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SİRKÜLER        İstanbul, 09.12.2014 

Sayı: 2014/203       Ref: 4/203 

 

 

Konu: 

6552 SAYILI KANUN’UN 79. MADDESİNİN UYGULAMASINA DAİR TEBLİĞ 

(ARAÇ MUAYENELERİNE DAİR) (SERİ NO: 2) YAYINLANMIŞTIR  

 

05.12.2014 tarih ve 29196 sayılı Resmi Gazete’de “6552 Sayılı Kanunun 79. Maddesinin 

Uygulamasına Dair Tebliğ (Araç Muayenelerine Dair) (Seri No: 2)” yayınlanmıştır. 

 

Bilindiği üzere, 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde, bu Kanunun yayımlandığı tarih 

itibarıyla 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araç muayenesi yaptırmaları 

gerektiği halde muayenelerini süresinde yaptırmamış olanların, 31.12.2014 tarihine kadar (bu 

tarih dahil) araç muayenelerini yaptırmaları ve anılan Kanunun 35 inci maddesi uyarınca 

muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için tahsili gereken % 5 fazla yerine Kanunun 

yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, bu Kanunun yayımlandığı tarihten 

(yayımlandığı ay dahil) araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay ve kesri için aylık 

%1 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarı ödemeleri şartıyla % 5 fazlaların tahsilinden 

vazgeçileceği hükme bağlanmıştır. 

 

Ancak  24.11.2014 tarih ve 2014/7016 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6552 sayılı Kanunun 

79. maddesinde yer alan ve süre bitimi olan, 31.12.2014 tarihi, 30.06.2015 tarihine kadar 

uzatılmıştır. 

 

Sirkülerimiz ekinde yer alan tebliğde de, 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla, 

2918 sayılı Kanun uyarınca araç muayenelerini yaptırmaları gerektiği halde muayenelerini 

süresinde yaptıramamış olan araç sahiplerinin, 6552 sayılı Kanunun 79. maddesiyle getirilen 

düzenlemelerden yararlanmasına yönelik sürenin 30.06.2015 tarihine kadar (bu tarih dahil) 

uzatıldığına yer verilmiştir.  

 

 

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
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EK: 

6552 Sayılı Kanunun 79. Maddesinin Uygulamasına Dair Tebliğ (Araç Muayenelerine Dair) 

(Seri No: 2) 

 

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 

gogredik@mazarsdenge.com.tr  
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5 Aralık 2014  CUMA Resmî Gazete Sayı : 29196 

TEBLİĞ 

Maliye Bakanlığından: 

6552 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNİN 
UYGULAMASINA DAİR TEBLİĞ 
(ARAÇ MUAYENELERİNE DAİR) 

(SERİ NO: 2) 

11/9/2014 tarihli ve Mükerrer 29116 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 geçici 2 nci 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 üçüncü fıkrasında “(3) 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yer alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015 

tarihine kadar uzatılmıştır.” hükmüne yer verilmiştir. 

Bilindiği üzere, 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde, bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla 2918 

sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araç muayenesi yaptırmaları gerektiği halde muayenelerini süresinde 

yaptırmamış olanların, 31/12/2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) araç muayenelerini yaptırmaları ve anılan Kanunun 

35 inci maddesi uyarınca muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için tahsili gereken %5 fazla yerine Kanunun 

yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, bu Kanunun yayımlandığı tarihten (yayımlandığı ay dâhil) 

araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay ve kesri için aylık %1 oranı esas alınarak hesaplanacak 

tutarı ödemeleri şartıyla %5 fazlaların tahsilinden vazgeçileceği hükme bağlanmıştır. 

Buna göre, 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla, 2918 sayılı Kanun uyarınca araç muayenelerini 

yaptırmaları gerektiği halde muayenelerini süresinde yaptıramamış olan araç sahiplerinin, 6552 sayılı Kanunun 79 

uncu maddesiyle getirilen düzenlemelerden yararlanmasına yönelik süre 30/6/2015 tarihine kadar (bu tarih dahil) 

uzatılmıştır. 

Tebliğ olunur. 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 


