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SİRKÜLER        İstanbul, 16.12.2014 

Sayı: 2014/208       Ref: 4/208 

 

 

Konu: 

6552 SAYILI KANUNUN 73. MADDESİ KAPSAMINDA VERGİ BORÇLARININ 

YAPILANDIRILMASINA DAİR SÜRE UZATIMI İLE İLGİLİ OLARAK GENEL 

TEBLİĞ (SERİ NO: 2) YAYINLANMIŞTIR 

 

11.12.2014 tarih ve 29202 sayılı Resmi Gazete’de “Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun 

Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 2)” ile aşağıdaki 

açıklamalar yapılmıştır.  

 

30.11.2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 24.11.2014 tarihli ve 

2014/7016 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6552 sayılı Kanunun 73. maddesinde yer alan 

başvuru süresi ile ilk taksit ödeme süresi anılan maddede belirtilen sürelerin bitiminden 

itibaren bir ay uzatılmıştır. (Bu konu hakkında 02.12.2014 tarih ve 2014/199 sayılı 

sirkülerimiz yayınlanmıştı.) 

 

Bu itibarla, 6552 sayılı Kanunun 73. 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. maddesinin ikinci 

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

tercih etmiş olanlar dahil) yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde 2 Şubat 2015 tarihine 

uzamıştır. 

 

Bununla birlikte, 6552 sayılı Kanunun 73. 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. 

 

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

http://www.dengeakademi.com/Files/Circular/1454.pdf
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EK: 

Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel 

Tebliğ (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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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. 

 
 

 

 

 

 


