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I. GENEL BİLGİ      : 

6552 sayılı Yasa kapsamında bir çok yasa ve kanun hükmünde kararnamelerde 

değişiklik yapılmış ve dolayısıyla, çok sayıda yapılan değişikliklerin tek bir yasada toplanarak 

yürürlüğe girmesi sonucu; söz konusu yasa kamuoyunda  “Torba Yasa” olarak da 

adlandırılmıştır. 

6552 sayılı Yasa ile getirilen düzenlemelerin en önemli bölümünü Vergi, Sosyal 

Güvenlik ve diğer konularda gerçekleştirilen “Yapılandırma” işlemleri oluşturmaktadır. Bu 

kapsamda; Konunun,  muhataplarına en etkin bir şekilde duyurulması ve Kanun 

değişikliğinden  mükelleflerin yararlanmasının sağlanması için, Eskişehir Vergi Dairesi 

Başkanlığı ile Eskişehir Sanayi Odası   birlikte “ Bilgilendirme  Toplantısı” düzenlemişlerdir. 

 

II. BİLGİLENDİRME TOPLANTISI : 

a) Toplantının konusu          : 

Bilgilendirme toplantısının ana konusu 6552 sayılı Yasanın 73, 74, 76, 77, 78, 79 ve 80 

nci maddelerinde yer alan;  

1. Maliye Bakanlığı tahsil dairelerince tahsil edilen alacaklar (Madde 73): 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; 

- 30.4.2014 (bu tarih dahil) tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde 

bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, 

gecikme faizleri, gecikme zamlarından (2013 takvim yılına ilişkin gelir vergisi ikinci taksiti 

hariç), 

-2014 yılına ilişkin olarak 30.4.2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden 

vergi ve bunlara bağlı vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarından, 

- 30.4.2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi 

aslına bağlı olmayan vergi cezalarından, 

Oluşan vergi, gecikme faizi, gecikme cezası ve vergi aslına bağlı olmayan cezalar ile; 

73 üncü maddenin  (1)/a -3/b  bendinde  belirtilen ve çeşitli Kanunlar uyarınca 

kesilen İdari Para Cezaları ve 6183 sayılı Kanun kapsamında tahsil edilen 11.9.2014 tarihi 

itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan 

ve vergi dairelerince takip edilen adli ve idari para cezaları ile asli ve fer’i alacakların 

yapılandırılması.  

Ayrıca, Belediyeler tarafından takip edilen ve 30.4.2014 tarihinden (bu tarih dahil) 

önce olduğu halde, 10.9.2014 tarihi itibariyle kesinleşmiş olup ödenmemiş bulunan emlak 

vergisi, çevre temizlik vergisi, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile 

Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin abonelerinden olan atık su bedeli 

alacaklarının yapılandırılması. 



2. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ve 

ortaklardan alacaklar (Madde 74) : 

Bilanço esasına göre defter tutan Kurumlar Vergisi  mükelleflerinin  31.12.2013  

tarihi itibariyle düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan 

kasa mevcudu ile işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme 

ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara 

borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarının Kanunun yayımlandığı tarihi 

izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtların 

düzeltilmesi. 

3. Oda aidatları ve  Odalar Birliği birlik payları (Madde 76-78): 

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanun 

hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile 

Odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları 

Birliğine olan birlik payı borçlarının asılları,  

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanun 

hükümlerine göre oda ve borsalara olan aidat, navlun  hasılatından  alınacak  oda payları ve 

borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat  

borçları asıllarının ödenmemiş kısmı  

 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununa göre esnaf ve 

sanatkarların üyesi oldukları odalara aidat borçları ile odaların birlik üyesi oldukları 

federasyonlara, birlik ve federasyonların Konfederasyona olan katılma payı borçları 

asıllarının ödenmemiş kısmının tamamı . 

4. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tahsil dairelerince tahsil edilen alacaklar (Madde 

80) : 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tahsil dairelerince, 30.4.2014 tarihinden (bu tarih dahil) 

önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü 

doğan ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para 

cezalarının yapılandırılması. 

5. Kıymetli taşlarla ilgili KDV istisnası değişikliği (Madde 26) : 

Kıymetli taşlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci) 

teslimlerinde yapılan KDV değişikliği. 

Taşınmaz ve Kültür Varlıklarına ilişkin vergi muafiyeti  ile bağışlarla ilgili 

değişiklikler (Madde 98, 92 ): 

Tapu kütüğüne “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescilli 

gayrimenkullerle ilgili vergi muafiyetine ilişkin düzenleme ile Başbakanlıkça veya Bakanlar 

Kurulunca başlatılan yardım kampanyalarına teşvik maksadıyla getirilen vergi istisnası. 

 



b) Toplantının Yapıldığı Yer : 

Toplantı Eskişehir Sanayi Odasının Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Merkez binası 

toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir. 

c) Toplantı Tarihi ve Saati : 

Bilgilendirme toplantısı 17 Ekim 2014 Cuma günü saat :14’00 de gerçekleştirilmiş ve 

yaklaşık 2 saat sürmüştür. 

d) Katılımcılar ve Moderatör: 

Toplantıya genel anlamda sanayicileri temsilen  bağımlı veya bağımsız çalışan Mali 

Müşavir-Muhasebeciler ile Yeminli Mali Müşavir ve bazı sanayiciler katılmış, ayrıca Eskişehir 

Vergi Dairesi Başkanlığı Başkan, 2 ‘si Grup Müdürü olmak üzere toplam 8 müdür ile 

toplantıda hazır bulunmuştur. 

Toplantının moderatörlüğünü Eskişehir  Sanayi Odası Başkanı Savaş ÖZAYDEMİR 

gerçekleştirmiş ve Vergi Dairesi Başkanı Osman ÖZBAKIR da bir konuşma yaparak,  sorulara 

yanıt vermiştir. 

e) Sunumu Gerçekleştiren ve Sunuş Biçimi : 

6552 sayılı Yasa ile vergi kanunlarında yapılan değişiklikler ve yapılandırma konulu 

Bilgilendirme Toplantısının sunumu DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. 

(Deloitte) yetkilisi YMM Bican ÇİLTEPE tarafından gerçekleştirilmiş ve sunum slaytlar 

dahilinde (33 slayt) enteraktif katılımla sağlanmıştır. Sunumun son kısmı soru cevap şeklinde 

tamamlanmıştır.  

III-  SONUÇ     : 

Vergi Kanunlarında 6552 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikler ile vergi ve bazı amme 

alacaklarının tahsiline yönelik düzenlemelerin Eskişehir Sanayi Odası ve Eskişehir Vergi 

Dairesi Başkanlığı’nın birlikte gerçekleştirdikleri bir Bilgilendirme Toplantısı ile katılımcılara 

aktarılmış ve Yasadan azami faydalanılması noktasında çaba gösterilmiştir. 

 

                                                                                                   Mustafa ÇOTAK 

                                                                                              Vergi/Mali Danışman 

    

 

 

 


