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 
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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. 

 

Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon 

İdarelerinin Su ve Atık Su Bedeli Alacakları 

 

2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 

Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 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 olanları madde 

kapsamında yapılandırılabilmektedir. 
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c) Gümrük İdarelerince Takip Edilen Alacaklar 

 Gümrük Vergisi 

Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Vergisi 

Tek ve Maktu Vergi 

Anti-Damping veya Antisübvansiyon Vergisi 

Çevre Katkı Payı 

Akaryakıt Tüketim Vergisi 

Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu 

Ek Mali Yükümlülük 

Katma Değer Vergisi 

Ek Vergi 

Alkollü İçeceklerden Alınan Ek Vergi 

Oyun Kağıdı ve Röntgen Filmlerinden Alınan Ek Vergi 

Ek Fon 

Telafi Edici Vergi (ihracat) 

Yurtdışı Harcı 

Toplu Konut Fonu 

Savunma Sanayi Destekleme Fonu 

Tütün Fonu 

Eğitime Katkı Payı 

İthal Harcı 

TRT Bandrol Ücreti 

Para Cezaları 

Faiz 

Ağaçlandırma Fonu 

Diğer Harçlar 

İlave Gümrük Vergisi 

Gecikme Zammı 

Özel Tüketim Vergisi  

Özel İşlem Vergisi 

Fikir, Sanat ve Kültür Stopajı 

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kesintisi 

Maden Fonu 

Belediye Hissesi 

Rıhtım Resmi  

Avrupa Ekonomik Topluluğu Fonu 
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(6552 sayılı Kanunun Geçici 60’ncı maddesine kapsamında Sosyal Güvenlik 

Kurumu alacaklarına ilişkin olarak, SISGM-18.11.2014/6 sayılı Sirkülerimizde 

açıklama yapılmıştır.)  

 

Saygılarımızla… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


