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 Sirküler Rapor             12.12.2014/228-1 

T   Ü   R   M   O   B 
TÜRKİYE  SERBEST  MUHASEBECİ  MALİ MÜŞAVİRLER 

VE   YEMİNLİ  MALİ   MÜŞAVİRLER  ODALARI  BİRLİĞİ 

SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT 

 

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 
YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ 

(SERİ NO: 2) YAYIMLANDI 
 

ÖZET : 

Tebliğde 6552 Sayılı Kanunun 73’üncü maddesi kapsamında 

Maliye Bakanlığına Bağlı Tahsil Dairelerince takip edilen amme 

alacaklarının yeniden yapılandırılması ile ilgili başvuru 

süresinin 31 Aralık 2014 tarihi bitimine, bu maddeye göre 

yapılandırılan alacaklara ilişkin ilk taksit ödeme süresinin ise 

peşin ödeme seçeneği tercih edilmiş olanlar dahil (31 Ocak 

2015 tarihinin tatile rastlaması nedeniyle bu tarihi izleyen ilk iş 

günü olan) 2 Şubat 2015 tarihine kadar uzatıldığı belirtilmiştir. 

 

 

11 Eylül 2014 tarihli ve 29116 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 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 değişiklikler yapılmış, söz konusu 

düzenleme ile vergi ve sosyal güvenlik gibi bazı kamu alacakları için borçlulara 

yeniden yapılandırma olanağı da getirilmiştir. 30 Kasım 2014 tarihli ve 29191 sayılı  

Resmi Gazetede yayımlanan 2014/7016 sayılı BKK ile “6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı 

Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun”da yer alan bazı başvuru ve ilk 

taksit ödeme süreleri uzatılmıştır.  Söz konusu düzenlemeler ile ilgili 

açıklamalarımıza 9/6/2014-129, 15.9.2014/167, 29.09.2014/172, 13.10.2014/189, 

13.10.2014/194 ve 01.12.2014/220 sayılı Sirkülerlerimizde yer verilmiştir.  

 

Daha sonra 30 Kasım 2014 tarihli ve 29191 sayılı  Resmi Gazetede yayımlanan 

2014/7016 sayılı BKK ile 552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılmasına Dair Kanunda yer alan bazı başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri 

uzatılmıştır. 

 

11.12.2014 tarih ve 29202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Alacakların 

6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri 

No: 2)”de başvuru süreleri ile ilk taksit ödeme süreleri ile ilgili bazı açıklamalar 

yapılmıştır.   Söz konusu Tebliğ,  
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 6552 Sayılı Kanunun 73’üncü maddesi kapsamında Maliye Bakanlığına 

Bağlı Tahsil Dairelerince takip edilen amme alacaklarının yeniden 

yapılandırılması ile ilgili başvuru süresinin 31 Aralık 2014 tarihi bitimine, 

bu maddeye göre yapılandırılan alacaklara ilişkin ilk taksit ödeme süresinin 

ise peşin ödeme seçeneği tercih edilmiş olanlar dahil (31 Ocak 2015 

tarihinin tatile rastlaması nedeniyle bu tarihi izleyen ilk iş günü olan) 2 

Şubat 2015 tarihine kadar uzatıldığı, 

 2014/7016 sayılı BKK kapsamında başvuru ve ödeme süresi uzatılan 

alacaklar ile ilgili olarak 30/11/2014 tarihinden önce Kanun 

hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunanların, 6552 sayılı 

Kanunun 73 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapacakları ilk 

taksite ilişkin ödeme süresinin de (peşin ödeme seçeneği tercih edilmiş 

olanlar dahil) 2 Şubat 2015 tarihine uzatıldığı, 

belirtilmiştir.  

 

Öte yandan 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin yedinci fıkrasında; Maliye 

Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan amme alacaklarından 

yıllık gelir veya kurumlar vergilerini, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, 

katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi için yapılandırmadan  yararlanmak 

üzere başvuruda bulunan mükelleflerin, taksit ödeme süresince bu vergi türleri ile 

ilgili verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden bu vergileri çok zor durum 

olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde 

ödememeleri ya da eksik ödemeleri hâlinde belirtilen madde hükümlerine göre 

yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedecekleri 

hükme bağlanmıştır. 

 

Tebliğde söz konusu vergilerin vadesinde ödenmesi şartına ilişkin olarak herhangi 

bir süre uzatımının söz konusu olmadığı belirtilerek bu  vergilerin vadesinde 

ödenmesine ilişkin yükümlülüğün 1 Aralık 2014 tarihinden itibaren başladığı ve 

anılan fıkrada öngörüldüğü şekilde yerine getirilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

 

Söz konusu tebliğ bu sirkülerimize ek olarak verilmiştir. 

 

Saygılarımızla… 
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11 Aralık 2014  PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29202 

 

TEBLİĞ 

Maliye Bakanlığından: 

 

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 

YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ 

(SERİ NO: 2) 

11/9/2014 tarihli ve 29116 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6552 sayılı İş 

Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun 73 üncü maddesinin Bakanlar 

Kuruluna verdiği yetkiye istinaden 24/11/2014 tarihli ve 2014/7016 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı 30/11/2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir. 

 

Söz konusu Kararnamenin eki Kararın “Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri” başlıklı 1 inci 

maddesinin ikinci fıkrasında “(2) 6552 sayılı Kanunun 73 ve 80 inci maddelerinde yer alan 

başvuru süreleri ile ilk taksit ödeme süreleri anılan maddelerde belirtilen sürelerin 

bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.” hükmüne yer verilmiştir. 

 

Anılan Karara göre, 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinde yer alan başvuru ve ilk taksit 

ödeme süreleri bu maddede belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır. 

 

Bu itibarla, 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinden yararlanmak için başvuru süresi 31 

Aralık 2014 tarihi bitimine, bu maddeye göre yapılandırılan alacaklara ilişkin ilk taksit 

ödeme süresi ise peşin ödeme seçeneği tercih edilmiş olanlar dahil (31 Ocak 2015 tarihinin 

tatile rastlaması nedeniyle bu tarihi izleyen ilk iş günü olan) 2 Şubat 2015 tarihine 

uzatılmıştır. 

 

Diğer taraftan, bu Karar kapsamında başvuru ve ödeme süresi uzatılan alacaklar ile ilgili 

olarak anılan Kararnamenin yayımı tarihinden önce Kanun hükümlerinden yararlanmak 

üzere başvuruda bulunanların, 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin ikinci fıkrası 

kapsamında yapacakları ilk taksite ilişkin ödeme süresi de (peşin ödeme seçeneği tercih 

edilmiş olanlar dahil) yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde 2 Şubat 2015 tarihine 

uzamıştır. 

 

Bununla birlikte, 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin yedinci fıkrasına göre taksit 

ödeme süresince mükelleflerin beyanı üzerine tahakkuk edecek yıllık gelir veya kurumlar 

vergisi, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim 

vergisini vadesinde ödeme şartına yönelik herhangi bir süre uzatımı söz konusu olmayıp, 

ilk taksit ödeme süresi başlangıç tarihi olan 1 Aralık 2014 tarihinden itibaren başlayan bu 

yükümlülüğün anılan fıkrada öngörüldüğü şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir. 

Tebliğ olunur 


