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SİRKÜLER        İstanbul, 02.10.2014 

Sayı: 2014/177       Ref: 4/177 
 

 

Konu:  

6552 SAYILI KANUNUN 73. MADDESİ KAPSAMINDAKİ AMME 

ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR UYGULAMA USUL 

VE ESASLARINI DÜZENLEYEN GENEL TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR 

 

27.09.2014 tarih ve 29132 sayılı Resmi Gazete’de Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun 

Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No:1) yayınlanmıştır.  

 

11.09.2014 tarihli ve mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6552 sayılı Kanunun 

73. maddesi Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil daireleri ile Belediyelerce takip edilen 

alacakların yeniden yapılandırılmasına dair hükümler içermektedir. Söz konusu kanun 

maddesi ile ilgili olarak 17.09.2014 tarih - 2014/168 sayılı sirkülerlerimiz yayınlanmıştır.  

 

1 Seri No.lı Genel Tebliğ genel başlıklar itibariyle aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:  

 

I- Kanunun 73. Maddesine İlişkin Açıklamalar 

A- Madde Kapsamında Alacaklı İdareler ve Alacaklar ile Tanımlar 

1. Maliye Bakanlığı’na Bağlı Tahsil Dairelerince Takip Edilen Amme 

Alacakları. 

           1.1. Alacağın Türü ve Dönemi. 

                                    1.1.1. 213 Vergi Usul Kanunu Açısından,  

                                    1.1.2. Kapsama Giren İdari Para Cezaları,  

                                     1.1.3. 6183 Sayılı Kanun Kapsamında Takip Edilen Amme Alacakları,  

2. Belediyelerce Takip Edilen Alacaklar. 

2.1. Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi Emlak Vergisi Üzerinden 

Hesaplanan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı,  

2.2. Belediyelerin Su Alacakları,  

2.3. Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Su ve 

Atık Su Bedeli Alacakları,  

  3. Tanımlar.  

 B- Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Açıklamalar  

1. Başvuru Süresi ve Şekli.  

2. Alacak Tutarının Tespiti. 

2.1.Yİ-ÜFE Tutarının Hesaplanması,  

2.1.1. Yİ-ÜFE Tutarının Hesaplanmasında Esas Alınacak 

Diğer Hususlar, 
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2.2.11.09.2014 Tarihi İtibarıyla (Bu Tarih Hariç) Kesinleşmiş ve Bu 

Tarihe Kadar (Bu Tarih Dail) Vadesi Geldiği Halde Ödenmemiş 

Vergiler ile Vergi Aslına Bağlı Vergi Cezaları,  

2.3.11.09.2014 Tarihi İtibarıyla (Bu Tarih Hariç) Kesinleştiği Halde 

Henüz Ödeme Süresi Geçmemiş Vergi ve Vergi Aslına bağlı Vergi 

Cezaları,  

2.3.1. 213 Sayılı Kanunun Uzlaşma Hükümlerine Göre 

Kesinleşen Alacaklar,  

2.3.2. 213 Sayılı Kanunun 376. Maddesinden Yararlanılarak 

Ödenecek Vergi Aslına Bağlı Vergi Cezaları,  

2.3.3. 213 Sayılı Kanunun 371. Maddesine Yer Alan Pişmanlık 

Hükümlerine Göre Beyan Edilen Matrahlar Üzerinden 

Tahakkuk Eden Alacaklar,  

2.3.4. 213 Sayılı Kanun Uyarınca İkmalen, Re’sen ya da 

İdarece Yapılan Tarhiyata İlişkin Olarak Dava 

Açılmaksızın Kesinleşen Alacaklar,  

2.4. 11.09.2014 Tarihi İtibariyle Asılları Kısmen veya Tamamen 

Ödenmiş Olan Vergi ve Vergi Aslına Bağlı Vergi Cezaları,  

2.4.1. Asılları Kısmen Ödenmiş Olan Vergi ve Vergi Aslına 

Bağlı Vergi Cezaları,  

2.4.2. Asılları Tamamen Ödenmiş Vergiler ile Vergi Aslına 

Bağlı Vergi Cezalarına İlişkin Fer’i Alacaklar,   

2.4.3. Asılları Tamamen Ödenmiş Vergiler ile Vergi Aslına 

Bağlı Vergi Cezalarına İlişkin Fer’i Alacaklardan 

Kanunun Yayınlandığı Tarihten Önce Kısmen Tahsil 

Edilenler,    

2.5. Bir Vergi Aslına Bağlı Olmaksızın Kesilmiş Olan Vergi Cezaları,  

2.6. İhtirazi Kayıtla Beyan Edilen Vergiler, 

2.7. Geçici Vergiler, 

2.8. Kanunun 73. Maddesi Kapsamındaki İdari Para Cezaları,  

2.9. 6183 Sayılı Kanun Kapsamında Takip Edilen Diğer Alacaklar, 

2.10. Tecilli Alacaklar,  

3. Ödeme Süresi ve Şekli.  

3.1.Ödeme Süresi,  

3.2. Taksitle Ödeme ve Katsayı Uygulaması,  

3.3. Kredi Kartı İle Ödeme, 

3.4. Mahsuben Ödeme,  

4. Madde Hükmünden Yararlanmanın Diğer Şartları.  

C. Taksitlerin Süresinde Ödenmemesi Halinde Yapılacak İşlemler.  

 1. Süresinde Ödenmeyen Taksitler,  

 2. İhlal Nedeni Olmayan Eksik Ödemeler,  

 3. İhlal Halinde Madde Hükümlerinden Yararlanma, 
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           Ç. Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar.  

  1. Tahsilinden Vazgeçilen 120 TL’nin Altındaki İdari Para Cezaları,  

  2. Tahsilinden Vazgeçilen 50 TL’yi Aşmayan Amme Alacakları,  

 D. Diğer Hususlar.  

II. Kanunun 74. Maddesine İlişkin Açıklamalar.  

A. Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu ile 

Ortaklardan Alacakların Beyanı,  

1. Kapsam,  

2. Bilanço Düzenleme ve Beyan,  

3. Vergisel Yükümlülükler ve Muhasebe Kayıtları,  

4. Esas Alınacak Bilanço,  

5. Diğer Hususlar,  

 

Tebliğde yer verilen “II. Kanunun 74. Maddesine İlişkin Açıklamalar” bölümü (31.12.2013 

tarihli bilançoda yer almakla birlikte işletmede bulunmayan kasa mevcudu ile aynı tarih 

itibariyle ortaklardan olan net alacak tutarının düzeltilmesi) ile ilgili olarak ayrı bir 

sirkülerimiz yayınlanacaktır.  

 

Kanunun 73. maddesi kapsamındaki alacakların yeniden yapılandırılmasına dair 

tebliğde yapılan açıklamalardan dikkat çekmek istediğimiz bazı hususlar aşağıdaki 

gibidir:  

 

6552 sayılı Kanunun 73. maddesinde, Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince takip 

edilen bazı amme alacakları ile belediyelerin ve büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon 

idarelerinin bazı alacaklarının yeniden yapılandırılması ile Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil 

dairelerince takip edilen bazı amme alacaklarının terkinine ilişkin düzenlemeler yer 

almaktadır. 

 

Bu madde hükümlerine göre, bir alacağın yapılandırılarak ödenebilmesi için bu alacağın; 

 

 Maddede belirtilen tür ve dönemden kaynaklı bir alacak olması, 

 "kesinleşmiş alacak" olması, 

 Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla 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), 

 

şarttır. 

 

Buna göre, bir alacağın 6552 sayılı Kanunun 73. maddesi kapsamında yapılandırılarak 

ödenebilmesi için bu üç şartın bir arada bulunması gerekmektedir. 

 

Madde kapsamında yapılandırılarak ödenebilecek alacakların sahip olması gereken şartlardan 

biri olan "kesinleşmiş alacak" şartından anlaşılması gereken hususlar tebliğin I/A bölümünde 

detaylı olarak açıklanmıştır.  



 
 

4 
 

 

 

Bahsi geçen borçlarını yeniden yapılandırmak isteyen borçluların 6552 sayılı Kanunun 

yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Bu itibarla, Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerine, belediyelere, büyükşehir belediyeleri 

su ve kanalizasyon idarelerine olan ve Kanunun 73. maddesi kapsamına giren borçlarını bu 

madde kapsamında yapılandırarak ödemek isteyen borçluların (kanunun yayınlandığı tarihi 

izleyen ikinci ayın son günü 30 Kasım 2014 olduğu halde bu günün tatile rastlaması nedeniyle 

bu tarihi izleyen ilk iş günü olan) 1 Aralık 2014 tarihi mesai saati bitimine kadar borçlu 

bulundukları idarelere (tahsil dairelerine) yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. 

 

Maliye Bakanlığı’na bağlı vergi dairelerine olan borçlar için madde hükümlerinden 

yararlanmak isteyen borçlular, bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan başvurabilecekleri 

gibi posta yoluyla veya Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet adresi (www.gib.gov.tr) 

üzerinden başvuruda bulunabileceklerdir. Söz konusu başvuru için www.gib.gov.tr internet 

sitesinin ana sayfasında özel bir bölüm oluşturulmuştur. Ayrıca, 

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/template.jsp?page=IVD_7111_LOGIN_AC  linkinden 

doğrudan ilgili sayfaya da ulaşabilirsiniz.  

 

 

 

 
 

 

http://www.gib.gov.tr/
https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/template.jsp?page=IVD_7111_LOGIN_AC
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Ayrıca, borçlular motorlu taşıtlar vergisi ve/veya taşıtla ilişkili idari para cezaları için 

bulundukları ildeki/ilçedeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerine de 

başvuru yapabileceklerdir. Bu takdirde, ödeme planları mükelleflerin bağlı oldukları vergi 

daireleri tarafından tanzim edilecek ve mükelleflere ödeme planları müracaat ettikleri vergi 

dairesinde imza karşılığında elden, gerekli şartların bulunması koşuluyla (www.gib.gov.tr) 

internet adresi üzerinden doğrudan, e-posta yoluyla veya taahhütlü posta yolu ile 

verilebilecektir. 

 

Tebliğ ekinde yer alan EK: l/A, EK: l/B ve EK: l/C başvuru dilekçeleri Maliye Bakanlığı’na 

bağlı vergi dairelerince takip edilen kesinleşmiş alacaklar için, madde hükmünden 

yararlanmak isteyen borçlularca kullanılmak üzere düzenlenmiş olup, alacaklı diğer idarelerce 

örneğe uygun başvuru dilekçelerinin hazırlanarak borçluların kullanımına sunulması icap 

etmektedir. 

 

Borçluların birden fazla vergi dairesine olan borçları için maddeden yararlanma talebinde 

bulunmaları halinde, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurmaları gerekmektedir. 

 

Borçlular, madde kapsamına giren toplam borçları için madde hükmünden 

yararlanabilecekleri gibi sadece talep ettikleri dönem ve türler açısından da maddeden 

yararlanabileceklerdir. Ancak, motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin, her bir taşıt itibarıyla 

hesaplanacak toplam borç tutarı için başvuruda bulunmaları zorunludur. 

 

Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 5. maddesi kapsamında vergi dairelerince Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil daireleri adına niyabeten (diğer bir ifadeyle bu daireler adına, 

vekaleten) takip edilen borçlar için maddeden yararlanmak amacıyla vergi dairelerine 

başvurulması mümkün bulunmamaktadır. 

 

6552 sayılı Kanunun 73. 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 oranları esas alınacaktır. 

 

Bu itibarla, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarı, fer'i 

borçlar için esas alınan hesaplama yöntemleri kullanılarak tespit edilecektir. 

 

Yİ-ÜFE tutarının hesaplanmasında, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre hesaplanan 

gecikme faizi ve 6183 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme zammının hesaplama yöntemi 

ve hesaplama süreleri değiştirilmeyecek, sadece aylık gecikme faizi/gecikme zammı oranı 

yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları kullanılacaktır. 

 

Yİ-ÜFE tutarı, gecikme faizi veya gecikme zammı dışında madde kapsamına giren diğer fer'i 

borçlar yerine de hesaplanabilmektedir. Bu durumda da ilgili fer'i borcun hesaplama yöntemi 

kullanılarak ödenecek Yİ-ÜFE tutarı bulunacaktır. 
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Yİ-ÜFE aylık değişim oranları olarak, Türkiye İstatistik Kurumu’nun her ay için belirlediği 

31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranları,  

 

 

1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranları, 1/1/2014 

tarihinden itibaren yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas 

alınacaktır. 

 

Bu hesaplamalarda ilk aya ilişkin esas alınacak Yİ-ÜFE aylık değişim oranı, borcun vadesinin 

rastladığı ay için açıklanmış olan oran olacaktır. Borcun vade tarihinin ayın son günü olması 

halinde de hesaplamalarda başlangıç oranı olarak kullanılacak Yİ-ÜFE aylık değişim oranı, 

vade tarihinin rastladığı ay için belirlenmiş olan orandır. 

 

6552 sayılı Kanunun 73. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan hüküm gereğince, Yİ-ÜFE 

tutarının hesaplanmasında, Kanunun yayımlandığı Eylül/2014 ayı için esas alınması gereken 

oran, bir önceki ay olan Ağustos/2014 ayına ait Yİ-ÜFE aylık değişim oranı olacaktır. 

 

Türkiye İstatistik Kurumu’nca Ocak/1980 ayından Kanunun yayımlandığı tarihten bir önceki 

aya ait Yİ-ÜFE aylık değişim oranı dahil açıklanan Yİ-ÜFE aylık değişim oranları tebliğe ekli 

2 numaralı tabloda yer almaktadır. Yİ-ÜFE tutarlarının tespitinde kullanılacak olan Yİ-ÜFE 

aylık değişim oranlarının eksi değer çıkması durumunda bu oranlar da hesaplamada eksi 

değer olarak dikkate alınacaktır. Hesaplamaya konu döneme ilişkin olarak Yİ-ÜFE aylık 

değişim oranlarının toplamı eksi değer olduğu takdirde alacak asılları üzerinden hesaplanan 

fer'iler yerine alınması gereken Yİ-ÜFE tutarı sıfır kabul edilecektir. 

 

Tebliğin I/B.2.1 ilâ I/B.2.10 numaralı bölümlerinde hesaplamaya ilişkin çeşitli örneklere yer 

verilmiştir.  

 

Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerine, belediyelere ve büyükşehir belediyeleri su ve 

kanalizasyon idarelerine borçlu bulunanların Kanunun 73. maddesi hükmünden yararlanmak 

istemeleri halinde, 1 Aralık 2014 tarihi mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları 

idarelere (tahsil dairelerine) başvurmaları gerekmektedir. Madde kapsamında yapılandırılan 

borçların ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ya da ikişer aylık dönemler halinde 

azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi mümkün olup ilk taksit ödeme süresi 31/12/2014 tarihi 

mesai saati bitiminde sona ermektedir. 

 

 

Yapılandırılan borç tutarının taksitle ödenmek istenmesi halinde borçlularca başvuru 

sırasında; 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri tercih edilecektir. Borçlu 

tarafından taksit sayısına ilişkin bir tercihte bulunulmaması halinde, idarece kanunda 

öngörülen en uzun taksit sayısı olan 18 taksite ilişkin ödeme planı verilecektir. Borçlular 

tercih ettikleri taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapamayacaktır. 
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Taksitle yapılacak ödemeler için fıkranın öngördüğü ilgili katsayı, yapılandırılan borç tutarı 

ile çarpılacak ve bulunacak tutar borçlu tarafından seçilen taksit sayısına bölünerek ikişer 

aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı bulunacaktır. Örneğin; borçlu tarafından madde 

kapsamında yapılandırılan borcun 6 eşit taksitte ödenmesi yönünde tercih kullanıldığı 

takdirde yapılandırılan borç tutarı 6 eşit taksit için öngörülen (1,05) katsayısı ile çarpılacak ve  

bulunan tutar taksit sayısı olan 6 sayısına bölünecektir. Aynı şekilde borçlunun 18 eşit taksiti 

seçmesi halinde, taksitle ödenecek borç tutarı (1,15) katsayısı kullanılarak tespit edilecektir. 

 

Yapılandırılan borç tutarının kredi kartı kullanılmak suretiyle de ödenmesi mümkündür. 

Tebliğdeki açıklamalara göre, tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla Maliye Bakanlığı’na bağlı 

vergi dairelerine ödenecek borçların tahsilatı amacıyla ödemeye aracılık edecek bankalarla 

gerekli anlaşma sağlanmış olup kredi kartı kullanılmak suretiyle yapılacak ödemeler 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesi (www.gib.gov.tr) üzerinden yapılabilecektir. 

Ancak, bankaların uygulama geliştirmeleri halinde, internet siteleri veya şubeleri üzerinden de 

kredi kartıyla tahsilat işlemleri yapılması mümkündür. 

 

Kredi kartı ile yapılacak ödemeler, tüm taksitlerin veya bir ya da birden fazla taksitin defaten 

ödenmesi ya da bir veya birden fazla taksitin ilgili taksit aylarına yansıtılmak suretiyle 

ödenmesi şeklinde yapılabilecektir. 

 

Borçluların kredi kartına taksit şeklinde ödeme yapmak istemeleri halinde, madde 

kapsamında yapılandırılan borç tutarı banka tarafından borçlunun hesaplarına maddenin 

dokuzuncu fıkrasının öngördüğü taksit aylarında yansıtılacaktır. Bununla birlikte, borçlu 

tarafından yapılan ödeme tutarını gösterir alındı, kredi kartı ile ödeme işleminin yapıldığı 

tarih itibarıyla verilecek ve borç ödenmiş kabul edilecektir. 

 

Maliye Bakanlığı’na 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 ödemede 

bulunmak 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 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. 

 

Bu takdirde, ilgili mevzuatın borçlunun mahsup talebine esas aldığı tarih itibarıyla maddeye 

göre ödenecek tutara mahsup işlemleri yapılacaktır. Mahsup talebine konu tutardan daha az 

tutarda mahsubun yapılması halinde, mahsuben ödeme suretiyle tahsil edilemeyen taksit 

tutarının bir ay içerisinde ödenmesi hususunda borçluya bildirimde bulunulması 

gerekmektedir. 
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Bir aylık süre içerisinde eksik ödenen taksit tutarının, ödenmesi gerektiği tarihten ödendiği 

tarihe kadar gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51. maddesine göre belirlenen 

gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi halinde eksik 

ödenen tutar için madde hükümleri ihlal edilmiş sayılmayacaktır. 

 

Mükelleflerin mahsuben ödemeden yararlanmaları için başvurularını bu Tebliğe ekli 3 

numaralı dilekçe ile yapmaları gerekmektedir. 

 

Yıllık gelir veya kurumlar vergileri, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma 

değer vergisi ve özel tüketim vergisi için başvuruda bulunan mükelleflerin maddede 

öngörülen diğer şartların yanı sıra; fıkrada belirtilen bu vergi türlerinden, taksit ödeme 

süresince beyan üzerine ilk taksit ödeme süresinin başlangıç tarihinden mükellef tarafından 

seçilen son taksit ödeme süresinin sonuna kadar, erken ödeme halinde borcun tamamen 

ödendiği tarihe kadar, tahakkuk edenleri vadesinde ödemeleri şarttır. 

 

Dolayısıyla bu hüküm, maddeye göre ödenecek taksitlerin süresinde ödenmemesi halinde 

uygulanacak hükümler ile ilişkili olmayıp taksit ödeme süresince mükelleflerin beyanı üzerine 

tahakkuk edecek vergilerin zamanında ödenmesi ile ilgilidir. 

 

Taksit ödeme süresince beyan üzerine tahakkuk eden vergilerin vadesinde ödenmesi şartı, bir 

takvim yılında her bir vergi türü için en fazla iki defa ihlal edilebilecektir. Böyle bir durumda 

borçlular madde hükümlerinden yararlanma haklarını kaybetmeyecektir. 

 

Ancak, bir vergi türünün bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödenmemesi veya eksik 

ödenmesi halinde mükellefler üçüncü ihlale konu verginin vadesinin rastladığı ayın sonuna 

kadar (bu tarih dahil) ödedikleri taksitler için madde hükmünden yararlanacak, bu tarihten 

sonra ise madde kapsamında ödeme haklarını kaybedeceklerdir. 

 

Diğer taraftan, 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. 

 

Madde kapsamına borcun varlığı hususunda ihtilaf olan borçlar girmemekte olup, münhasıran 

kesinleşmiş borçlar girdiğinden, 6552 sayılı Kanunun 73. maddesinin altıncı fıkrası gereğince, 

madde hükmünden yararlanmanın şartlarından birisi de dava açılmaması, açılmış davalardan 

vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması olduğundan, bu madde hükümlerinden 

yararlanmak üzere başvuran borçluların, takip ve tahsilat işlemlerinden dolayı açtıkları 

davalardan da vazgeçmeleri gerekmektedir. 

 

Maddenin dördüncü fıkrası hükmüne göre, ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine 

tahakkuk etmiş olan vergiler için de maddeden yararlanması mümkün olduğundan bu borçlar 

için maddeden yararlanmak istendiği takdirde bu borca ilişkin açılmış davalardan da 

vazgeçilmesi gerekmektedir. 
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Diğer taraftan, www.gib.gov.tr adresi üzerinden maddeden yararlanmak için başvuruda 

bulunan borçluların, yararlanmak istedikleri borçlarıyla ilgili davalar bulunması halinde, ilgili 

vergi dairesine ayrıca yazılı olarak da başvurmaları şarttır. Davadan vazgeçme dilekçeleri 

ilgili tahsil dairelerine verilecek ve dilekçelerin bu dairelere verildiği tarih, yargı merciine 

verildiği tarih sayılacak ve tahsil dairelerince bu dilekçelerin bir örneği ilgili yargı merciine 

gönderilecektir. 

 

Diğer taraftan, maddenin altıncı fıkrası hükmüne göre, madde hükümlerinden yararlanmak 

üzere başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili 

olarak Kanunun yayımlandığı tarihten sonra tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem 

yapılmayacak ve bu kararlar ile hükmedilmiş yargılama giderleri ve vekâlet ücreti bulunması 

halinde bunlar karşılıklı olarak talep edilemeyecektir. 

 

 

Saygılarımızla,  

   

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

EK: 

 

Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel 

Tebliğ (Seri No:1) 

 

 

(*) 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 

 

http://www.gib.gov.tr/
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140927-3.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140927-3.pdf
mailto:eyetkiner@mazarsdenge.com.tr
mailto:gogredik@mazarsdenge.com.tr

