
6552 sayılı Kanun Kapsamında

Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve                  
Diğer Değişiklikler

ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
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Kapsam Vergi SGK Diğer

6552 sayılı Kanun Kapsamında
Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve                  

Diğer Değişiklikler
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Kapsam

İş Kanunu ile                     
Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması ile       

Bazı Alacakların           
Yeniden Yapılandırılmasına 

Dair Kanun



Kapsam
Vergi SGK Diğer

Düzenleme

• İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 6552 sayılı Kanun

• 11/09/2014 tarih ve mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

• 1 Seri No.lu Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında yeniden 

Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Maliye Bakanlığı)

• 27/09/2014 tarih ve 29132 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

• 1 Seri No.lu 6552 sayılı Kanunun 79 uncu Maddesinin Uygulanmasına Dair 

Tebliğ (Maliye Bakanlığı)

• 27/09/2014 tarih ve 29132 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

• 25/09/2014 tarih ve 2014-26 sayılı Genelge (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı)
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Kapsam
Vergi SGK Diğer

Açıklama

146 maddeden oluşan ve 80’in üzerinde KANUN ve KHK’de değişiklik içeren 6552 

sayılı kanunla 9 ayrı alanda kamu alacaklarının yapılandırılması düzenlenmiştir;

• Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen bazı kamu alacakları 

(vergiler, cezalar, gecikme zamları, gecikme ve faizleri vb.),

• Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen bazı kamu 

alacakları (gümrük vergileri),

• SGK prim borçları ve cezaları,
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Kapsam
Vergi SGK Diğer

Açıklama

146 maddeden oluşan ve 80’in üzerinde KANUN ve KHK’de değişiklik içeren 6552 

sayılı kanunla 9 ayrı alanda kamu alacaklarının yapılandırılması düzenlenmiştir;

• SMMM ve YMM’lerin üyesi oldukları odalara aidat borçları,

• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar Borsalar Kanunu hükümlerine göre 

oluşan aidat vb. borçları,

• Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümlerine göre oluşan aidat 

vb. borçları,
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Kapsam
Vergi SGK Diğer

Açıklama

146 maddeden oluşan ve 80’in üzerinde KANUN ve KHK’de değişiklik içeren 6552 

sayılı kanunla 9 ayrı alanda kamu alacaklarının yapılandırılması düzenlenmiştir;

• Araç muayenesini süresinde yaptırılmamasına ilişkin borçları,

• Yüksek Öğretim Kanunu ve Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre oluşan 

bazı borçları,

• Tüzel kişiliği sona eren mahalli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile mahalli 

idare birliklerinin borçları.
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Kapsam
Vergi SGK Diğer

Açıklama

Söz konusu kanunla;

• Ayrıca kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve 

ortaklardan alacaklarla ilgili düzeltme işlemlerinin yapılmasına imkan 

sağlanmıştır.
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Kapsam
Vergi SGK Diğer

Değişiklikler

Ayrıca bazı kanun hükümlerinde değişiklikler yapılmıştır;
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• İş Kanunu

• İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu

• Sendikalar ve Toplu İş 

Sözleşmesi Kanunu

• Yabancıların Çalışma 

İzinleri Hakkında Kanun

• Harçlar Kanunu

• İşsizlik Sigortası Kanunu

• KDV Kanunu

• Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanunu

• Gelir Vergisi Kanunu

• Kurumlar Vergisi Kanunu

• Gümrük Vergisi Kanunu

• Özel Tüketim Vergisi 

Kanunu

• Türk Ticaret Kanunu
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Vergi

Vergisel Alanda 
Yapılan    

Düzenleme ve 
Değişiklikler



Kapsam
Vergi

SGK Diğer

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması
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Vergi aslı ve vergi aslına bağlı cezalar

Motorlu taşıt vergileri

Vergi aslına bağlı olmayan cezalar

Emlak vergisi



Kapsam
Vergi

SGK Diğer

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması
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Vergi aslı ve vergi aslına bağlı cezalar

Motorlu taşıt vergileri

Vergi aslına bağlı olmayan cezalar

Emlak vergisi

30/04/2014 tarihi öncesine ait vergi 

borçlarının gecikme zammı ve gecikme 

cezaları silinecek, vergi borcu asılları ve 

vergi borcu asıllarına bağlı cezalar; 

enflasyon oranında güncellenerek 2 ayda 

bir ödenmek şartıyla 18 taksite kadar 

ödenebilecektir. (2013 takvim yılına ilişkin 

gelir vergisi ikinci taksiti hariç)



Kapsam
Vergi

SGK Diğer

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması
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Vergi aslı ve vergi aslına bağlı cezalar

Motorlu taşıt vergileri

Vergi aslına bağlı olmayan cezalar

Emlak vergisi

2014 yılına ilişkin olarak 30/4/2014 

tarihinden (bu tarih dahil) önce 

tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı 

vergi cezaları (2014 yılı için tahakkuk 

eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti 

hariç)



Kapsam
Vergi

SGK Diğer

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması
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Vergi aslı ve vergi aslına bağlı cezalar

Motorlu taşıt vergileri

Vergi aslına bağlı olmayan cezalar

Emlak vergisi

30/4/2014 tarihinden (bu tarih dahil) 

önce yapılan tespitlere ilişkin olarak 

vergi aslına bağlı olmayan vergi 

cezaları, 11/9/2014 tarihi itibarıyla vadesi 

geldiği halde ödenmemiş olan ya da 

ödeme süresi henüz geçmemiş 

bulunan ve bir vergi aslına bağlı 

olmaksızın kesilmiş olan vergi 

cezalarının  %50’sinin, belirtilen süre ve 

şekilde tamamen ödenmesi şartıyla 

cezaların kalan %50’sinin tahsilinden 

vazgeçilir. 



Kapsam
Vergi

SGK Diğer

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması
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Vergi aslı ve vergi aslına bağlı cezalar

Motorlu taşıt vergileri

Vergi aslına bağlı olmayan cezalar

Emlak vergisi

Belediyelerce tahsil edilen;

• Emlak Vergisi ile 

• İş yerlerine ait çevre temizlik vergisi 

ve bunlara bağlı vergi cezaları ve 

• Emlak vergisi üzerinden hesaplanan 

taşınmaz kültür varlıklarının 

korunmasına katkı payı

borçları da yapılandırma 

kapsamındadır.



Kapsam
Vergi

SGK Diğer

Gecikme Zammı / Faizinin Silinmesi; Yİ-ÜFE Uygulanması

11/09/2014 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme 

süresi henüz geçmemiş bulunan;

• Alacakların ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, cezai faiz, 

gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme alacakları yerine bu Kanunun 

yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) aylık değişim 

oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; 

• Ödenmemiş alacağın sadece feri alacaktan ibaret olması hâlinde ferî alacak 

yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, 

belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla alacaklara bağlı faiz, cezai 

faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri amme alacaklarının tahsilinden

vazgeçilir. 
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Kapsam
Vergi

SGK Diğer

Gecikme Zammı / Faizinin Silinmesi; Yİ-ÜFE Uygulanması

11/09/2014 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme 

süresi henüz geçmemiş bulunan;

• Alacakların ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, cezai faiz, 

gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme alacakları yerine bu Kanunun 

yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE(YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ)   aylık 

değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; 

• Ödenmemiş alacağın sadece feri alacaktan ibaret olması hâlinde ferî alacak 

yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, 

belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla alacaklara bağlı faiz, cezai 

faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri amme alacaklarının tahsilinden

vazgeçilir. 
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!
«Vergi aslı» ve «bu asıllara ait cezalar» kalkmamaktadır. 

Sadece «gecikme zammı» ve «gecikme faizleri» kalkmakta, 

yerine «Yİ-ÜFE» hesaplanmaktadır.  



Kapsam
Vergi

SGK Diğer

Mükelleflerin Dava Haklarından Vazgeçme Şartı

Borç yapılandırmasından yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen 

şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun 

yollarına başvurmamaları şarttır;

• Davadan vazgeçme dilekçeleri ilgili tahsil dairesine verilir ve bu dilekçelerin tahsil 

dairelerine verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler 

ilgili yargı merciine gönderilir.  

• Bu düzenlemeden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan 

vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak bu Kanunun yayımlandığı 

tarihten sonra tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem yapılmaz ve bu kararlar ile 

hükmedilmiş yargılama giderleri ve vekâlet ücreti bulunması hâlinde bunlar talep 

edilemez.
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Kapsam
Vergi

SGK Diğer

Ödeme Kolaylığı

Bu kolaylıktan yararlanmak için 1 Ekim –

30 Kasım arasında başvuruda bulunarak 

peşin veya belirli katsayılarla artırılarak  

6 - 18 eşit taksitte ve 12 – 36 ayda 

ödenmesi gerekiyor;

• Yeniden yapılandırılan tutarların, ilk 

taksiti 01/12/2014 tarihinden başlamak 

üzere ikişer aylık dönemler halinde 

azami 18 eşit taksitte ödenmesi şarttır.
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Toplam Vade Taksit Sayısı Katsayı

12 ay 6 1,05

18 ay 9 1,07

24 ay 12 1,10

36 ay 18 1,15



Kapsam
Vergi

SGK Diğer

Taksitlerin Zamanında Ödenmesi

Ödenmesi gereken taksitlerden;  bir takvim yılında iki veya daha az (2014 takvim 

yılı için bir) taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, 

ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna 

kadar, gecikilen her ay ve kesri için hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 

ödenmesi şartıyla yapılandırma bozulmayacaktır.

Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde de 

ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla (2014 takvim yılı için birden fazla) 

taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde yapılandırma 

bozulacaktır. (Bu hüküm alacaklı tahsil daireleri açısından taksitlendirilen alacaklar 

için ayrı ayrı uygulanır.) 
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Kapsam
Vergi

SGK Diğer

Cari Borçların Ödenmesi

Yapılandırma başvurusunda bulunanlar; taksit ödeme süresince «yıllık gelir ve 

kurumlar vergisi, muhtasar vergiler, kdv, ötv» ile ilgili verilen beyannameler 

üzerinden tahakkuk eden vergileri, bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde 

ödememeleri veya eksik ödemeleri halinde yapılandırılan borçlara ilişkin kalan 

taksitleri ödeme hakkını kaybederler. (zor durum hariç). 

• Ödenecek tutarının % 10'unu aşmamak şartıyla 5 liraya kadar yapılan eksik 

ödemeler için madde hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz. 
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Kapsam
Vergi

SGK Diğer

Mahsuben Ödeme

Vergi dairesinden vergi mevzuatı gereği iade alacağı bulunan borçlular, bu 

alacaklarının kanuna göre vergi dairesine ödenmesi gereken taksitlerine 

mahsubunu talep edebileceklerdir. 

• Mahsup talepleri sadece kendi borçlarıyla sınırlı olacaktır. 
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Kapsam
Vergi

SGK Diğer

Örnek

26/01/2011 vadeli 3.500,00 TL gelir (stopaj) vergisi süresinde ödenmemiştir. 

• 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihe kadar 2.131,52 TL gecikme zammı 

hesaplanmıştır. 

• Kanunun yayımı tarihi itibarıyla toplam borç tutarı 5.631,52 TL’dir.

Yapılandırmak üzere başvuruda bulunulması halinde, vergi aslına uygulanan 

gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranı kullanılarak Yİ-ÜFE tutarı 

hesaplanacaktır.
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Kapsam
Vergi

SGK Diğer

Örnek

Ödenecek Tutar; Tahsilinden Vazgeçilen Tutar;

Gelir (Stopaj) Vergisi; 3.500,00 TL Gecikme Zammı; 2.131,52 TL

Yİ-ÜFE Tutarı; 0.974,75 TL

Toplam; 4.474,75 TL
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Gecikme 
Zammı 

Hesaplanan 
Süre

Alacak Aslı
Tutarı (TL)

Toplam 
Gecikme 
Zammı 
Oranı

Gecikme 
Zammı 

Tutarı (TL)

Toplam Yİ-
ÜFE Oranı

Yİ-ÜFE 
Tutarı (TL)

27/01/2011-
10/09/2014

3.500,00 %60,9005 2.131,52 %27,85 974,75



Kapsam
Vergi

SGK Diğer

Örnek

2009 vergilendirme dönemine ilişkin 25/3/2010 tarihine kadar elektronik ortamda 

verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmemiştir. 

• Yapılan inceleme sonucunda, 2009 dönemi için 20.000,00 TL gelir vergisi tarh edilmesi ve 

bir kat vergi ziyaı cezası ile 1.000,00 TL özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerektiği tespit 

edilmiştir. 

• Vergi/ceza ihbarnamesi 6/4/2011 tarihinde mükellefe tebliğ edilmiştir. 

• İnceleme sonucu yapılan bu tarhiyata konu alacaklar için uzlaşma talep edilmediği gibi 

dava da açılmadığından, söz konusu alacaklar kesinleşerek 6/5/2011 tarihinde tahakkuk 

etmiş ve Kanunun yayımlandığı tarihe kadar herhangi bir ödemede bulunulmamıştır. 
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Kapsam
Vergi

SGK Diğer

Örnek

Bu tarhiyata göre tahakkuk eden vergi, vergi ziyaı cezası, özel usulsüzlük cezası, 

gecikme faizi ve gecikme zamları şu şekildedir;

Gelir vergisi; 20.000,00 TL

Vergi ziyaı cezası; 20.000,00 TL

Özel Usulsüzlük Cezası; 01.000,00 TL

Gecikme Faizi; 03.630,00 TL

Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı; 10.957,36 TL

Vergi Ziyaı Cezasına Uygulanan Gecikme Zammı; 10.957,36 TL

Toplam; 66.544,72 TL
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Kapsam
Vergi

SGK Diğer

Örnek

• Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan ve madde kapsamına giren vergi 
cezalarının maddeden yararlanılarak ödenmek istenmesi halinde, maddenin 
ikinci fıkrası gereğince bu cezaların %50'si ödenmesi durumunda, cezanın geri 
kalan %50'sinin tahsilinden vazgeçilecektir.

• Vergi aslına uygulanan gecikme faizi ve gecikme zammı ile vergi ziyaı cezasına 
uygulanan gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları kullanılarak, Yİ-
ÜFE tutarı hesaplanacaktır.
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Kapsam
Vergi

SGK Diğer

Örnek

• Buna göre, örnek olayda gecikme faizinin hesaplandığı süre, gecikme faizi tutarı, 
bu sürelere ilişkin toplam Yİ-ÜFE oranları ve Yİ-ÜFE tutarları aşağıda 
gösterilmiştir.
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Gecikme 
Faizi 

Hesaplanan 
Süre

Alacak Aslı
Tutarı (TL)

Toplam 
Gecikme 

Faizi Oranı

Gecikme 
Faizi Tutarı 

(TL)

Toplam 
Yİ-ÜFE 
Oranı

Yİ-ÜFE 
Tutarı (TL)

I. Taksit
01/04/2010
06/05/2011

10.000,00 %22,05 2.205,00 %11,65 1.165,00

II. Taksit
01/08/2010
06/05/2011

10.000,00 %14,25 1.425,00 %09,01 901,00

Toplam 20.000,00 3.630,00 2.066,00



Kapsam
Vergi

SGK Diğer

Örnek

• Gecikme zammının hesaplandığı süre; gecikme zammı tutarı, gecikme zammı 
yerine uygulanacak toplam Yİ-ÜFE oranı ve Yİ-ÜFE tutarı aşağıdaki olacaktır;
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Gecikme 
Zammı 

Hesaplanan 
Süre

Alacak Aslı
Tutarı (TL)

Toplam 
Gecikme 
Zammı 
Oranı

Gecikme 
Zammı 

Tutarı (TL)

Toplam 
Yİ-ÜFE 
Oranı

Yİ-ÜFE 
Tutarı (TL)

Gelir Vergisi
07/06/2011
10/09/2014

20.000,00 %54,7868 10.957,36 %22,056 4.411,20

Vergi Ziayı
Cezası

07/06/2011
10/09/2014

20.000,00 %54,7868 10.957,36 %22,056 4.411,20

Toplam 40.000,00 21.914,72 8.822,40



Kapsam
Vergi

SGK Diğer

Örnek

Ödenecek Tutar;

Gelir vergisi; 20.000,00 TL

Vergi ziyaı cezası; 20.000,00 TL

Özel Usulsüzlük Cezası (1.000,00 TL x %50); 01.500,00 TL

Yİ-ÜFE Tutarı (Gecikme Faizi yerine); 02.066,00 TL

Yİ-ÜFE Tutarı (Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı yerine); 04.411,20 TL

Yİ-ÜFE Tutarı (Vergi Ziyaı Cezasına Uygulanan Gecikme Zammı yerine); 04.411,20 TL

Toplam; 51.388,40 TL
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Kapsam
Vergi

SGK Diğer

Örnek

Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar;

Özel Usulsüzlük Cezası (1.000,00 TL x %50); 01.500,00 TL

Gecikme Faizi; 03.630,00 TL

Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı; 10.957,36 TL

Vergi Ziyaı Cezasına Uygulanan Gecikme Zammı; 10.957,36 TL

Toplam; 26.044,72 TL
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Kapsam
Vergi

SGK Diğer

Vazgeçilen Alacaklar

Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan ve vadesi 

31/12/2007 tarihinden önce olduğu halde 11/09/2014 tarihine kadar ödenmemiş 

olan ve

• 6183 sayılı Kanun kapsamına giren her bir alacağın türü, dönemi, asılları ayrı ayrı 

dikkate alınmak suretiyle tutarı 50,00 TL’yi aşmayan asli alacakların ve

• Tutarına bakılmaksızın bu asıllarına bağlı feri alacakların aslı ödenmiş feri 

alacaklardan tutarı 100,00 TL’yi aşamayanların 

tahsilinden vazgeçilir.

32



Kapsam
Vergi

SGK Diğer

Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Olan Alacakların Düzeltilmesi

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle ortakların şirketlerden çektikleri paralar ve kasada 

kayıtlı ancak fiilen olmayan paralarla ilgili düzeltme yapılabilecektir;

• Söz konusu tutarların 31.12.2013 tarihli bilançoda yer alması zorunluluğu vardır. 

• Bunun için %3 oranında vergi ödenecektir.   

• Düzenlemeye göre ortaklar cari hesabının bakiyesinin hesaplanmasında öncelikle 

aktif (131-Ortaklardan Alacaklar) ve pasif (331-Ortaklara Borçlar) hesaplar 

karşılaştırılarak net fark esas alınacaktır; (131+231) – (331+431)
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Kapsam
Vergi

SGK Diğer

Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Olan Alacakların Düzeltilmesi

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle ortakların şirketlerden çektikleri paralar ve kasada 

kayıtlı ancak fiilen olmayan paralarla ilgili düzeltme yapılabilecektir;

• Söz konusu tutarların 31.12.2013 tarihli bilançoda yer alması zorunluluğu vardır. 

• Bunun için %3 oranında vergi ödenecektir.   

• Düzenlemeye göre ortaklar cari hesabının bakiyesinin hesaplanmasında öncelikle 

aktif (131-Ortaklardan Alacaklar) ve pasif (331-Ortaklara Borçlar) hesaplar 

karşılaştırılarak net fark esas alınacaktır; (131+231) – (331+431)

34

Hangi mükellefler düzeltme yapabilecektir?

• Düzeltme hakkı sadece bilanço esasına göre defter tutan 

kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır.

•Bilanço esasına göre defter tutan Gelir Vergisi Mükellefleri kasa 

ve ortaklardan alacaklarının affından yararlanamazlar.



Kapsam
Vergi

SGK Diğer

Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Olan Alacakların Düzeltilmesi

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle ortakların şirketlerden çektikleri paralar ve kasada 

kayıtlı ancak fiilen olmayan paralarla ilgili düzeltme yapılabilecektir;

• Söz konusu tutarların 31.12.2013 tarihli bilançoda yer alması zorunluluğu vardır. 

• Bunun için %3 oranında vergi ödenecektir.   

• Düzenlemeye göre ortaklar cari hesabının bakiyesinin hesaplanmasında öncelikle 

aktif (131-Ortaklardan Alacaklar) ve pasif (331-Ortaklara Borçlar) hesaplar 

karşılaştırılarak net fark esas alınacaktır; (131+231) – (331+431)

35

Düzeltme hakkı nasıl ve ne zamana kadar 

kullanılabilecektir?

•31/12/2014 tarihine kadar kendi vergi dairelerine beyan etmek 

suretiyle kayıtlarını düzeltilebilirler.



Kapsam
Vergi

SGK Diğer

Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Olan Alacakların Düzeltilmesi

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle ortakların şirketlerden çektikleri paralar ve kasada 

kayıtlı ancak fiilen olmayan paralarla ilgili düzeltme yapılabilecektir;

• Söz konusu tutarların 31.12.2013 tarihli bilançoda yer alması zorunluluğu vardır. 

• Bunun için %3 oranında vergi ödenecektir.   

• Düzenlemeye göre ortaklar cari hesabının bakiyesinin hesaplanmasında öncelikle 

aktif (131-Ortaklardan Alacaklar) ve pasif (331-Ortaklara Borçlar) hesaplar 

karşılaştırılarak net fark esas alınacaktır; (131+231) – (331+431)
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Beyan edilen vergi ne zamana kadar ödenecektir?

•Kurumlar vergisi mükelleflerince 31/12/2014 tarihine kadar 

beyan edilen ve üzerinden %3 oranında hesaplanan vergi 

beyanname verme süresi içinde (31/12/2014 tarihine kadar) 

ödenir.



Kapsam
Vergi

SGK Diğer

Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Olan Alacakların Düzeltilmesi

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle ortakların şirketlerden çektikleri paralar ve kasada 

kayıtlı ancak fiilen olmayan paralarla ilgili düzeltme yapılabilecektir;

• Söz konusu tutarların 31.12.2013 tarihli bilançoda yer alması zorunluluğu vardır. 

• Bunun için %3 oranında vergi ödenecektir.   

• Düzenlemeye göre ortaklar cari hesabının bakiyesinin hesaplanmasında öncelikle 

aktif (131-Ortaklardan Alacaklar) ve pasif (331-Ortaklara Borçlar) hesaplar 

karşılaştırılarak net fark esas alınacaktır; (131+231) – (331+431)
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Bu şekilde ödenen vergiler gider yazılabilir mi?

•Bu kanun düzenlemesine göre ödenen vergiler, gelir veya 

kurumlar vergisinden mahsup edilmez; beyan edilen tutarlar 

ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde 

gider olarak kabul edilmez. 



Kapsam
Vergi

SGK Diğer

Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Olan Alacakların Düzeltilmesi

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle ortakların şirketlerden çektikleri paralar ve kasada 

kayıtlı ancak fiilen olmayan paralarla ilgili düzeltme yapılabilecektir;

• Söz konusu tutarların 31.12.2013 tarihli bilançoda yer alması zorunluluğu vardır. 

• Bunun için %3 oranında vergi ödenecektir.   

• Düzenlemeye göre ortaklar cari hesabının bakiyesinin hesaplanmasında öncelikle 

aktif (131-Ortaklardan Alacaklar) ve pasif (331-Ortaklara Borçlar) hesaplar 

karşılaştırılarak net fark esas alınacaktır; (131+231) – (331+431)

38

Düzeltme ve ödenen vergiler nasıl muhasebeleştirilecektir?

•Bilançoda gözüken kasa fazlalıkları ve ortaklardan alacakları 

üzerinden beyanda bulunup vergisini ödedikleri dönemde 

kayıtlarını düzelteceklerdir.

•Kanunda muhasebeleştirme için açıklama yoktur; ancak 

tebliğde ayrıntılı olarak açıklama yapılmıştır.



Kapsam
Vergi

SGK Diğer

Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Olan Alacakların Düzeltilmesi

Örnek; X A.Ş.nin 31/12/2013 tarihli bilançosunda kasa hesabı 200.000,00 TL’dir. 

Beyan tarihinde (05/12/2014) kasa mevcudu 50.000,00 TL ancak kasa hesabı ise 

150.000,00 TL’dir. Ayrıca ortaklardan alacaklar hesabı 150.000,00 TL ve ortaklara 

borçlar hesabı tutarı da 50.000,00 TL’dir.
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Kapsam
Vergi

SGK Diğer

Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Olan Alacakların Düzeltilmesi

Örnek; X A.Ş.nin 31/12/2013 tarihli bilançosunda kasa hesabı 200.000,00 TL’dir. 

Beyan tarihinde (05/12/2014) kasa mevcudu 50.000,00 TL ancak kasa hesabı ise 

150.000,00 TL’dir. Ayrıca ortaklardan alacaklar hesabı 150.000,00 TL ve ortaklara 

borçlar hesabı tutarı da 50.000,00 TL’dir.

Dolayısıyla fiilen kasada bulunmayan tutar 100.000,00 TL ve düzeltilecek 

ortaklardan alacaklar hesabı 100.000,00 TL’dir.

Beyan tutarı; 100.000,00 TL + 100.000,00 TL = 200.000,00

Beyan tarihi; 05/12/2014      Son ödeme tarihi; 31/12/2014

Hesaplanan vergi; (200.000,00 TL x %3) = 6.000,00 TL
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Kapsam
Vergi

SGK Diğer

Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Olan Alacakların Düzeltilmesi

41

05/12/2014

689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 206.000,00

(6552 sayılı Kanun; m.74) 

(Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler)

100 KASA 100.000,00

131 / 231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 100.000,00

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 6.000,00

Kasa ve ortaklardan alacaklar hesabının düzeltilmesi.

/



Kapsam
Vergi

SGK Diğer

KDV Kanununda Yapılan Değişiklikler

• Kıymetli taşların borsada işlem görmek üzere ithalinin, borsaya tesliminin ve 

borsa içinde veya ilgili mevzuatına göre borsaya bildirilmek kaydıyla borsa 

üyeleri arasından borsa dışında el değiştirmesi KDV’den istisna tutulmuş, diğer 

hallerde ithali KDV kapsamına alınmıştır.

• Sosyal Güvenlik Kurumu’nun prim ve prime ilişkin alacaklarının karşılığında alınan 

gayrimenkullerin kuruma devir ve tesliminde, kurum tarafından satışında KDV 

istisnası getirilmiştir.
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Kapsam
Vergi

SGK Diğer

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

• Yapılan değişiklik ile Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca başlatılan yardım 

kampanyalarına teşvik maksadıyla vergi istisnası getirilmiştir.
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Kapsam
Vergi

SGK Diğer

ÖTV Kanununda Yapılan Değişiklikler

• Tabi inci veya kültür incileri, elmaslar ile çeşitli kıymetli taşlar (pırlanta) Özel 

Tüketim Vergisi kapsamından çıkarılmıştır.
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45

SGK

Sosyal Güvenlik 
Alanında 
Yapılan 
Düzenleme ve 
Değişiklikler



Kapsam Vergi
SGK

Diğer

ESKİŞEHİR SMMMO

SGK Borçlarının Yapılandırılması

30/04/2014 tarihi öncesine ait SGK 
prim ve diğer borçlarının gecikme 
zammı ve gecikme cezaları silinecek, 
borç asıllar enflasyon oranında 
güncellenerek 2 ayda bir ve taksitler 
halinde ödenebilecektir.

Taksitle yapılacak ödemeler belirlenen 
katsayı ile çarpılır ve bulunan tutar 
taksit sayısına bölünerek 2 ayda bir 
ödenecek taksit tutarı bulunur. (Tercih 
edilen süreden daha kısa sürede bir 
ödeme yapılırsa ödenecek tutar ilgili 
katsayıya göre azaltılır.)

46

Toplam Vade Taksit Sayısı Katsayı

12 ay 6 1,05

18 ay 9 1,07

24 ay 12 1,10

36 ay 18 1,15



Kapsam Vergi
SGK

Diğer

ESKİŞEHİR SMMMO

SGK Borçlarının Yapılandırılması

30/04/2014 tarihi öncesine ait SGK 
prim ve diğer borçlarının gecikme 
zammı ve gecikme cezaları silinecek, 
borç asıllar enflasyon oranında 
güncellenerek 2 ayda bir ve taksitler 
halinde ödenebilecektir.

Taksitle yapılacak ödemeler belirlenen 
katsayı ile çarpılır ve bulunan tutar 
taksit sayısına bölünerek 2 ayda bir 
ödenecek taksit tutarı bulunur. (Tercih 
edilen süreden daha kısa sürede bir 
ödeme yapılırsa ödenecek tutar ilgili 
katsayıya göre azaltılır.)
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Toplam Vade Taksit Sayısı Katsayı

12 ay 6 1,05

18 ay 9 1,07

24 ay 12 1,10

36 ay 18 1,15

SGK borç yapılandırması için son başvuru tarihi;

31.12.2014

SGK borç yapılandırması 1. taksit ödemesi için son tarih;

31.01.2015



Kapsam Vergi
SGK

Diğer

ESKİŞEHİR SMMMO

Silinecek Borç Miktarı

Borç türü bazında ana parası 100,00 TL’nin altında olan SGK borçları tamamen 

silinecektir.

48

GSS Tespiti ve Borçların Silinmesi

11/09/2014 tarihinden itibaren 6 ay içerisinde (10/03/2015) gelir testine 

başvuranların, gelir testi sonuçları 01.01.2012 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

• Yapılan bu düzenleme ile gelir testi sonucu «gelirleri asgari ücretin 1/3’ünden az 

olanların» GSS prim borçları tamamen silinecektir.



Kapsam Vergi
SGK

Diğer

ESKİŞEHİR SMMMO

SGK Mevzuatından Doğan Uyuşmazlıklar

SGK mevzuatından doğan uyuşmazlıklarda, hizmet akdine tabi çalışmaları 

nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talepleri hariç olmak üzere, dava 

açılmadan önce SGK’na müracaat edilmesi zorunlu hale gelmiştir.

• Diğer kanunlarda öngörülen süreler saklı kalmak kaydıyla yapılan müracaata 60 

gün içinde Kurumca cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılacaktır.

• Kuruma karşı dava açılabilmesi için taleplerin reddedilmesi veya reddedilmiş 

sayılması şartı aranacaktır.

• Kuruma başvuruda geçirilecek süre zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin 

hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.
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Kapsam Vergi
SGK

Diğer

ESKİŞEHİR SMMMO

SGK Mevzuatından Doğan Uyuşmazlıklar

SGK mevzuatından doğan uyuşmazlıklarda, hizmet akdine tabi çalışmaları 

nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talepleri hariç olmak üzere, dava 

açılmadan önce SGK’na müracaat edilmesi zorunlu hale gelmiştir.

• Diğer kanunlarda öngörülen süreler saklı kalmak kaydıyla yapılan müracaata 60 

gün içinde Kurumca cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılacaktır.

• Kuruma karşı dava açılabilmesi için taleplerin reddedilmesi veya reddedilmiş 

sayılması şartı aranacaktır.

• Kuruma başvuruda geçirilecek süre zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin 

hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.

50

Hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık 

sürelerinin tespiti talebi ile işveren aleyhine açılan davalarda, 

dava Kuruma re’sen ihbar edilecek, ihbar üzerine davaya davalı 

yanında ferî müdahil olarak katılan Kurum, yanında katıldığı 

taraf başvurmasa dahi kanun yoluna başvurabilecektir.

• Kurum yargılama sonucu verilecek kararı kesinleştikten sonra 

uygulamakla yükümlü olacaktır.



Kapsam Vergi
SGK

Diğer

ESKİŞEHİR SMMMO

Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sosyal Güvenliği

01/04/2015 tarihinden geçerli olmak 
üzere; 10 günden fazla ev hizmetlerinde 
çalışanlar; 

• Tüm sigorta kollarına tabi tutularak 
zorunlu sigortalı sayılmış olup, 4/a 
kapsamındaki sigortalılara ilişkin 
hükümler uygulanacaktır.

• Bunların bildirimi, işverenler tarafından 
en geç çalışmanın geçtiği ayın sonuna 
kadar yapılacaktır.

• Süresinde yapılmayan bildirim için 
işverene idari para cezası 
uygulanacaktır.
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01/04/2015 tarihinden geçerli olmak 
üzere; 10 günden az ev hizmetlerinde 
çalışanlar; 

• Sadece kısa vadeli sigorta kollarına tabi 
tutulmuş olup, çalıştırılanlarca prime 
esas günlük kazanç alt sınırının %2’si 
oranında iş kazası ve meslek hastalığı 
sigortası primi ödenecektir.

• Bu şekilde çalışanların sigortalılık tescili, 
çalışan ve çalıştıran imzalarını ihtiva 
eden ve en geç çalışmanın geçtiği ayın 
sonuna kadar SGK’na verilerek 
yapılacaktır.



Kapsam Vergi
SGK

Diğer

ESKİŞEHİR SMMMO

Yabancıların Sigortalılığı

Türkiye ile «sosyal güvenlik sözleşmesi» olmayan yabancı bir ülkede kurulu 

herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye’de çalışan 

yabancı uyruklular en fazla 3 ay süreyle Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin kapsamı 

dışında kalacaktır. (Bu şekilde yurtdışından gelen yabancı uyruklu kişiler en fazla 3 

ay sigortasız olarak çalışabilecektir.)

52

Kıdem Şartı

İş güvencesinden yararlanmak için «en az 6 aylık kıdemi olması» şartı yer altı 

işlerinde çalışan işçiler için uygulanmayacaktır.



Kapsam Vergi
SGK

Diğer

ESKİŞEHİR SMMMO

Yeraltı Çalışanların Emeklilik Yaşı 

Maden işyerlerinin yeraltı işlerinde sürekli veya münavebeli olarak en az 20 yıldan 

beri çalışan sigortalılar için aranan emeklilik yaş şartı 55’den 50’ye düşürülmüştür.

53

Yeraltı ve Maden İşlerinde Çalışanların Fiili Hizmet Zammı

Yeraltı ve maden işlerinde çalışanların fiili hizmet süresi zammından 

yararlandırılacakları dönem içinde kalan;

• Yıllık ücretli izin, sıhhi izin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri

• Eğitim, kurs, iş öncesi ve sonrası hazırlık süreleri de

«fiilen çalışma ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalma şartı» aranmaksızın fiili 

hizmet süresi zammının hesaplanmasında dikkate alınacaktır. 



Kapsam Vergi
SGK

Diğer

ESKİŞEHİR SMMMO

Çalışma Süreleri Hakkında Düzenleme

01/01/2015 tarihinden geçerli olmak üzere; yeraltı maden işlerinde çalışan işçiler 

için çalışma süreleri haftada 36 saate, günlük 6 saate düşürülmüştür.

54

Fazla Çalışma Süre ve Ücretleri

• Asıl işverene, alt işveren ücretlerinin ödenip ödenmediğini kontrol etme 

zorunluluğu getirilmiştir.

• Zorunlu nedenler ve olağanüstü hallere fazla çalışma hariç yer altında maden 

işlerinde çalışan işçilere fazla çalışma yaptırılmayacağı, zorunlu ve olağanüstü 

hallerde çalışma yapılması durumunda %100 zamlı fazla çalışma ücreti 

ödenmesi hüküm altına alınmıştır. 



Kapsam Vergi
SGK

Diğer

ESKİŞEHİR SMMMO

Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve İzin Süreleri

Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak 

uygulanacaktır. 

• Bu değişiklik sonrası yeraltı maden işçileri 14+4, 20+4 ve 26+4 olmak üzere 4’er 

gün fazladan izin kullanacaktır. 

• Alt işvereni değiştiği hâlde aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli 

izin süresi birleştirilerek hesaplanacaktır.  

• Yine asıl işverenin kontrol ve denetim yetkisi arttırılarak alt işveren tarafından 

çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp 

kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla 

yükümlü tutulmuştur.
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Kapsam Vergi
SGK

Diğer

ESKİŞEHİR SMMMO

4/b ve 4/c Sigortalılarına Doğum Borçlanması Hakkı

Doğum borçlanmasının kapsamı, 4/a sigortalılarının yanında, 4/b ve 4/c 

sigortalıları içine alacak şekilde genişletilmiştir.

• Buna göre kadın sigortalılar 3 doğumla (ve çocukların yaşaması şartıyla) sınırlı 

olmak üzere, her doğumdan sonra çalışmadıkları 2 yıla kadar olan süreyi 

borçlanabilecektir.

• Doğum borçlanması hakkının kullanılabilmesi için «sigortalı olduktan sonra» 

doğum yapma şartı bulunmaktadır.

• Sigortalılık öncesi doğumları borçlanmak yine mümkün değildir.
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Kapsam Vergi
SGK

Diğer

ESKİŞEHİR SMMMO

SGK Sağlık Uygulamaları

• Tüp bebek ödemelerinde 3 denemeye kadar SGK tarafından masraflar 

karşılanacaktır. (Katılım payı ilk denemede %30, 2. denemede %25, 3. 

denemede %20 olacaktır.) Harp ve vazife malullerinin kendileri ve eşlerinden 

tüp bebek tedavisinde katkı payı alınmayacaktır.  

• Ortez ve protezler SGK tarafından belirlenen ürün listelerinden karşılanacaktır. 

• SGK sağlık hizmet sunucuları tarafından düzenlenen faturaların denetimi 

konusunda hizmet satın alması yapabilecektir. Aynı zamanda SGK’ nın hizmet 

satın alacağı ürünler ile ilgili yayınlayacağı listelerde yer alma karşılığında ürün 

satıcılarından hizmet bedeli alma yetkisi verilmiştir. 

• Sağlık hizmet sunucularına yapılacak ödemelerin durdurulması üç müfettişten 

oluşan komisyon kararı ve Teftiş Kurulu Başkanlığı onayı ile uygulanabilecektir. 
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Kapsam Vergi
SGK

Diğer

ESKİŞEHİR SMMMO

Yurtdışına Götürülen İşçilerin SPEK Uygulaması

Yabancı ülke ile sosyal güvenlik sözleşmesi varsa bu sözleşme hükümlerine göre, 

yoksa bunlar hakkında 5510/5-g maddesi uyarınca kısa vadeli sigorta kolları ile 

genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaktadır. 5/g kapsamında yurtdışına 

götürülen işçilerin SPEK üst sınırı 3 asgari ücret ile sınırlandırılmıştır. 

• Sigortalılar ile tüzel kişilerin kasıt, kusur, hata veya yanıltıcı beyanından 

kaynaklanmaması şartıyla, sigortalılarca ödenen prim ve prime ilişkin borcun 

noksan tahakkuk ettirildiğinin Kurumca sonradan tespit edilmesi hâlinde tespit 

edilen fark prime ilişkin borç aslına, tebliğ tarihinden itibaren gecikme cezası ve 

gecikme zammı uygulanır. 
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Kapsam Vergi
SGK

Diğer

ESKİŞEHİR SMMMO

Emekli Maaşlarının Çekilememeden Dolayı Durdurulması

Üst üste 6 ay çekilmeyen emekli maaşlarının durdurulması 12 aya çıkarılmıştır. 

Emekli maaşlarının 12 ay çekilmemesi halinde emekli maaşı durdurulacak ve 

başvuru olması halinde yeniden bağlanacaktır.
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4/b Sigortalılığının Bildirimi ve Sona Ermesi

4/b sigortalılarının işe giriş bildirgesi, işten ayrılış bildirgeleri ve bazı kamu 

kurumlarının işyeri bildirgesini ve işyeri bildirgesine esas belge bildirme 

yükümlülüklerini 10/12/2014 tarihine kadar yerine getirenler, kanuni süresinde 

yerine getirmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır.



Kapsam Vergi
SGK

Diğer

ESKİŞEHİR SMMMO

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

• 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya 

işveren vekili tarafından Bakanlık tarafından ilan edilen eğitimleri tamamlaması 

şartı ile İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı tarafından verilecek hizmetleri 

verme hakkı getirilmiştir. 
• Ancak bu işverenler «işe giriş, periyodik muayeneler ve tetkikleri» yapamayacaktır. 

Ayrıca, 10’dan az çalışan bulunup bulunmadığını tespit ederken çırak ve stajyerler 

çalışan sayısına dahil edilmeyecektir. 

• Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacakların, yapacakları işe 

uygun olduklarını belirten sağlık raporu (işyeri hekimlerinden alınması zorunlu) 

olmadan işe başlatılamayacağı hükme bağlanmıştır.
• Ancak, 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise çalışanlar için 

alınacak iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin sağlık raporlarının kamu hizmet 

sunucularından veya aile hekimlerinden de alınabilme hakkı getirilmiştir.  
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Kapsam Vergi
SGK

Diğer

ESKİŞEHİR SMMMO

Ar-Ge Teşviklerinden Yararlanma Süresi

Ar-Ge teşviklerinden her sigortalı için 5 yıl yararlanma şartı kaldırılmıştır. 

Dolayısıyla 2023 yılına kadar Ar-Ge teşviki sigortalılar için uygulanacaktır.
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İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Sigortalı Sayılmayanlar

Denizyolu taşımacılığı yapan araçların uluslar arası seyrüsefer halleri «iş sağlığı ve 

güvenliği kanunu» kapsamı dışına çıkartılmıştır.

4857 sayılı İş Kanununa Göre İşyerini Bildirme

Alt işverenliğin muvazaalı olduğu tespit edilen müfettiş raporuna yapılacak itiraz 6 

iş günü yerine 30 iş gününe çıkarılmış ve temyiz yolu açılmıştır. (30 iş günü içinde 

iş mahkemesinde itiraz edilebilecektir. 
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Diğer

Diğer Düzenleme ve 
Değişiklikler



Kapsam Vergi SGK
Diğer

ESKİŞEHİR SMMMO

Diğer Düzenlemeler

• Oda ve üst birlik borçlarının yapılandırılması

• Yüksek Öğretim Kanunu ve Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre oluşan 
borçların yapılandırılması

• Tüzel kişiliği sona eren Mahalli İdarelere olan borçların yapılandırılması

• Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde yapılan değişiklikler

• Gümrük vergileri

• İdari para cezaları

• Araç muayenesi
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Kapsam Vergi SGK
Diğer

ESKİŞEHİR SMMMO

Oda ve Üst Birlik Borçlarının Yapılandırılması
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SMMM / YMM Odaları ve TÜRMOB

Ticaret / Sanayi Odaları ve TOBB

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları ve TESK



Kapsam Vergi SGK
Diğer

ESKİŞEHİR SMMMO

Oda ve Üst Birlik Borçlarının Yapılandırılması

• Kapsam;

• SMMM ve YMM’lerin odalarına olan 

aidat borçları,

• Odaların TÜRMOB’a olan borçları

• Düzenleme;

• Borçların asılların tamamının, 

01/10/2014 tarihinden başlamak üzere 

birer aylık dönemler halinde 9 eşit 

taksitte ödenmesi durumunda, bu 

alacaklara uygulanan faiz, gecikme 

faizi ve gecikme zammı silinecektir.
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SMMM / YMM Odaları ve TÜRMOB

Ticaret / Sanayi Odaları ve TOBB

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları ve TESK



Kapsam Vergi SGK
Diğer

ESKİŞEHİR SMMMO

Oda ve Üst Birlik Borçlarının Yapılandırılması

• Yapılandırılan oda borçlarına ayrıca 

Yİ-ÜFE hesaplanmayacaktır.

• Ayrıca; alacak asıllarının 11/09/2014 

tarihinden önce kısmen veya 

tamamen ödenmiş olması halinde, 

ödenmiş borç asıllarına isabet eden 

faiz, gecikme faizi, gecikme zammı 

gibi alacakların tahsilinden vazgeçilir.
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SMMM / YMM Odaları ve TÜRMOB

Ticaret / Sanayi Odaları ve TOBB

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları ve TESK



Kapsam Vergi SGK
Diğer

ESKİŞEHİR SMMMO

Oda ve Üst Birlik Borçlarının Yapılandırılması

• Başvuru;

• Yapılandırmadan yararlanmak 

isteyenlerin 31/10/2014 tarihine kadar 

odaya başvurmaları gerekmektedir.

• Ödememe;

• Ödenmesi gereken tutarların 

öngörülen süre ve şekilde kısmen veya 

tamamen ödenmemesi halinde, 

ödenmemiş alacak asılları ile bunlara 

ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme 

zammı alacakları kendi mevzuatlarına 

göre tahsil edilir.
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SMMM / YMM Odaları ve TÜRMOB

Ticaret / Sanayi Odaları ve TOBB

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları ve TESK



Kapsam Vergi SGK
Diğer

ESKİŞEHİR SMMMO

Oda ve Üst Birlik Borçlarının Yapılandırılması

• Kapsam;

• Üyelerin Oda ve Borsalara olan aidat, 

navlun hasılatından alınacak oda payı 

ve borsa tescil ücretleri ve bunlara bağlı 

ferileri,

• Oda ve Borsaların TOBB’a olan aidat 

borçları asıllarının ödenmemiş olan 

kısmının tamamı ve bunlara bağlı 

ferileri.
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SMMM / YMM Odaları ve TÜRMOB

Ticaret / Sanayi Odaları ve TOBB

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları ve TESK



Kapsam Vergi SGK
Diğer

ESKİŞEHİR SMMMO

Oda ve Üst Birlik Borçlarının Yapılandırılması

• Düzenleme;

• Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı 

gibi feri alacaklar yerine 11/09/2014 

tarihine kadar Yİ-ÜFE esas alınarak 

hesaplanacak tutar;

Birinci taksiti 31/12/2014 tarihine kadar,

Kalanı 3 aylık dönemler halinde 8 eşit 

taksitte ödenmeleri halinde 

• Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı 

gibi feri alacakların tahsilinden 

vazgeçilir.
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SMMM / YMM Odaları ve TÜRMOB

Ticaret / Sanayi Odaları ve TOBB

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları ve TESK



Kapsam Vergi SGK
Diğer

ESKİŞEHİR SMMMO

Oda ve Üst Birlik Borçlarının Yapılandırılması

• Düzenleme;

• Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı 

gibi feri alacaklar yerine 11/09/2014 

tarihine kadar Yİ-ÜFE esas alınarak 

hesaplanacak tutar;

Birinci taksiti 31/12/2014 tarihine kadar,

Kalanı 3 aylık dönemler halinde 8 eşit 

taksitte ödenmeleri halinde 

• Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı 

gibi feri alacakların tahsilinden 

vazgeçilir.
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SMMM / YMM Odaları ve TÜRMOB

Ticaret / Sanayi Odaları ve TOBB

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları ve TESK

Ödenmesi gereken 

toplam tutarın birinci 

taksit ödeme süresi içinde 

ödenmesi hâlinde, 

ödenmesi gereken 

tutardan %10 oranında 

indirim yapılır.



Kapsam Vergi SGK
Diğer

ESKİŞEHİR SMMMO

Oda ve Üst Birlik Borçlarının Yapılandırılması

• Başvuru;

• Yapılandırma için 30/11/2014 tarihine 

kadar alacaklı birime başvuru şarttır.

• Ödememe;

• Ödenmesi gereken tutarlar öngörülen 

süre ve şekilde kısmen veya tamamen 

ödenmemesi halinde, ödenmemiş 

alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, 

gecikme faizi ve gecikme zammı gibi 

feri alacaklar kendi mevzuatları 

hükümlerine göre tahsil edilir.
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SMMM / YMM Odaları ve TÜRMOB

Ticaret / Sanayi Odaları ve TOBB

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları ve TESK



Kapsam Vergi SGK
Diğer

ESKİŞEHİR SMMMO

Oda ve Üst Birlik Borçlarının Yapılandırılması

• Kapsam;

• Esnaf ve Sanatkarların üyesi oldukları 

odalara olan aidat borçları ve bunlara 

bağlı ferileri,

• Odaların birlik ve üyesi oldukları 

federasyonlara olan katılma payı 

borçları ve bunlara bağlı ferileri,

• Birlik ve federasyonların 

konfederasyona olan katılma patı 

borçları ve bunlara bağlı ferileri.
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SMMM / YMM Odaları ve TÜRMOB

Ticaret / Sanayi Odaları ve TOBB

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları ve TESK



Kapsam Vergi SGK
Diğer

ESKİŞEHİR SMMMO

Oda ve Üst Birlik Borçlarının Yapılandırılması

• Düzenleme;

• Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı 

gibi feri alacaklar yerine 11/09/2014 

tarihine kadar Yİ-ÜFE esas alınarak 

hesaplanacak tutar;

Birinci taksiti 31/12/2014 tarihine kadar,

Kalanı 3 aylık dönemler halinde 8 eşit 

taksitte ödenmeleri halinde 

• Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı 

gibi feri alacakların tahsilinden 

vazgeçilir.
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SMMM / YMM Odaları ve TÜRMOB

Ticaret / Sanayi Odaları ve TOBB

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları ve TESK



Kapsam Vergi SGK
Diğer

ESKİŞEHİR SMMMO

Oda ve Üst Birlik Borçlarının Yapılandırılması

• Düzenleme;

• Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı 

gibi feri alacaklar yerine 11/09/2014 

tarihine kadar Yİ-ÜFE esas alınarak 

hesaplanacak tutar;

Birinci taksiti 31/12/2014 tarihine kadar,

Kalanı 3 aylık dönemler halinde 8 eşit 

taksitte ödenmeleri halinde 

• Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı 

gibi feri alacakların tahsilinden 

vazgeçilir.

74

SMMM / YMM Odaları ve TÜRMOB

Ticaret / Sanayi Odaları ve TOBB

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları ve TESK

Ödenmesi gereken 

toplam tutarın birinci 

taksit ödeme süresi içinde 

ödenmesi hâlinde, 

ödenmesi gereken 

tutardan %10 oranında 

indirim yapılır.



Kapsam Vergi SGK
Diğer

ESKİŞEHİR SMMMO

Oda ve Üst Birlik Borçlarının Yapılandırılması

• Başvuru;

• Yapılandırmadan yararlanmak için 

30/11/2014 tarihine kadar alacaklı 

birime başvurulması şarttır.

• Ödememe;

• Ödenmesi gereken tutarların 

öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi 

halinde, ödenmemiş alacak asılları ile 

bunlara ilişkin ferileri ilgili mevzuat 

hükümlerine göre tahsil edilir.
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SMMM / YMM Odaları ve TÜRMOB

Ticaret / Sanayi Odaları ve TOBB

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları ve TESK



Kapsam Vergi SGK
Diğer

ESKİŞEHİR SMMMO

YÖK ve DMK Hükümlerine Göre Oluşan Borçlar

• Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanunun geçici 1/1 maddesi,

• Yüksek Öğretim Kanununun geçici 53. maddesi,

• Devlet Memurları Kanununun geçici 34/1. maddesi

Kapsamına girmesine rağmen, anılan maddelerde belirtilen sürelerde borçlarının 

yeniden hesaplanması için müracaat etmeyenler ile söz konusu maddelerin 

yürürlüğe girdiği tarihten bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre içinde 

haklarında borç takibi yapılanlar ve yurtdışında görevlendirilmiş olanlardan bu 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte haklarında borç takibi yapılanlar, 3 ay içinde 

başvurmaları halinde borçları yeniden hesaplanacaktır.
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Kapsam Vergi SGK
Diğer

ESKİŞEHİR SMMMO

Tüzel Kişiliği Sona Eren Mahalli İdareler

14 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 27 İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna istinaden tüzel kişiliği 

sona eren;

• Mahalli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile mahalli idare birliklerinin, 

• Büyükşehir belediyesine ve büyükşehir ilçe belediyesine dönüşen belediyelerin ve bağlı kuruluşlarının,

• İlçe belediyelerine, büyükşehir belediyelerine ve bağlı kuruluşlarına veya köye dönüşen belediyelerin

İl Özel İdaresine geçen ve Kamu Kuruluşları ile İller Bankası’na olan kamu ve özel 

hukuka tabi borçları ile (ferileri yerine hesaplanacak) hesaplanacak tutarları  Genel 

Bütçe Vergi Gelirleri üzerinden alınacaktır. (Ferilerinden vazgeçilmektedir.)
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Kapsam Vergi SGK
Diğer

ESKİŞEHİR SMMMO

Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinde Yapılan Değişiklikler

• Yetki ve sorumlulukların tescil ve ilanı (kanunun 371. maddesine eklenen 7. fıkra)

• Müdürlerin müteselsil sorumluluğu (kanunun 629. maddesine eklenen 3. fıkra)

• Münfesih durumda bulunan ticaret şirketleri (kanunun geçici 7. maddesinde 

yapılan değişiklik)

• Sermaye artırımlarını yapmamış olan şirketler (kanuna eklenen geçici 10. 

madde)
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Kapsam Vergi SGK
Diğer

ESKİŞEHİR SMMMO

Yetki ve Sorumlulukların Tescil ve İlanı

• Temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyeleri ile

• Şirkete istihdam ilişkisi ile bağlı olanların,

Yetki ve sorumluluklarının yaptıkları pozisyonlara göre ilişkin görev tanımlarının 

TTK 367. maddesi uyarınca hazırlanacak iç yönergede açıkça belirtilmesi şartıyla, 

ticaret siciline tescil ve ilan edebileceklerdir.

79



Kapsam Vergi SGK
Diğer

ESKİŞEHİR SMMMO

Müdürlerin Müteselsil Sorumluluğu

• Limited şirketlerde; ticari vekil veya tacir yardımcılarının şirkete vereceği 

zarardan Müdürler de müteselsil sorumlu tutulmuştur.
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Kapsam Vergi SGK
Diğer

ESKİŞEHİR SMMMO

Münfesih Durumda Bulunan Ticaret Şirketleri

• Münfesih durumda bulunan ticaret şirketlerinin kolaylaştırılmış usulle tasfiyesine 

ve ticaret sicil kayıtlarının silinmesine imkan tanıyan düzenlemenin 01/07/2014 

tarihinde sona eren süresi 

• bir yıl daha (01/07/2015 tarihine kadar)

uzatılmıştır.
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Kapsam Vergi SGK
Diğer

ESKİŞEHİR SMMMO

Şirket Sermayelerinin Asgari Tutara Arttırılması

• 14/02/2014 tarihine kadar TTK hükümlerine göre yapılması gereken sermaye 

artırımlarını herhangi bir nedenle yapmamış olan şirketler sermayelerini 

11/12/2014 tarihine kadar artıracaklardır;

• Anonim şirketlerde asgari sermaye tutarı; 50.000,00 TL

• Limited şirketlerde asgari sermaye tutarı; 10.000,00 TL

• Sermaye artırımının yapılmaması halinde bu şirketler hakkında fesih işlemi 

uygulanacaktır.

• Sermaye artırımında bulunulmaması nedeniyle ticaret sicil kaydı silinen 

şirketlerde 11/12/2014 tarihine kadar sermaye artırımı için başvururlarsa kayıtları 

re’sen yeniden oluşturulacaktır.
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Kapsam Vergi SGK
Diğer

ESKİŞEHİR SMMMO

Gümrük Vergileri

• Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca takip ve tahsil edilen alacaklar da yeniden 
yapılandırma kapsamındadır.

• 30/04/2014 tarihinden önce ödenmemiş gümrük vergileri ve cezaları ile bunlara 
bağlı idari para cezaları, faiz, gecikme faizi ve gecikme alacakları yerine, 
enflasyon farkının ödenmesi halinde, faiz ve gecikme faizi gibi diğer 
alacaklardan vazgeçilerek; 18 aya kadar taksitlendirme imkanı tanınmaktadır.

• Gümrük yükümlülükleri nedeniyle gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın 
kesilen ve 11/04/2014 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmeyen ya da 
ödenme süresi henüz geçmemiş bulunan idari para cezaları da yapılandırma 
kapsamındadır.
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Kapsam Vergi SGK
Diğer

ESKİŞEHİR SMMMO

İdari Para Cezaları

• Sigara yasağı ile ilgili idari para cezaları dışında 31/12/2013 tarihinden önce idari 

yaptırım kararı verildiği halde 11/09/2014 tarihine kadar tebliğ edilmemiş olan;

• Genel bütçeye kaydı gereken ve her bir kabahat için 120,00 TL altında kalan

idari para cezaları tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilmiş ise alacakların tahsilinden 

vaz geçilecektir.

• 120,00 TL’nin altındaki trafik cezaları da kapsama dahildir; bunların da 

tahsilinden vaz geçilmektedir.

• 120,00 TL’nin üzerindeki borçlar için de yapılandırma imkanı tanınarak; gecikme 

cezaları yerine Yİ-ÜFE hesaplaması yapılarak tahsili sağlanacaktır.
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Kapsam Vergi SGK
Diğer

ESKİŞEHİR SMMMO

Araç Muayenesi

• Araç muayenelerini zamanında yaptırmamış olanlar; 31/12/2014 tarihine kadar 

araç muayenelerini yaptırırlarsa

• Aylık %5 ceza yerine 11/09/2014 tarihine kadar enflasyon farkını; 11/09/2014 

tarihinden sonra ise aylık %1 fark ödenmesi

ile cezalarından vazgeçilecektir.

• Sürenin 30/06/2014 tarihine kadar uzatılması yetkisi Bakanlar Kuruluna 

verilmiştir.
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