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TEBLİĞ

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı (Gel�r İdares� Başkanlığı)’ndan:
BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR

7440 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 2)

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümler�
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Tebl�ğ�n amacı; 9/3/2023 tar�hl� ve 7440 sayılı Bazı Alacakların Yen�den Yapılandırılması �le

Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanunun 10 uncu maddes�n�n y�rm� b�r�nc�, y�rm� �k�nc�, y�rm� beş�nc� ve
y�rm� altıncı fıkralarının uygulamasına da�r usul ve esasları düzenlemekt�r.

Tanımlar
MADDE 2- (1) Bu Tebl�ğde geçen;
a) Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığınca mücb�r sebep hal� �lan ed�len yerler: Adana, Adıyaman, D�yarbakır, Elazığ,

Gaz�antep, Hatay, Kahramanmaraş, K�l�s, Malatya, Osman�ye ve Şanlıurfa İller� �le S�vas İl�n�n Gürün İlçes�n�,
b) Depremden etk�lenenler: Kend�s�, eş�, çocuğu veya anne ve babasından;
- Yerleş�m yer� 6/2/2023 tar�h� �t�barıyla mücb�r sebep hal� �lan ed�len yerlerde bulunanları,
- Yerleş�m yer� mücb�r sebep hal� �lan ed�len yerlerde bulunmamakla b�rl�kte geç�c� olarak herhang� b�r sebeple bu

yerlerde bulunanları,
- Deprem neden�yle; hayatını kaybedenler, yaralananlar ve tedav� görenler�,
- Deprem neden�yle mal varlığı zarar görenler�,
- Deprem neden�yle mücb�r sebep hal� �lan ed�len yerlerden d�ğer yerlere taşınanları,
c) Yerleş�m yer�: B�r k�msen�n sürekl� kalma n�yet�yle oturduğu, d�ğer b�r �fade �le �kametgah adres�n�n

bulunduğu yer�,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Depremden Etk�lenen H�zmet Erbabına Yapılan Ayn� ve Nakd� Yardımlarda

Gel�r Verg�s� ve Damga Verg�s� İst�snası
Yasal düzenleme
MADDE 3- (1) 7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddes�n�n y�rm� b�r�nc� fıkrasında;
 “(21) 6/2/2023 tar�h�nde Kahramanmaraş İl�nde meydana gelen depremler neden�yle Haz�ne ve Mal�ye

Bakanlığınca 213 sayılı Kanunun 15 �nc� maddes� kapsamında mücb�r sebep hal� �lan ed�len yerlerde;
a) Depremden, kend�s�, eş�, çocuğu veya anne ve babası etk�lenen h�zmet erbabına, �şverenler tarafından

6/2/2023 �la 31/7/2023 tar�hler� arasında (bu tar�hler dâh�l) mevcut ücret, pr�m, �kram�ye g�b� ödemeler�ne �lave olarak
yapılan ayn� yardımlar �le toplam tutarı 50.000 Türk l�rasını geçmeyen nakd� yardımlar 5510 sayılı Kanuna göre pr�me
esas kazanca dâh�l ed�lmez, bu yardımlar üzer�nden 193 sayılı Kanun uyarınca gel�r verg�s� ve 1/7/1964 tar�hl� ve 488
sayılı Damga Verg�s� Kanunu uyarınca damga verg�s� alınmaz.

…” hükmü yer almaktadır.
Ücret sayılan ödemeler
MADDE 4- (1) 31/12/1960 tar�hl� ve 193 sayılı Gel�r Verg�s� Kanununun 61 �nc� maddes�nde ücret, �şverene

tab� ve bel�rl� b�r �şyer�ne bağlı olarak çalışanlara h�zmet karşılığı ver�len para ve ayınlar �le sağlanan ve para �le tems�l
ed�leb�len menfaatler olarak tanımlanmış ve ücret�n ödenek, tazm�nat, kasa tazm�natı (mal� sorumluluk tazm�natı),
tahs�sat, zam, avans, a�dat, huzur hakkı, pr�m, �kram�ye, g�der karşılığı veya başka adlar altında ödenm�ş olması veya b�r
ortaklık münasebet� n�tel�ğ�nde olmamak şartı �le kazancın bell� b�r yüzdes� şekl�nde tay�n ed�lm�ş bulunmasının onun
mah�yet�n� değ�şt�rmeyeceğ� bel�rt�lm�şt�r. Dolayısıyla, h�zmet erbabına ödenen aylık ücret, mesa�, pr�m, �kram�ye, g�der
karşılığı ve sa�r adlarla yapılan tüm ödemeler ve sağlanan menfaatler de ücret kapsamında değerlend�r�lmekted�r.

İst�snanın kapsamı ve şartları
MADDE 5- (1) 7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddes�n�n y�rm� b�r�nc� fıkrasının (a) bend� uyarınca; �şverenler

tarafından 6/2/2023 �la 31/7/2023 tar�hler� arasında (bu tar�hler dâh�l), 6/2/2023 tar�h�nde Kahramanmaraş İl�nde
meydana gelen depremler neden�yle Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığınca 213 sayılı Verg� Usul Kanununun 15 �nc� maddes�
kapsamında mücb�r sebep hal� �lan ed�len yerlerde, kend�s�, eş�, çocuğu veya anne ve babası etk�lenen h�zmet erbabına,
mevcut ücret, pr�m, �kram�ye g�b� ödemeler�ne �lave olarak yapılan ayn� yardımların tamamı �le toplam tutarı 50.000
Türk l�rasını geçmeyen nakd� yardımlar gel�r verg�s� ve damga verg�s�nden �st�sna ed�lm�şt�r.

(2) İşverenler tarafından h�zmet erbabına bu şek�lde yapılan ve ücret olarak kabul ed�len ayn� ve nakd�
yardımların �st�sna kapsamında değerlend�r�leb�lmes� �ç�n söz konusu ayn� ve nakd� yardımların;



a) 6/2/2023 �la 31/7/2023 tar�hler� arasında (bu tar�hler dâh�l) yapılması,
b) H�zmet erbabının kend�s�, eş�, çocuğu veya anne ve babasının depremden etk�lenm�ş olması,
c) Nakd� yardım tutarının toplamda 50.000 Türk l�rasını aşmaması,
ç) H�zmet erbabının mevcut ücret, pr�m, �kram�ye g�b� ödemeler�ne �lave olarak yapılması,
şarttır.
(3) Ayn� yardımlarda, ayn� yardımın mah�yet�ne ve tutarına �l�şk�n b�r sınırlama bulunmamaktadır. Nakd�

yardımların toplam tutarının 50.000 Türk l�rasını aşması durumunda, aşan tutar ücret olarak verg�ye tab� tutulacaktır.
(4) H�zmet erbabına yapılacak ayn� ve/veya nakd� yardımın �st�sna kapsamında değerlend�r�leb�lmes� �ç�n

h�zmet erbabının kend�s�n�n, eş�n�n, çocuğunun, anne veya babasının depremden etk�lenmes� yeterl� olup deprem
bölges�nde yerleş�m yer�n�n bulunması şartı aranmayacaktır.

(5) H�zmet erbabının mevcut ücret, pr�m, �kram�ye g�b� ödemeler�ne �lave olarak yapılan ayn� ve nakd�
yardımlara �l�şk�n ödemeler, ücret bordrosunda göster�lecek ancak bu ödemeler�n �st�sna kapsamına g�ren kısmı verg�
matrahına dah�l ed�lmeyecekt�r.

(6) H�zmet erbabına yapılan ayn� ve/veya nakd� yardım ödemeler�n�n h�zmet erbabının; mevcut ücret�ne �lave
olarak yapılması gerekmekte olup mevcut ücret�nde b�r artış olmaksızın bu �st�snadan yararlanılması mümkün
bulunmamaktadır.

(7) H�zmet erbabına; kend�s�, eş�, çocuğu veya anne ve babası �ç�n yapılan yardımlar �st�sna kapsamında olup
bunların dışında depremden etk�lenen d�ğer gerçek k�ş�lere yapılan ayn� ve nakd� yardımların bu �st�sna kapsamında
değerlend�r�lmes� mümkün değ�ld�r.

(8) Depremlerde veya bu depremlerdek� yaralanmalara bağlı olarak daha sonrak� b�r tar�hte vefat eden h�zmet
erbabının eş, çocuk, anne ve babasına �şverenler tarafından yapılan yardımlar, ücret sayılmamakta ve gel�r verg�s� �le
damga verg�s�n�n konusuna g�rmemekted�r.

(9) 6/2/2023 tar�h� �t�barıyla mücb�r sebep hal� �lan ed�len yerlerde yerleş�m yer� bulunan h�zmet erbabının
kend�s�, eş�, çocuğu veya anne ve babası �ç�n yapılan ayn� ve nakd� yardımların ücret bordrosunda göster�lmes� yeterl�
olup ayrıca b�r belge aranmayacaktır.

(10) H�zmet erbabının kend�s�, eş�, çocuğu veya anne ve babasının yerleş�m yer�n�n mücb�r sebep hal� �lan ed�len
yerlerde olmadığı durumlarda �se bunların depremden etk�lend�ğ�n�n; geç�c� olarak herhang� b�r sebeple bu yerlerde
bulunduğuna �l�şk�n tesp�tler, ulaşım kayıtları, hastane kayıtları, hasar tesp�t raporları ve benzer� belgelerle tevs�k
ed�lmes� ve bu belgeler�n ücret bordrosunun ek� olarak muhafaza ed�lmes� gerekmekted�r.

Örnek 1: Kahramanmaraş’ta faal�yet gösteren �şveren (A), bu �ldek� kend�s�ne a�t �şyer�nde çalışan depremden
etk�lenen h�zmet erbabının her b�r�ne mevcut ücretler�ne �lave olarak 20/2/2023 tar�h�nde 20.000 TL nakd� yardım
yapmıştır.

İşveren (A)’nın yanında çalışan h�zmet erbabının her b�r�ne yapmış olduğu 20.000 TL’l�k nakd� yardımın
tamamı gel�r verg�s� ve damga verg�s�nden �st�sna ed�lecekt�r.

Örnek 2: İstanbul’da faal�yet gösteren �şveren (B), mücb�r sebep hal� �lan ed�len yerlerdek� şubeler�nde çalışan
h�zmet erbabının her b�r�ne mevcut ücretler�ne �lave olarak 10/3/2023 tar�h�nde 30.000 TL nakd� yardım yapmıştır.

İşveren (B)’n�n şubeler�nde çalışan h�zmet erbabının her b�r�ne yapmış olduğu 30.000 TL’l�k nakd� yardımın
tamamı gel�r verg�s� ve damga verg�s�nden �st�sna ed�lecekt�r.

Örnek 3: H�zmet erbabı (C)’n�n eş� ve çocuğu Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde yaralanmıştır.
H�zmet erbabı (C)’ye �şveren� tarafından 15/2/2023 tar�h�nde mevcut ücret�ne �lave olarak 50.000 TL nakd� yardım
yapılmıştır.

H�zmet erbabının ücret�ne �lave olarak yapılan 50.000 TL nakd� yardımın tamamı gel�r verg�s� ve damga
verg�s�nden �st�sna ed�lecekt�r.

Örnek 4: Adıyaman’da çalışan ve 6/2/2023 tar�h�nde meydana gelen depremde annes� vefat eden h�zmet erbabı
(Ç)’ye �şveren� tarafından, 15/2/2023 tar�h�nden �t�baren mevcut ücret�ne �lave olarak 15/7/2023 tar�h�ne kadar her ay
10.000 TL nakd� yardım yapılmaktadır.

İşveren� tarafından h�zmet erbabı (Ç)’ye yapılacak toplam 60.000 TL nakd� yardım tutarının 50.000 TL’l�k
kısmı �lg�l� olduğu aylar �t�barıyla �st�sna kapsamında değerlend�r�lecek olup söz konusu nakd� yardımın 15/7/2023
tar�h�nde yapılan 10.000 TL tutarındak� kısmı �se ücret olarak verg�ye tab� tutulacaktır.

Örnek 5: İstanbul’da faal�yet gösteren �şveren (D)’n�n yanında çalışan h�zmet erbabı (E)’n�n, Malatya’da
�kamet eden anne ve babası depremden etk�lenm�şt�r.

İşveren (D) tarafından, anne ve babası depremden etk�lenen h�zmet erbabı (E)’ye 45.000 TL nakd� yardımda
bulunulmuş, ayrıca h�zmet erbabı (E)’n�n İstanbul’a taşınan anne ve babası �ç�n 100.000 TL değer�nde ev eşyası satın
alınmış ve kend�ler�ne tesl�m ed�lm�şt�r.

H�zmet erbabının ücret�ne �lave olarak yapılan 45.000 TL nakd� yardım �le ayn� olarak yapılan 100.000 TL’l�k
yardımın tamamı gel�r verg�s� ve damga verg�s�nden �st�sna ed�lecekt�r.

Örnek 6: Ankara’da faal�yet gösteren �şveren (F)’n�n yanında çalışan h�zmet erbabı (G)’n�n, Hatay’da �kamet
eden eş� ve çocuğu depremden etk�lenm�şt�r.



İşveren (F), h�zmet erbabı (G)’n�n depremden etk�lenen eş� ve çocuğunun Ankara’ya taşınması �ç�n 35.000 TL
tutarındak� nakl�ye ücret�n� karşılamıştır.

İşveren (F) tarafından karşılanan ve 50.000 TL’y� geçmeyen nakl�ye ücret�n�n tamamı gel�r verg�s� ve damga
verg�s�nden �st�sna ed�lecekt�r.

Örnek 7: Konya’da faal�yet gösteren �şveren (H)’n�n yanında çalışan h�zmet erbabı (I)’nın, Osman�ye’de
�kamet eden anne ve babasının oturdukları ev depremde kullanılamaz hale gelm�şt�r.

İşveren (H), h�zmet erbabı (I)’nın depremden etk�lenen anne ve babasının �kamet� �ç�n h�zmet erbabı adına
Konya İl�nde b�r ev satın almış ve kend�ler�ne tesl�m etm�şt�r.

İşveren (H) tarafından h�zmet erbabı (I)’nın depremden etk�lenen anne ve babasının kullanımı �ç�n satın alınan
ev�n bedel�n�n tamamı gel�r verg�s� ve damga verg�s�nden �st�sna ed�lecekt�r.

Örnek 8: Adana’da faal�yet gösteren �şveren (İ), yanında çalışan ve depremde a�les� �le b�rl�kte oturdukları
evler� yıkılan h�zmet erbabı (J)’n�n a�les� �le beraber �kamet etmeler� �ç�n k�raladıkları konutun aylık 8.000 TL
tutarındak� k�rasını ödemekted�r.

İşveren (İ) tarafından 31/7/2023 tar�h�ne kadar ödenen k�ra tutarlarının toplamı 50.000 TL’y� aşmamak kaydıyla
gel�r verg�s� ve damga verg�s�nden �st�sna olacaktır. Aşan kısım �le 31/7/2023 tar�h�nden sonra ödenen k�ra bedeller� �se
ücret olarak verg�ye tab� tutulacaktır.

Örnek 9: İşveren (K) tarafından Hatay’da depremde vefat eden h�zmet erbabı (L)’n�n eş� ve çocuklarına
100.000 TL nakd� yardım yapılmıştır.

İşveren (K) tarafından yapılan yardım, ücret sayılmadığından ve gel�r verg�s�n�n konusuna g�rmed�ğ�nden, gel�r
verg�s� ve damga verg�s�ne tab� olmayacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Depremden Etk�lenenler�n Bedels�z Kullanımına Bırakılan Konutlarda

Emsal K�ra Bedel� Esasının Uygulanmaması
Yasal düzenleme
MADDE 6- (1) 7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddes�n�n y�rm� b�r�nc� fıkrasında;
“(21) 6/2/2023 tar�h�nde Kahramanmaraş İl�nde meydana gelen depremler neden�yle Haz�ne ve Mal�ye

Bakanlığınca 213 sayılı Kanunun 15 �nc� maddes� kapsamında mücb�r sebep hal� �lan ed�len yerlerde;
…
b) 6/2/2023 tar�h� �t�barıyla yerleş�m yer� bulunan gerçek k�ş�ler�n, �kamet etmeler� amacıyla bedels�z

kullanımına bırakılan konutlara �l�şk�n olarak 2023 yılı gel�rler�ne uygulanmak üzere 193 sayılı Kanunun 73 üncü
maddes�nde bel�rt�len emsal k�ra bedel� esası uygulanmaz.

 …” hükmü yer almaktadır.
Emsal k�ra bedel� esası
MADDE 7- (1) K�raya ver�len mal ve hakların k�ra bedeller�n�n emsal k�ra bedel�nden düşük olamayacağı,

bedels�z olarak başkalarının �nt�faına bırakılan mal ve hakların emsal k�ra bedel�n�n bu mal ve hakların k�rası sayılacağı ve
emsal k�ra bedel�n�n nasıl bel�rleneceğ� hususları 193 sayılı Kanunun 73 üncü maddes�nde hüküm altına alınmıştır.

(2) B�na ve araz�de emsal k�ra bedel�, yetk�l� özel merc�lerce veya mahkemelerce takd�r veya tesp�t ed�lm�ş
k�rası, bu suretle takd�r veya tesp�t ed�lm�ş k�ra mevcut değ�lse 213 sayılı Kanuna göre bel�rlenen verg� değer�n�n %
5'�d�r.

(3) Boş kalan gayr�menkuller�n muhafazaları maksadı �le bedels�z olarak başkalarının �kamet�ne bırakılması ve
b�naların mal sah�pler�n�n usul, füru veya kardeşler�n�n �kamet�ne tahs�s ed�lmes� g�b� 193 sayılı Kanunun 73 üncü
maddes�nde sayılan durumlar dışında, konutların bedels�z olarak başkasının kullanımına bırakılması hal�nde emsal k�ra
bedel� esası uygulanmakta ve bu esasa göre hesaplanan tutarın 193 sayılı Kanunun 21 �nc� maddes�nde yer alan �st�sna
tutarını aşması durumunda da yıllık gel�r verg�s� beyannames� �le beyan ed�lmes� gerekmekted�r.

Depremden etk�lenenler�n bedels�z kullanımına bırakılan konutlarda emsal k�ra bedel� esasının
uygulanmaması

MADDE 8- (1) 7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddes�n�n y�rm� b�r�nc� fıkrasının (b) bend� uyarınca;
Kahramanmaraş İl�nde meydana gelen depremler neden�yle Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığınca mücb�r sebep hal� �lan ed�len
yerlerde; 6/2/2023 tar�h� �t�barıyla yerleş�m yer� bulunan gerçek k�ş�ler�n, �kamet etmeler� amacıyla bedels�z kullanımına
bırakılan konutlara �l�şk�n olarak 2023 yılı �ç�n emsal k�ra bedel� esası uygulanmayacaktır.

(2) Düzenlemeden yararlanılab�lmes� �ç�n konutların;
a) Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı tarafından mücb�r sebep hal� �lan ed�len yerlerde 6/2/2023 tar�h� �t�barıyla

yerleş�m yer� bulunan gerçek k�ş�ler�n �kamet etmeler� amacıyla bedels�z olarak kullanımına bırakılması,
b) Depremden etk�lenen gerçek k�ş�ler�n �kamet�ne 6/2/2023 tar�h�nden �t�baren tahs�s ed�lmes�,
gerekmekted�r.
(3) Düzenlemeden, Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığınca mücb�r sebep hal� �lan ed�len yerler �le d�ğer yerlerde

bulunan konutların �kametgah amacıyla bedels�z olarak depremden etk�lenenler�n kullanımına bırakılması durumunda
yararlanılab�lecekt�r.



(4) Kahramanmaraş İl�nde meydana gelen depremler neden�yle Devlet tarafından depremden etk�lenenlere
yönel�k sağlanan barınma, k�ra, taşınma ve benzer� yardımların alınıyor olması, düzenlemeden yararlanmaya engel teşk�l
etmeyecekt�r.

(5) Düzenleme, yalnızca 2023 takv�m yılında bedels�z kullanıma bırakılan süre �ç�n geçerl�d�r.
Örnek 1: 6/2/2023 tar�h� �t�barıyla yerleş�m yer� Hatay’da bulunan (A)’nın konutu deprem neden�yle zarar

görmüş olup gerçek k�ş� (B) Ankara’da bulunan ve yılın başından �t�baren boş olan konutunu 1/3/2023 tar�h�nden
�t�baren bedels�z olarak (A)’nın �kamet�ne tahs�s etm�şt�r.

Bu durumda (A)’nın �kamet�ne bedels�z tahs�s ed�len konuta �l�şk�n olarak 2023 yılı �ç�n emsal k�ra bedel� esası
uygulanmayacak ve (B) tarafından da bu konut �ç�n emsal k�ra bedel� uygulanmayacağından yıllık gel�r verg�s�
beyannames� ver�lmes� söz konusu olmayacaktır.

Örnek 2: 6/2/2023 tar�h� �t�barıyla yerleş�m yer� Adıyaman’da bulunan (C)’n�n konutu yaşanan deprem
felaket� neden�yle ağır hasar görmüş olup gayr�menkul sermaye �radı mükellef� olan (D), Elazığ’da bulunan ve yılın
başından �t�baren boş olan konutunu 15/3/2023 tar�h�nden �t�baren bedels�z olarak (C)’n�n �kamet�ne tahs�s etm�şt�r.

Bu durumda (C)’n�n �kamet�ne bedels�z tahs�s ed�len konuta �l�şk�n olarak 2023 yılı �ç�n emsal k�ra bedel� esası
uygulanmayacak ve (D) tarafından da bu konut �ç�n emsal k�ra bedel� uygulanmayacağından yıllık gel�r verg�s�
beyannames� ver�lmes� söz konusu olmayacaktır.

Örnek 3: Serbest meslek erbabı (E), Elazığ’da bulunan ve yılın başından �t�baren boş olan konutunu bedels�z
olarak 6/2/2023 tar�h� �t�barıyla yerleş�m yer� Adıyaman’da bulunan ve depremden etk�lenen (F)’n�n �kamet�ne
15/4/2023 tar�h� �t�barıyla tahs�s etm�şt�r.

Bu durumda (F)’n�n �kamet�ne bedels�z tahs�s ed�len konuta �l�şk�n olarak 2023 yılı �ç�n emsal k�ra bedel� esası
uygulanmayacak ve (E) tarafından sadece serbest meslek kazancı neden� �le yıllık gel�r verg�s� beyannames� ver�lecekt�r.

Örnek 4: Gayr�menkul sermaye �radı mükellef� (G), İstanbul’da bulunan ve 2023 yılında aylık 15.000 TL k�ra
elde ett�ğ� konutunu, 1/4/2023 tar�h�nde bedels�z olarak 6/2/2023 tar�h� �t�barıyla yerleş�m yer� Adıyaman’da bulunan ve
deprem felaket� neden�yle İstanbul’a taşınmış olan (H)’n�n �kamet�ne tahs�s etm�şt�r.

Bu durumda (H)’n�n �kamet�ne bedels�z tahs�s ed�len konuta �l�şk�n olarak 1/4/2023 tar�h�nden �t�baren 2023 yılı
sonuna kadar bedels�z olarak kullanıldığı süre �ç�n emsal k�ra bedel� esası uygulanmayacaktır. Ancak, (G) tarafından bu
konuta �l�şk�n Ocak �la Mart 2023 aylarında elde ed�len k�ra gel�r� �ç�n yıllık gel�r verg�s� beyannames� ver�lecekt�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Depremde Vefat Edenler�n M�rasçılarına Tüzel K�ş�l�ğ� Ha�z Emekl� Sandıkları,

Yardım Sandıkları �le S �gorta ve Emekl�l�k Ş �rketler� Tarafından ve B�reysel
Emekl�l�k S �stem�nden Yapılan Ödemeler

Yasal düzenleme
MADDE 9- (1) 7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddes�n�n y�rm� b�r�nc� fıkrasında;
“(21) 6/2/2023 tar�h�nde Kahramanmaraş İl�nde meydana gelen depremler neden�yle Haz�ne ve Mal�ye

Bakanlığınca 213 sayılı Kanunun 15 �nc� maddes� kapsamında mücb�r sebep hal� �lan ed�len yerlerde;
…
c) Depremlerde veya bu depremlerdek� yaralanmalara bağlı olarak daha sonrak� tar�hlerde vefat edenler�n

m�rasçılarına, tüzel k�ş�l�ğ� ha�z emekl� sandıkları, yardım sandıkları �le s�gorta ve emekl�l�k ş�rketler� tarafından ve
b�reysel emekl�l�k s�stem�nden, 6/2/2023 tar�h�nden �t�baren yapılan ve 193 sayılı Kanunun 75 �nc� maddes�n�n �k�nc�
fıkrasının (15) ve (16) numaralı bentler�nde sayılan menkul sermaye �radı kapsamındak� ödemeler üzer�nden gel�r verg�s�
tevk�fatı yapılmaz.

…” hükmü yer almaktadır.
Tüzel k�ş�l�ğ� ha�z emekl� sandıkları, yardım sandıkları �le s�gorta ve emekl�l�k ş�rketler� tarafından

ve b�reysel emekl�l�k s�stem�nden yapılan ödemelerde tevk�fat uygulaması
MADDE 10- (1) B�reysel emekl�l�k s�stem�nden elde ed�len gel�rler �le benzer� n�tel�ktek� b�r�k�ml� şahıs

s�gortaları kapsamında elde ed�len gel�rler, 193 sayılı Kanunun 75 �nc� maddes�nde menkul sermaye �radı olarak
tanımlanmıştır.

(2) 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddes� uyarınca, tüzel k�ş�l�ğ� ha�z emekl� sandıkları, yardım sandıkları �le
s�gorta ve emekl�l�k ş�rketler� tarafından Kanunun 75 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasının (15) numaralı bend�n�n;

a) (a) alt bend� kapsamında on yıldan az süreyle pr�m veya a�dat ödeyerek ayrılanlara ödenen �rat tutarları,
b) (b) alt bend� kapsamında on yıl süreyle pr�m veya a�dat ödeyerek ayrılanlar �le vefat, malul�yet veya tasf�ye

g�b� zorunlu nedenlerle ayrılanlara ödenen �rat tutarları,
üzer�nden 12/1/2009 tar�hl� ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında bel�rlenen oranlarda gel�r verg�s�

tevk�fatı yapılmaktadır.
(3) 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddes� uyarınca b�reysel emekl�l�k s�stem�nden Kanunun 75 �nc� maddes�n�n

�k�nc� fıkrasının (16) numaralı bend�n�n;
a) (a) alt bend� kapsamında on yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar �le bu süre �ç�nde kısmen ödeme

alanlara yapılan ödemeler�n �çerd�ğ� �rat tutarı,



b) (b) alt bend� kapsamında on yıl süreyle katkı payı ödem�ş olmakla b�rl�kte emekl�l�k hakkı kazanmadan
ayrılanlar �le bu süre �ç�nde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemeler�n �çerd�ğ� �rat tutarı,

c) (c) alt bend� kapsamında da emekl�l�k hakkı kazananlar �le bu s�stemden vefat, malul�yet veya tasf�ye g�b�
zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemeler�n �çerd�ğ� �rat tutarı,

üzer�nden 12/1/2009 tar�hl� ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında bel�rlenen oranlarda gel�r verg�s�
tevk�fatı yapılmaktadır.

(4) Tevk�fat, söz konusu menkul sermaye �ratları �ç�n n�ha� verg� n�tel�ğ�nde olup 193 sayılı Kanunun 86 ncı
maddes�ne göre bu gel�rler �ç�n yıllık beyanname ver�lmemekte, d�ğer gel�rler �ç�n beyanname ver�lmes� hal�nde bu gel�rler
beyannameye dah�l ed�lmemekted�r.

Deprem neden�yle vefat edenler�n m�rasçılarına yapılan ödemelerde tevk�fat uygulaması
MADDE 11- (1) Depremlerde veya bu depremlerdek� yaralanmalara bağlı olarak daha sonrak� tar�hlerde vefat

edenler�n m�rasçılarına, tüzel k�ş�l�ğ� ha�z emekl� sandıkları, yardım sandıkları �le s�gorta ve emekl�l�k ş�rketler� tarafından
ve b�reysel emekl�l�k s�stem�nden 193 sayılı Kanunun 75 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasının (15) numaralı bend�n�n (b) alt
bend� ve (16) numaralı bend�n�n (c) alt bend� kapsamında yapılan ödemeler üzer�nden Kanunun 94 üncü maddes�
kapsamında gel�r verg�s� tevk�fatı yapılmayacaktır.

(2) Söz konusu uygulama 6/2/2023 tar�h�nden �t�baren yapılan ödemeler �ç�n geçerl� olacaktır.
(3) Tevk�fat kapsamı dışında olan bu ödemeler �ç�n yıllık beyanname ver�lmeyecek, d�ğer gel�rler �ç�n beyanname

ver�lmes� hal�nde bu gel�rler beyannameye dah�l ed�lmeyecekt�r.
Örnek 1: Kahramanmaraş İl�nde meydana gelen depremler neden�yle vefat eden (A)’nın 1/10/2016 tar�h�nde

akdetm�ş olduğu b�reysel emekl�l�k sözleşmes� bulunmaktadır. (A)’nın depremden dolayı vefat etmes� neden�yle,
m�rasçı (B)’ye b�reysel emekl�l�k s�stem�nden ödenen 50.000 TL �rat tutarı üzer�nden �lg�l� ş�rket tarafından gel�r verg�s�
tevk�fatı yapılmayacaktır. M�rasçı (B) tarafından da elde ed�len bu gel�r �ç�n yıllık gel�r verg�s� beyannames�
ver�lmeyecekt�r.

Örnek 2: 1/2/2013 tar�h�nde akded�lm�ş hayat s�gortası pol�çes� bulunan (C) deprem neden�yle yaralanmış ve
hastanede vefat etm�şt�r. Vefat sonrası (C)’n�n m�rasçılarına ödenen 80.000 TL �rat tutarı üzer�nden gel�r verg�s� tevk�fatı
yapılmayacaktır. M�rasçılar tarafından da bu gel�rler �ç�n yıllık gel�r verg�s� beyannames� ver�lmeyecekt�r.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Veraset ve İnt�kal Verg�s� İst�snası

Yasal düzenleme
MADDE 12- (1) 7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddes�n�n y�rm� b�r�nc� fıkrasında;
“(21) 6/2/2023 tar�h�nde Kahramanmaraş İl�nde meydana gelen depremler neden�yle Haz�ne ve Mal�ye

Bakanlığınca 213 sayılı Kanunun 15 �nc� maddes� kapsamında mücb�r sebep hal� �lan ed�len yerlerde;
…
ç) Depremlerde veya bu depremlerdek� yaralanmalara bağlı olarak daha sonrak� tar�hlerde vefat edenler�n

m�rasçılarına veraset yoluyla �nt�kal eden mallar �le vefat eden h�zmet erbabının eş, çocuk, anne ve babasına �şverenler
tarafından 6/2/2023 �la 31/7/2023 tar�hler� arasında (bu tar�hler dâh�l) yapılan yardımlar veraset ve �nt�kal verg�s�nden
müstesnadır. Bu �nt�kaller neden�yle veraset ve �nt�kal verg�s� beyannames� ver�lmez, �l�ş�k kesme belges� aranmaz.

…” hükmü yer almaktadır.
İst�snanın kapsamı ve şartları
MADDE 13- (1) 7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddes�n�n y�rm� b�r�nc� fıkrasının (ç) bend� �le 6/2/2023

tar�h�nde Kahramanmaraş İl�nde meydana gelen depremler neden�yle mücb�r sebep hal� �lan ed�len yerlerde, depremler
neden�yle veya bu depremlerdek� yaralanmalara bağlı olarak sonradan vefat edenlerden veraset yolu �le �nt�kal eden
mallar �le bu şek�lde vefat eden h�zmet erbabının eş, çocuk, anne ve babasına �şverenler� tarafından 6/2/2023 �la
31/7/2023 tar�hler� arasında (bu tar�hler dâh�l) yapılan yardımlar veraset ve �nt�kal verg�s�nden �st�sna ed�lm�şt�r.

(2) 7338 sayılı Veraset ve İnt�kal Verg�s� Kanununun 2 nc� maddes�ne göre mal tab�r�, mülk�yete mevzu olab�len
menkul ve gayr�menkul şeylerle mameleke g�reb�len sa�r bütün hak ve alacakları �fade etmekted�r.

(3) Buna göre, söz konusu depremlerde veya bu depremlerdek� yaralanmalara bağlı olarak sonradan,
- Vefat edenler�n m�rasçılarına veraset yoluyla �nt�kal eden mallar,
- Vefat eden h�zmet erbabının eş, çocuk, anne ve babasına, h�zmet erbabının �şveren� tarafından 6/2/2023 �la

31/7/2023 tar�hler� arasında (bu tar�hler dâh�l) yapılan yardımlar
dolayısıyla veraset ve �nt�kal verg�s� aranılmayacaktır. Ayrıca bu �nt�kallere �l�şk�n olarak veraset ve �nt�kal

verg�s� beyannames� ver�lmeyecek ve yapılacak �şlemlerde �lg�l� kurumlar tarafından �l�ş�k kesme belges�
aranılmayacaktır.

(4) İst�snanın uygulanab�lmes� açısından mur�s�n, m�rasçıların, h�zmet erbabı �le h�zmet erbabının eş, çocuk,
anne ve babasının deprem bölges�nde �kamet etme şartı bulunmamakta olup, �kametgahları nerede olursa olsun ölümün
depremlerde veya depremlerdek� yaralanmalara bağlı olarak sonradan meydana gelmes� �st�sna uygulaması �ç�n yeterl�
olacaktır.

(5) Mükellefler�n, ölümün depremden kaynaklanan nedenlere bağlı olduğuna da�r �lg�l� kurumlardan alacakları
rapor veya tevs�k ed�c� b�r belge �le b�rl�kte �nt�kal eden malların kend�ler�ne ver�lmes�/adlarına tesc�l ed�lmes� ya da dev�r



ve ferağı taleb�yle �lg�l� kurumlara başvurmaları durumunda veraset ve �nt�kal verg�s� �l�ş�k kesme belges�
aranılmayacaktır. Kanunun yayımı tar�h�nden önce bu depremler neden�yle meydana gelen ölümler �ç�n, tutulan resmî
kayıtlar esas alınacaktır.

(6) D�ğer taraftan, bel�rt�len tar�hte meydana gelen depremler neden�yle veya depreme bağlı olarak sonradan
vefat edenlerden veraset yoluyla �nt�kal eden mallar ya da bu şek�lde vefat eden h�zmet erbabının eş, çocuk, anne ve
babasına yapılan yardımlarla �lg�l� olarak bu Kanunun yayımı tar�h�nden önce beyanname vermek suret�yle adlarına
veraset ve �nt�kal verg�s� tahakkuk ett�r�lenler�n talep etmeler� hal�nde, tahakkuk eden verg�ler tahakkuktan terk�n
ed�lecek, ödenm�ş olan verg�ler �se �ade ed�lecekt�r. Ayrıca, mükelleflerce beyanname ver�lmem�ş olması neden�yle 7338
sayılı Kanunun 17 nc� maddes� gereğ�nce �lg�l� kurumlarca kes�lerek verg� da�res�ne yatırılan tutarlar da mükellefler�n
taleb�ne �st�naden �ade ed�lecekt�r.

Örnek 1: Hatay’da �kamet eden (A), 6/2/2023 tar�h�nde Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler
neden�yle hayatını kaybetm�şt�r. (A)’nın sah�b� olduğu 2 adet da�re, 1 adet arsa, 1 adet otomob�l �le bankadak� paranın
m�rasçılarına �nt�kal� veraset ve �nt�kal verg�s�nden �st�sna tutulacaktır.

M�rasçılar, (A)’dan �nt�kal eden mallar neden�yle veraset ve �nt�kal verg�s� beyannames� vermeyecek olup,
(A)’nın ölümünün 6/2/2023 tar�h�nde Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden kaynaklandığını gösteren �lg�l�
kurumlardan alacakları rapor veya tevs�k ed�c� b�r belge �le b�rl�kte para �ç�n bankaya, otomob�l ve taşınmaz mallar �ç�n
�lg�l� tesc�l kuruluşuna başvurmaları hal�nde, paranın kend�ler�ne ödenmes�, otomob�l ve taşınmazların kend� adlarına
tesc�l� veya üçüncü k�ş�lere devr� �şlemler�nde veraset ve �nt�kal verg�s� �l�ş�k kesme belges� aranılmayacaktır.

Örnek 2: Ankara’da �kamet eden h�zmet erbabı (B), �şveren� tarafından geç�c� görevl� olarak gönder�ld�ğ�
Adıyaman’da bulunmakta �ken 6/2/2023 tar�h�nde Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler neden�yle hayatını
kaybetm�şt�r. (B)’n�n �şveren�, vefat eden çalışanının eş� ve çocuğunun her b�r�ne ayrı ayrı 15/2/2023 tar�h�nden
başlayarak her ayın 15’�nde ödenmek üzere 12 ay boyunca 30.000 TL yardım yapacaktır.

Mur�s (B)’n�n �şveren� tarafından eş� ve çocuğuna 6/2/2023 �la 31/7/2023 tar�hler� arasında yapılacak yardımlar
veraset ve �nt�kal verg�s�nden �st�sna olacağı �ç�n bu yardımlar neden�yle beyanname ver�lmeyecek ve �l�ş�k kesme belges�
aranılmayacaktır. 31/7/2023 tar�h�nden sonra yapılan yardımlar �se 7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddes�n�n y�rm�
b�r�nc� fıkrasının (ç) bend� kapsamındak� söz konusu �st�snadan yararlanamayacak ve genel hükümler kapsamında
beyana konu ed�lecekt�r. Bununla b�rl�kte, nakd� yardım kapsamında eş ve çocuğa 31/7/2023 tar�h�nden sonra yapılan
her b�r ödeme �ç�n, 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (d) bend� kapsamındak� �st�snadan (2023
yılı �ç�n 23.387-TL) eş ve çocuğu ayrı ayrı yararlanab�lecek olup, söz konusu �st�sna tutarını aşan kısım �ç�n �se veraset
ve �nt�kal verg�s� aranılacaktır.

Örnek 3: 6/2/2023 tar�h�nde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden (C)’n�n bankada bulunan parası
m�rasçıları (D) ve (E)’ye �nt�kal etm�ş, 7440 sayılı Kanunun yayımı tar�h�nden önce (D), kend� payına düşen tutarı
veraset ve �nt�kal verg�s� beyannames� �le beyan ederek tahakkuk eden verg�y� ödem�ş ve �l�ş�k kesme belges�n� alarak
bankadak� paranın kend� m�ras payına �sabet eden kısmını bankadan çekm�şt�r. (E) �se veraset ve �nt�kal verg�s�
beyannames� vermeks�z�n kend� m�ras payını almak �stem�ş, bunun üzer�ne banka tarafından Kanunun yayımı
tar�h�nden önce 7338 sayılı Kanunun 17 nc� maddes�ne göre %5 tevk�fat yapıldıktan sonra kalan kısmı kend�s�ne
ver�lm�ş, kes�len tutar �lg�l� verg� da�res�ne yatırılmıştır.

Depremde hayatını kaybeden (C)’den �nt�kal eden para 7440 sayılı Kanun gereğ�nce veraset ve �nt�kal
verg�s�nden �st�sna bulunmakla b�rl�kte, m�rasçılarca söz konusu Kanunun yayımı tar�h�nden önce ver�len beyannameye
�st�naden ödenen verg� �le beyanname ver�lmem�ş ve dolayısıyla �l�ş�k kesme belges� alınmamış olması neden�yle �lg�l�
banka tarafından kes�lerek verg� da�res�ne yatırılan verg�, mükelleflerce ölümün depremden kaynaklanan nedenlere bağlı
olduğuna da�r �lg�l� kurumlardan alacakları rapor veya tevs�k ed�c� b�r belge �le b�rl�kte ödemen�n yapıldığı verg� da�res�ne
başvurulması durumunda �ade ed�lecekt�r.

ALTINCI BÖLÜM
Mükellefler�n Tutulması Zorunlu Defterler� �le Kullanmak Mecbur�yet�nde

Bulunduğu Belgeler�n�n Depremlerde Zay� Olması
Yasal düzenleme
MADDE 14- (1) 7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddes�n�n y�rm� �k�nc� fıkrasında aşağıdak� düzenleme

yapılmıştır.
 “(22) 13/1/2011 tar�hl� ve 6102 sayılı Türk T�caret Kanununa ve 213 sayılı Kanuna göre tutulması ve tasd�k�

zorunlu defterler� �le kullanmak mecbur�yet�nde bulunduğu belgeler� 6/2/2023 tar�h�nde Kahramanmaraş İl�nde meydana
gelen depremler neden�yle zay� olan mükellefler, durumu öğrend�ğ� tar�hten �t�baren 31/7/2023 tar�h�ne kadar (bu tar�h
dâh�l) yetk�l� mahkemeden kend�s�ne b�r belge ver�lmes�n� �steyeb�l�r. Mahkeme bu taleb� �ved�l�kle görüşür ve gerekl�
gördüğü del�ller�n toplanmasını da emredeb�l�r. Ancak bu yerlerde bulunan mükellef�n �l veya �lçe �dare kurullarından
defter ve belgeler�n�n zay� olduğuna �l�şk�n olarak alacağı belge de yetk�l� mahkemeden alınmış belge hükmünded�r. Böyle
b�r belge almamış olan mükellef, defterler�n� ve belgeler�n� �brazdan kaçınmış sayılır. Defter veya belgeler�n�n �ş yer�nde
veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetk�l� meslek mensubunun faal�yetler�n� yürüttüğü yerde zay� olduğunu beyan eden
mükellef, �lg�l� mahkemeye veya �l/�lçe �dare kuruluna başvurduğunu gösteren belge �le yen� defterler�n açılış onayını
notere yaptırab�l�r. Şu kadar k� �lg�l� mahkeme veya kurullarca defter ve belgeler�n zay� olmadığına karar ver�lmes�



hal�nde mükellef, defter ve belgeler�n� �brazdan kaçınmış sayılır. Bu fıkra kapsamında yapılan yen� defterler�n tasd�k�
�şlem�nden 492 sayılı Kanun hükümler�ne göre noter harcı, 18/1/1972 tar�hl� ve 1512 sayılı Noterl�k Kanununa göre her
ne adla olursa olsun noterl�k ücret� alınmaz. 6102 sayılı Kanun ve 213 sayılı Kanun kapsamında tutulması ve tasd�k�
zorunlu olup elektron�k ortamda tutulan defterlerden, Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı tarafından muhafaza ed�len ya da
muhafaza ed�lmek üzere anılan Bakanlığa elektron�k ortamda �let�len defterler bakımından bu madde hükümler�
uygulanmaz. Mükellefler�n taleb�ne �st�naden bu defterler�n tesl�m�ne �l�şk�n usul ve esaslar, T�caret Bakanlığının görüşü
alınarak Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığınca bel�rlen�r.”

Defter ve belgeler� depremler neden�yle zay� olan mükellefler�n yapacakları �şlemler
MADDE 15- (1) Yangın, su baskını veya yer sarsıntısı g�b� tab�� afet neden�yle defter ve belgeler� zay� olan

mükellefler�n, durumu 6102 sayılı Kanunun 82 nc� maddes�n�n yed�nc� fıkrası uyarınca yetk�l� mahkeme kararı �le
belgelemeler� gerekmekted�r. Ancak bu hükmün uygulanmasıyla �lg�l� olarak 7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddes�n�n
y�rm� �k�nc� fıkrası uyarınca 6/2/2023 tar�h�nde vuku bulan depremlerde;

a) 6102 sayılı Kanuna ve 213 sayılı Kanuna göre tutulması ve tasd�k� zorunlu defterler� �le kullanmak
mecbur�yet�nde bulunduğu belgeler�n� kaybeden mükellefler, durumu öğrend�kler� tar�hten �t�baren 31/7/2023 tar�h�ne
kadar (bu tar�h dâh�l) yetk�l� mahkemeden kend�ler�ne bu durumu tesp�t eden b�r belge ver�lmes�n� �steyeb�leceklerd�r.
Böyle b�r belge almamış olan mükellef, defterler�n� ve belgeler�n� �brazdan kaçınmış sayılacaktır.

b) Tab�� afete uğrayan yerlerde bulunan mükellefler, defter ve belgeler�n�n zay� olduğuna �l�şk�n belgey� d�lerlerse
�l veya �lçe �dare kurullarından da alab�leceklerd�r. Bu şek�lde alınan belgeler de yetk�l� mahkemeden alınmış belge
sayılacaktır.

(2) Defterler�n�n �şyer�nde veya 1/6/1989 tar�hl� ve 3568 sayılı Serbest Muhasebec� Mal� Müşav�rl�k ve Yem�nl�
Mal� Müşav�rl�k Kanunu uyarınca yetk�l� meslek mensubunun faal�yetler�n� yürüttüğü yerde zay� olduğunu beyan eden
mükellef, �lg�l� mahkemeye veya �l/�lçe �dare kuruluna başvurduğunu gösteren belge �le yen� defterler�n açılış
onayını/tasd�k�n� notere yaptırab�lecekt�r.

(3) Deprem neden�yle defterler� zay� olan mükellefler, söz konusu defterler�n� kullanmaya başlamadan önce ve
her halükarda mücb�r sebeb�n sona erd�ğ� tar�hten �t�baren en geç 15 gün �ç�nde yen� defter tasd�k ett�rerek bu defterler�
tutacaklardır.

(4) Bu kapsamda yapılan yen� defterler�n tasd�k� �şlem�nden, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (2) sayılı tar�fe
hükümler�ne göre noter harcı, 18/1/1972 tar�hl� ve 1512 sayılı Noterl�k Kanununa göre her ne adla olursa olsun noterl�k
ücret� alınmayacaktır.

Elektron�k ortamda tutulan defterler� depremler neden�yle zay� olan mükellefler�n yapacakları
�şlemler

MADDE 16- (1) 213 sayılı Kanun �le 6102 sayılı Kanun kapsamında tutulması ve tasd�k� zorunlu olup
elektron�k ortamda tutulan defterlerden, Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı tarafından muhafaza ed�len ya da muhafaza
ed�lmek üzere anılan Bakanlığa elektron�k ortamda �let�len defterler bakımından 7440 sayılı Kanunun 10 uncu
maddes�n�n y�rm� �k�nc� fıkrası ve bu Tebl�ğ�n 15 �nc� maddes� hükümler� uygulanmayacak, söz konusu defterler �ç�n bu
maddede yer alan açıklamalar uyarınca �şlem yapılacaktır.

(2) 17/12/2017 tar�hl� ve 30273 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Verg� Usul Kanunu Genel Tebl�ğ� (Sıra
No:486)’nde uygulama usul ve esasları bel�rlenen ve kayıtların elektron�k ortamda tutulmasına, defterler�n bu
kayıtlardan hareketle elektron�k ortamda oluşturulması ve saklanmasına �mkân veren Defter-Beyan S�stem�n� (S�stem)
serbest meslek erbapları (serbest meslek kazanç defter� yanında �şletme hesabı esasına göre defter tutanlar dâh�l)
1/1/2018, �şletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler �le noterler ve noterl�k görev�n� �fa �le mükellef olanlar
1/1/2019 tar�h�nden �t�baren kullanmaktadır.

Mezkûr Genel Tebl�ğ�n 9 uncu maddes� kapsamında, �şletme defter�, ç�ftç� �şletme defter�, serbest meslek
kazanç defter�, amort�sman defter� �le damga verg�s� defter� S�stem bünyes�nde elektron�k ortamda tutulmakta olup, söz
konusu Genel Tebl�ğ�n 10 uncu maddes� uyarınca S�stem üzer�nden tutulan defter ve kayıtların muhafaza yükümlülüğü
213 sayılı Kanunda bel�rt�len muhafaza süres� boyunca Gel�r İdares� Başkanlığına, yetk�l� makamlara �braz yükümlülüğü
�se mükellefe a�tt�r.

Serbest meslek erbaplarının (serbest meslek kazanç defter� yanında �şletme hesabı esasına göre defter tutanlar
dâh�l) 2018 ve sonrak� yıllara, �şletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler �le noterler ve noterl�k görev�n� �fa �le
mükellef olanların �se 2019 ve sonrak� yıllara a�t olup S�steme kayded�len kayıt ve defterler� Gel�r İdares� Başkanlığı
s�stemler�nde yer almakta olup, bu mükelleflerden depremden etk�lenenlere �l�şk�n olarak S�stemde elektron�k ortamda
tutulan kayıtlar �le defterlere bahse konu Genel Tebl�ğ�n 13 üncü maddes�nde yer alan açıklamalar çerçeves�nde
ulaşılab�lecekt�r.

Mezkûr Genel Tebl�ğ�n 10 uncu maddes� uyarınca, söz konusu mükellefler�n bağlı oldukları verg� da�res�nden
onaylı olarak alınmayan defter ve kayıtların hukuk� geçerl�ğ� bulunmadığından, bu mükellefler, yetk�l� makamlara �braz
ed�lmek üzere S�stem� kullanmaya başladıkları yıl ve sonrasına a�t S�stemde elektron�k ortamda tutulan kayıtlar �le
defterler�n onaylı kâğıt ortamındak� haller�n� bağlı oldukları verg� da�res�nden talep ederek tem�n edeb�leceklerd�r.

(3) 213 sayılı Kanun �le 6102 sayılı Kanuna göre tutulması zorunlu olan defterler�n elektron�k ortamda
oluşturulması, kayded�lmes�, muhafazası ve �brazına �l�şk�n usul ve esaslar 13/12/2011 tar�hl� ve 28141 sayılı Resmî



Gazete'de yayımlanan Elektron�k Defter Genel Tebl�ğ� (Sıra No:1) �le bel�rlenm�ş olup, yevm�ye defter� �le defter� keb�r
söz konusu usul ve esaslar çerçeves�nde elektron�k ortamda oluşturulmakta, kayded�lmekte ve muhafaza ed�lmekted�r.

Mezkûr Genel Tebl�ğ�n;
- “4.3.3.” numaralı kısmında, “e-Defter tutma sürec�nde hesap dönem�n�n �lk ayına a�t beratın alınması açılış

onayı, son ayına a�t beratın alınması kapanış onayı, d�ğer aylara a�t beratların alınması �se �lg�l� aylara a�t defterler�n
noter onayı yer�ne geçer.”,

- “4.4.1.” numaralı kısmının (e) bend�nde, “e-Defter dosyaları �le bunlara �l�şk�n berat dosyalarının �k�nc�l
kopyalarının, g�zl�l�ğ� ve güvenl�ğ� sağlanacak şek�lde e-Defter saklama h�zmet� yönünden tekn�k yeterl�l�ğe sah�p ve
Başkanlıktan bu hususta �z�n alan özel entegratörler�n b�lg� �şlem s�stemler�nde ya da Başkanlığın b�lg� �şlem
s�stemler�nde 1/1/2020 tar�h�nden �t�baren asgar� 10 yıl süre �le muhafaza ed�lmes� zorunludur.”,

- “7.1.” numaralı kısmında, “e-Defter tutanlar, Verg� Usul Kanununda bel�rt�len “Mücb�r Sebep” haller�
neden�yle e-Defter veya beratlarına a�t kayıtlarının bozulması, s�l�nmes�, zarar görmes� veya �şlem görememes� ve e-
Defter ve berat dosyalarının muhafaza ed�ld�ğ� e-Defter saklama h�zmet� veren özel entegratör kuruluşlardan veya
Başkanlıktan �k�nc�l örnekler�n�n tem�n ed�lemed�ğ� hallerde, söz konusu durumların öğren�lmes�nden �t�baren tevs�k
ed�c� b�lg� ve belgeler� �le b�rl�kte 15 gün �ç�nde t�car� �şletmes�n�n bulunduğu yetk�l� mahkemes�ne başvurarak kend�s�ne
b�r zay� belges� ver�lmes�n� �stemel�d�r. Mahkemeden zay� belges�n�n tem�n ed�lmes�n� müteak�p, zay� belges� �le b�rl�kte
durumun Başkanlığa yazılı olarak b�ld�r�lmes� ve Başkanlık tarafından �sten�len b�lg� ve belgeler�n (talep ed�lecek b�lg� ve
belgeler e-Defter Uygulama Kılavuzunda açıklanır) �braz ed�lmes� hal�nde, mükellefler�n zay� olan e-Defter kayıtlarının
yen�den oluşturulması ve bunlara a�t yen� oluşturulan e-Defter ve berat dosyalarının e-Defter uygulaması aracılığı �le
Başkanlık s�stem�ne yen�den yüklenmes� �ç�n Başkanlık tarafından yazılı �z�n ver�l�r.”

�fadeler�ne yer ver�lm�şt�r.
e-Defter uygulamasına dah�l olup 7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddes�n�n y�rm� �k�nc� fıkrası uyarınca

6/2/2023 tar�h�nde vuku bulan depremlerde e-Defter (yevm�ye defter� ve defter� keb�r) dosyaları zay� olan
mükelleflerden 2020/Ocak �la 2023/Ocak aylarına (bu aylar dâh�l) �l�şk�n e-Defter dosyaları �le bunlara �l�şk�n berat
dosyalarının �k�nc�l kopyalarını muhafaza ed�lmek üzere Gel�r İdares� Başkanlığı b�lg� �şlem s�stemler�ne �letenler, söz
konusu e-Defter dosyaları �le bunlara �l�şk�n berat dosyalarını, zay� belges� aranmaksızın, www.edefter.gov.tr adres�nde
yayımlanan e-Defter Uygulama Kılavuzunda açıklanan usullere uygun olarak e-Defter uygulaması üzer�nden 31/7/2023
tar�h�ne kadar (bu tar�h dâh�l) �nd�reb�leceklerd�r.

e-Defter uygulamasına dah�l olup 7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddes�n�n y�rm� �k�nc� fıkrası uyarınca
6/2/2023 tar�h�nde vuku bulan depremlerde e-Defter (yevm�ye defter� ve defter� keb�r) dosyaları zay� olan mükellefler,
e-Defter uygulamasına dah�l oldukları hesap dönem�n�n �lk ayı �la 2019/Aralık ayına (bu aylar dâh�l) ve 2020/Ocak �la
2023/Ocak aylarına (bu aylar dâh�l) a�t olan ancak mezkur Genel Tebl�ğ�n “4.4.1.” numaralı kısmının (e) bend�
kapsamında muhafaza ed�lmek üzere Gel�r İdares� Başkanlığı b�lg� �şlem s�stemler�ne �let�lmeyen aylara a�t e-Defter
dosyalarına �l�şk�n olarak, durumu öğrend�kler� tar�hten �t�baren 31/7/2023 tar�h�ne kadar (bu tar�h dâh�l) yetk�l�
mahkemeden kend�ler�ne bu durumu tesp�t eden b�r belge ver�lmes�n� �steyeb�leceklerd�r. Böyle b�r belge almamış olan
mükellef, defterler�n� �brazdan kaçınmış sayılacaktır. Söz konusu mükellefler, bahse konu e-Defter dosyalarının zay�
olduğuna �l�şk�n belgey� d�lerlerse �l veya �lçe �dare kurullarından da alab�leceklerd�r. Bu şek�lde alınan belgeler de yetk�l�
mahkemeden alınmış belge sayılacaktır.

Zay� belges�n�n tem�n ed�lmes�n� müteak�p, zay� belges� �le b�rl�kte durumun Başkanlığa yazılı olarak b�ld�r�lmes�
ve Başkanlık tarafından �sten�len b�lg� ve belgeler�n (talep ed�lecek b�lg� ve belgeler e-Defter Uygulama Kılavuzunda
açıklanır) �braz ed�lmes� hal�nde, mükellefler�n zay� olan e-Defter kayıtlarının yen�den oluşturulması ve bunlara a�t yen�
oluşturulan e-Defter ve berat dosyalarının e-Defter uygulaması aracılığıyla Gel�r İdares� Başkanlığı s�stem�ne yen�den
yüklenmes� �ç�n Gel�r İdares� Başkanlığı tarafından yazılı �z�n ver�l�r.

(4) Bu madde kapsamında olan mükelleflerden 6/2/2023 tar�h�nde vuku bulan depremler neden�yle kullanmak
mecbur�yet�nde bulunduğu belgeler� zay� olanlar, bu belgelere �l�şk�n zay� belges� konusunda bu Tebl�ğ�n 15 �nc�
maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan düzenlemeler çerçeves�nde �şlem tes�s edeb�leceklerd�r.

YEDİNCİ BÖLÜM
Depremler Neden�yle Mücb�r Sebep Hal� İlan Ed�len Yerlerde Bulunanlardan

Olan Alacaklarda Şüphel� Alacak Uygulaması
Yasal düzenleme
MADDE 17- (1) 7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddes�n�n y�rm� beş�nc� fıkrasında aşağıdak� düzenleme

yapılmıştır.
“(25) 6/2/2023 tar�h�nde Kahramanmaraş İl�nde meydana gelen depremler neden�yle Haz�ne ve Mal�ye

Bakanlığınca mücb�r sebep hal� �lan ed�len yerlerde; gel�r ve kurumlar verg�s� yönünden mükellef�yet kaydı bulunan
k�ş�lerden veya gel�r verg�s� mükellef�yet� bulunmayan ancak yerleş�m yer� bu yerlerde olan gerçek k�ş�lerden ya da
kuruluş ve faal�yet yer� bu yerlerde bulunan kurumlar verg�s� mükellef�yet� olmayan teşekküllerden alacağı bulunan
mükellefler, açılan tesp�t davası üzer�ne mahkeme tarafından borçlunun mal varlığının en az üçte b�r�n� kaybett�ğ�ne
yönel�k ver�lm�ş b�r karar bulunması şartıyla, deprem tar�h�nden önce doğmuş olan ve varlığı 213 sayılı Kanunda sayılan
belgeler �le tevs�k ed�len alacaklarını aynı Kanunun 323 üncü maddes�nde yer alan hükümlere göre dava veya �cra



safhasında bulunan alacak kabul ederek, bu alacakları �ç�n pas�fte karşılık ayırab�l�r. İşletme hesabı esasında defter tutan
mükellefler, bu fıkra kapsamında tesp�t ed�len şüphel� alacaklarını defterler�n�n g�der kısmına kaydederler. Bu fıkranın
uygulanmasına �l�şk�n usul ve esaslar Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığınca bel�rlen�r.”

Şüphel� alacak uygulaması
MADDE 18- (1) 213 sayılı Kanunun 323 üncü maddes�ne göre, t�car� ve z�ra� kazancın elde ed�lmes� ve �dame

ett�r�lmes� �le �lg�l� olmak şartıyla; dava veya �cra safhasında bulunan alacaklar �le yapılan protestoya veya yazı �le b�r
defadan fazla �sten�lmes�ne rağmen borçlu tarafından ödenmem�ş bulunan ve 3.000 [VUK Genel Tebl�ğ� (Sıra No:544)
�le 1/1/2023'den �t�baren 8.900] Türk l�rasını aşmayan alacaklar şüphel� alacak sayılmakta olup, söz konusu şüphel�
alacaklar �ç�n değerleme gününün tasarruf değer�ne göre pas�fte karşılık ayrılab�lmekted�r.

Bu karşılığın hang� alacaklara a�t olduğu karşılık hesabında göster�l�r. Tem�natlı alacaklarda bu karşılık tem�nattan
ger� kalan m�ktara �nh�sar etmekted�r.

Şüphel� alacakların sonradan tahs�l ed�len m�ktarları tahs�l ed�ld�kler� dönemde kar-zarar hesabına �nt�kal
ett�r�lmekted�r.

İşletme hesabı esasında defter tutan mükellefler, yukarıdak� açıklamalar kapsamında tesp�t ed�len şüphel�
alacaklarını defterler�n�n g�der kısmına ve bunlardan sonradan tahs�l ed�len m�ktarları �se tahs�l ed�ld�kler� dönemde
defterler�n�n gel�r kısmına, hang� alacaklara a�t olduğunu gösterecek şek�lde kaydederler.

(2) 7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddes�n�n y�rm� beş�nc� fıkrası �le 6/2/2023 tar�h�nde Kahramanmaraş İl�nde
meydana gelen depremler neden�yle Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığınca mücb�r sebep hal� �lan ed�len yerlerde;

- Gel�r ve kurumlar verg�s� yönünden mükellef�yet kaydı bulunan k�ş�lerle,
- Gel�r verg�s� mükellef�yet� bulunmayan ancak yerleş�m yer� bu yerlerde olan gerçek k�ş�lerle,
- Kuruluş ve faal�yet yer� bu �llerde bulunan kurumlar verg�s� mükellef�yet� olmayan teşekküllerle
�kt�sad� ve t�car� �l�şk�de bulunan mükellefler�n, bu k�ş�lerden alacaklarının tahs�l�nde ortaya çıkan zorlukların

tevs�k�yle �lg�l� olarak 213 sayılı Kanunun 323 üncü maddes�nde bel�rt�len şartlar bu olaya münhasır olmak üzere
haf�flet�lm�ş olup, bu kapsamda bu maddede bel�rt�len şartların gerçekleşmes� hal�nde alacağın tahs�l� amacıyla borçlunun
dava ed�lmes�ne veya �cra yolu �le tak�b�ne gerek bulunmamaktadır.

(3) 7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddes�n�n y�rm� beş�nc� fıkrasına �st�naden şüphel� alacak karşılığı
ayrılab�lmes� �ç�n;

a) Borçlunun, 6/2/2023 tar�h�nde Kahramanmaraş İl�nde meydana gelen depremler neden�yle Haz�ne ve Mal�ye
Bakanlığınca mücb�r sebep hal� �lan ed�len yerlerde; gel�r ve kurumlar verg�s� yönünden mükellef�yet kaydının bulunması
veya gel�r verg�s� mükellef�yet� bulunmayan ancak yerleş�m yer� bu yerlerde olan gerçek k�ş� ya da kuruluş ve faal�yet
yer� bu �llerde bulunan kurumlar verg�s� mükellef�yet� olmayan teşekkül olması,

b) Alacağın t�car� veya z�ra� kazancın elde ed�lmes� ve �dame ett�r�lmes�yle �lg�l� olması ve borçlunun faal�yette
bulunduğu yerde meydana gelen deprem tar�h�nden önce doğmuş bulunması,

c) Alacağın varlığının 213 sayılı Kanunda sayılan (fatura, sözleşme, müstahs�l makbuzu, g�der pusulası g�b�)
belgeler �le tevs�k� ve bulunması hal�nde s�par�ş mektubu, �rsal�ye, alacak sened�, çek g�b� belgelerle tey�d�,

ç) Alacağın �lg�l� hesap dönem� kayıtlarına b�r gel�r unsuru olarak g�rm�ş, b�r başka �fade �le hasılat kayded�lm�ş
ve katma değer verg�s� beyannames�nde beyan ed�lm�ş olması, (İler�de yapılacak mal veya h�zmet alımları �ç�n s�par�ş
avansı n�tel�ğ�nde yapılan ödemelerden, d�ğer b�r �fade �le t�caret� yapılan mal veya h�zmet�n mal�yet�yle �lg�s� olan
ver�len s�par�ş avanslarından kaynaklı alacaklar, söz konusu şartlar aranmaksızın bu bent kapsamında
değerlend�r�lecekt�r.)

d) Açılan tesp�t davası üzer�ne mahkeme tarafından borçlunun mal varlığının en az üçte b�r�n� kaybett�ğ�ne
yönel�k ver�lm�ş b�r karar bulunması,

gerekmekted�r.
(4) Borçlunun malvarlığında meydana gelen zarar dereces�n�n tesp�t� sırasında s�gortadan alınan tazm�nat, zararı

azaltan b�r unsur olarak d�kkate alınacaktır.
(5) Tebl�ğ�n bu maddes�n�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len şartları ha�z alacaklar �ç�n b�lanço esasına göre defter

tutanlarca karşılık ayrılması, �şletme hesabı esasına göre defter tutanlarca söz konusu alacağın deftere g�der yazılması
mümkün bulunmaktadır.

Bu kapsamda, söz konusu alacaklar �ç�n karşılık ayrılab�lmes� borçlunun deprem neden�yle malvarlığının en az
üçte b�r�n� kaybett�ğ�ne �l�şk�n olarak açılacak tesp�t davası sonucunda ver�lecek karara bağlanmıştır. Dolayısıyla, 7440
sayılı Kanunun 10 uncu maddes�n�n y�rm� beş�nc� fıkrası 12/3/2023 tar�h�nde yürürlüğe g�rd�ğ�nden, yetk�l�
mahkemelerce ver�len tesp�t kararına �st�naden şüphel� alacak �ç�n b�lanço esasına göre defter tutanlar tarafından 2023
takv�m yılı (özel hesap dönem� tay�n ed�lenlerde, �ç�nde bulunulan hesap dönem�) b�lançosunun pas�f�nde karşılık
ayrılab�l�r, �şletme hesabı esasına göre defter tutanlar tarafından �se söz konusu alacak y�ne aynı dönemde defter�n g�der
kısmında göster�leb�l�r.

(6) Yapılan protestoya veya yazı �le b�r defadan fazla �sten�lmes�ne rağmen borçlu tarafından ödenmem�ş
bulunan 3.000 (2023 yılı �ç�n 8.900) Türk l�rasını aşmayan alacaklar �ç�n depremden zarar gören borçluya yazılan
taahhütlü mektubun ger� dönmüş olması hal�nde, posta memurunun şerh�n� gösteren zarfın gerekt�ğ�nde �braz ed�lmek
üzere zamanaşımı süres�nce saklanması yeterl� olup, ayrıca �k�nc� b�r yazı gönder�lmes�ne gerek bulunmamaktadır.



Ayrıca borçlunun �kamet ve �şyer� mahall�n�n kullanılamaz durumda olduğunun tesp�t� hal�nde bu tür alacaklar
�ç�n tebl�gat yoluna g�d�lmes� gerekmemekted�r.

(7) Bu şek�lde karşılık ayrılan/g�der yazılan alacaklar, daha sonra tahs�l ed�lmeler� hal�nde, tahs�l ed�ld�kler� yılda
gel�r yazılacaktır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
B�nalara ve Taşıtlara İl�şk�n Verg�ler �le D�ğer Amme

Alacaklarının Terk�n�ne İl�şk�n Hususlar
Yasal düzenleme
MADDE 19- (1) 7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddes�n�n y�rm� altıncı fıkrasıyla aşağıdak� düzenleme

yapılmıştır.
 “(26) 6/2/2023 tar�h�nde Kahramanmaraş İl�nde meydana gelen depremler neden�yle Haz�ne ve Mal�ye

Bakanlığınca 213 sayılı Kanunun 15 �nc� maddes� kapsamında mücb�r sebep hal� �lan ed�len yerlerde, depremlerde
yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı b�nalara ve ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlara �l�şk�n olup
6/2/2023 tar�h�nden önce tahakkuk eden ve bu Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla ödenmem�ş bulunan emlâk verg�s�,
taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, çevre tem�zl�k verg�s� ve motorlu taşıtlar verg�s� �le bu alacaklara
�l�şk�n verg� cezası, gec�kme fa�z�, gec�kme zammı terk�n ed�l�r ve taşıtlar üzer�nde 6183 sayılı Kanun hükümler�ne göre
verg� da�reler�nce tatb�k ed�lm�ş hac�zler kaldırılır. Bu hüküm, fıkra kapsamına g�ren taşıtlara 6/2/2023 tar�h�nden önce
2918 sayılı Kanunun 116 ncı maddes�ne göre ver�len traf�k �dar� para cezası �le 6001 sayılı Kanunun 30 uncu maddes�ne
göre ver�len �dar� para cezaları ve bu cezanın ver�lmes�ne �l�şk�n geç�ş ücret� �le gec�kme zammı alacakları �ç�n de
uygulanır. Bu fıkranın uygulamasına �l�şk�n usul ve esaslar Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığınca bel�rlen�r.”

Kapsama g�ren taşıtlar
MADDE 20- (1) 7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddes�n�n y�rm� altıncı fıkrası kapsamına, 6/2/2023 tar�h�nde

Kahramanmaraş İl�nde meydana gelen depremler neden�yle mücb�r sebep hal� �lan ed�len yerlerde ağır hasar görerek
kullanılamaz duruma gelen, 18/2/1963 tar�hl� ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Verg�s� Kanununun 5 �nc� maddes�n�n (I) ve
(I/A) sayılı tar�fes�nde yer alan; otomob�l, kaptıkaçtı, araz� taşıtları ve benzerler� �le motos�kletler, aynı Kanunun 6 ncı
maddes�n�n (II) sayılı tar�fes�nde yer alan; m�n�büs, panel van, motorlu karavan, otobüs ve benzer�, kamyonet, kamyon,
çek�c� ve benzer� taşıtlar �le (IV) sayılı tar�fes�nde yer alan uçak ve hel�kopterler g�rmekted�r.

(2) Ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar �bares�; deprem neden�yle, ağır hasarlı hale gelerek
kullanılamaz duruma gelen taşıtlar �le göçük altında kalarak enkaz kaldırma çalışmalarında bulunamayan veya
kullanılamaz duruma gelerek bulunduğu yerden alınması/çıkarılması mümkün ya da ekonom�k olmayan taşıtları �fade
eder.

Taşıtlara �l�şk�n düzenlemeden yararlanab�lecek mükellefler
MADDE 21- (1) Kanunun 10 uncu maddes�n�n y�rm� altıncı fıkrası hükmünden, bu fıkra kapsamına g�ren

taşıtları adına kayıt ve tesc�l ett�rm�ş bulunan gerçek ve tüzel k�ş�ler �le bunların m�rası reddetmem�ş m�rasçıları
yararlanab�l�r.

(2) Gerekl� başvurular, mükellef veya mükellef adına vel�, vas�, kanun� tems�lc�ler �le konuya �l�şk�n olarak
vekâletname �le tay�n ed�len vek�ller tarafından yapılab�l�r.

Terk�n ed�lecek motorlu taşıtlar verg�s� ve d�ğer alacaklar
MADDE 22- (1) Kapsama g�ren taşıtlara �l�şk�n olarak;
- 6/2/2023 tar�h�nden önce tahakkuk eden ve bu Kanunun yayımı tar�h� olan 12/3/2023 �t�barıyla ödenmem�ş

bulunan motorlu taşıtlar verg�s� ve bu verg�ye �l�şk�n verg� cezası, gec�kme fa�z�, gec�kme zammı,
- 6/2/2023 tar�h�nden önce 2918 sayılı Karayolları Traf�k Kanununun 116 ncı maddes�ne göre ver�len traf�k �dar�

para cezası, 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün H�zmetler� Hakkında Kanunun 30 uncu maddes�ne göre
ver�len �dar� para cezaları ve bu cezanın ver�lmes�ne �l�şk�n geç�ş ücret� �le bu alacaklara �l�şk�n fer’� alacaklar terk�n ed�l�r.

Mükellefler tarafından taşıtlara �l�şk�n yapılacak �şlemler
MADDE 23- (1) Söz konusu düzenlemeden yararlanab�lmek amacıyla mükellefler tarafından, adlarına kayıt ve

tesc�ll� taşıtları �ç�n terk�n talep formu (Ek 1) ve deprem neden�yle ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlara
da�r �lg�l� kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen belge �le mükellef�yet�n�n bulunduğu verg� da�res�ne başvuru
yapılır.

Verg� da�reler� tarafından taşıtlara �l�şk�n yapılacak �şlemler
MADDE 24- (1) Düzenlemeden faydalanmak üzere mükellefler tarafından yapılan başvuru üzer�ne; verg�

da�res�nce terk�n talep formu (Ek 1) ve ek�nde yer alan belgeler kontrol ed�l�r.
(2) Verg� da�res� müdürlüğü tarafından belgeler�n doğruluğu kontrol ed�ld�kten sonra �lg�l� taşıttan dolayı motorlu

taşıtlar verg�s� mükellef�yet� bulunan gerçek veya tüzel k�ş�ler�n, fıkra kapsamında 6/2/2023 tar�h�nden önce tahakkuk
eden ve bu Kanunun yayımı tar�h� olan 12/3/2023 �t�barıyla ödenmem�ş bulunan, motorlu taşıtlar verg�s� �le bu verg�ye
�l�şk�n verg� cezası, gec�kme fa�z�, gec�kme zammı �le 6/2/2023 tar�h�nden önce 2918 sayılı Kanunun 116 ncı maddes�ne
göre ver�len traf�k �dar� para cezası ve 6001 sayılı Kanunun 30 uncu maddes�ne göre ver�len �dar� para cezaları ve bu
cezanın ver�lmes�ne �l�şk�n geç�ş ücret� �le bu alacaklara �l�şk�n fer’� alacaklar terk�n ed�l�r, ayrıca varsa taşıt üzer�nde



6183 sayılı Kanun hükümler�ne göre verg� da�reler�nce tatb�k ed�lm�ş hac�zler kaldırılır ve yapılan �şlem sonucundan
mükellefe b�lg� ver�l�r.

Örnek 1: Deprem neden�yle ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtı bulunan mükellef (A), bu
taşıtına �l�şk�n 2023 yılı motorlu taşıtlar verg�s�n�n �lk taks�t�n� 12/3/2023 tar�h�nden önce ödem�ş ancak �k�nc� taks�t�
vades� gelmed�ğ� �ç�n ödemem�şt�r. Mükellef (A)’nın düzenlemeden yararlanmak �stemes� hal�nde, 2023 yılı motorlu
taşıtlar verg�s� borcunun �k�nc� dönem taks�t� terk�n ed�lecekt�r.

Örnek 2: Deprem neden�yle, adına kayıt ve tesc�ll� taşıtı Hatay İl�nde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma
gelen mükellef (A)’nın hasar gören taşıtına �l�şk�n motorlu taşıtlar verg�s� mükellef�yet� Ankara Yeğenbey Verg� Da�res�
Müdürlüğünded�r.

Bahse konu taşıta �l�şk�n motorlu taşıtlar verg�s� mükellef�yet�n�n Bakanlığımızca mücb�r sebep hal� �lan ed�len
yerler dışında olması düzenlemeden yararlanmaya engel teşk�l etmed�ğ�nden, mükellef (A), söz konusu taşıta �l�şk�n
terk�n talep formu (Ek 1) ve ağır hasar görerek kullanılamaz duruma geld�ğ�ne da�r belge �le b�rl�kte �lg�l� verg� da�res�ne
başvuru yapması hal�nde düzenlemeden yararlanab�lecekt�r.

Örnek 3: Adına kayıt ve tesc�ll� taşıtı deprem neden�yle kullanılamaz duruma gelerek bulunduğu yerden
çıkarılamayan mükellef (A) �le göçük altında kalan taşıtı enkaz kaldırma çalışmaları sırasında bulunamayan mükellef (B),
bu duruma da�r �lg�l� kurum ve kuruluştan alınan �spat ed�c� belge �le verg� da�res� müdürlüğüne başvuru yapmaları
hal�nde düzenlemeden yararlanab�leceklerd�r.

Kapsama g�ren b�nalar
MADDE 25- (1) 7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddes�n�n y�rm� altıncı fıkrası kapsamına, 6/2/2023 tar�h�nde

Kahramanmaraş İl�nde meydana gelen depremler neden�yle mücb�r sebep hal� �lan ed�len yerlerde depremlerde yıkılan
veya ağır ya da orta hasarlı b�nalar g�rmekted�r.

B�nalara �l�şk�n terk�n ed�lecek verg�ler ve d�ğer alacaklar
MADDE 26- (1) Kanunun 10 uncu maddes�n�n y�rm� altıncı fıkrası kapsamına, 6/2/2023 tar�h�nden önce

tahakkuk eden ve 7440 sayılı Kanunun yayımı tar�h� olan 12/3/2023 tar�h� �t�barıyla ödenmem�ş bulunan emlâk verg�s�,
taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ve çevre tem�zl�k verg�s� �le bu alacaklara �l�şk�n verg� cezası,
gec�kme fa�z� ve gec�kme zammı g�rmekted�r.

Beled�yeler �le su ve kanal�zasyon �dareler�nce yapılacak �şlemler
MADDE 27- (1) Kanunun 10 uncu maddes�n�n y�rm� altıncı fıkrası kapsamında yer alan b�nalara �l�şk�n 2023

yılı ve öncek� yıllar �ç�n 6/2/2023 tar�h�nden önce tahakkuk eden ve 7440 sayılı Kanunun yayımı tar�h� olan 12/3/2023
�t�barıyla ödenmem�ş bulunan emlâk verg�s�, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ve �şyer� ve d�ğer
şek�lde kullanılan b�nalara a�t çevre tem�zl�k verg�s� �le bu alacaklara �l�şk�n verg� cezası, gec�kme fa�z� ve gec�kme zammı
�lg�l� beled�yelerce terk�n ed�l�r.

(2) Konutlara �l�şk�n olarak beled�yeler veya büyükşeh�r beled�yes� bulunan yerlerde su ve kanal�zasyon
�dareler� tarafından 6/2/2023 tar�h�nden önce düzenlenen su faturalarında ayrıca göster�lmek suret�yle tahakkuk eden ve
7440 sayılı Kanunun yayımı tar�h� olan 12/3/2023 �t�barıyla ödenmem�ş bulunan çevre tem�zl�k verg�s� �le bu verg�ye
�l�şk�n gec�kme zammı �se beled�yeler veya �lg�l� su ve kanal�zasyon �dareler� tarafından terk�n ed�l�r.

(3) Beled�yeler veya su ve kanal�zasyon �dareler�, beled�yeler�n �mar b�r�mler�n�n kayıtlarında bulunan b�lg� ve
belgelerden faydalanmak suret�yle başvuru aranmaksızın, emlâk verg�s�, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı
payı �le çevre tem�zl�k verg�s�ne �l�şk�n terk�n �şlem�n� gerçekleşt�r�rler. Söz konusu �dareler, gerek duymaları hal�nde �lg�l�
kurumlardan da b�lg� talep edeb�l�rler.

Örnek 1: Meydana gelen depremler neden�yle Adıyaman Beled�yes� sınırlarında bulunan b�r mesken�n orta
hasarlı olduğu tesp�t ed�lm�şt�r. Söz konusu mesken�n mal�k� (A) adına, 2023 yılına �l�şk�n Mart, N�san, Mayıs
aylarında ödenmes� gereken b�na verg�s� b�r�nc� taks�t� 300 TL, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı 30
TL; Kasım ayında ödenmes� gereken b�na verg�s� �k�nc� taks�t� 300 TL, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı
payı 30 TL olarak Ocak ayı başında yıllık olarak tahakkuk etm�ş olup, 12/3/2023 tar�h� �t�barıyla ödenmem�şt�r.
6/2/2023 tar�h�nden önce tahakkuk eden 600 TL tutarındak� b�na verg�s� �le 60 TL tutarındak� taşınmaz kültür
varlıklarının korunmasına katkı payının tamamı �lg�l� beled�ye tarafından başvuru aranmaksızın terk�n ed�lecekt�r.

Örnek 2: Meydana gelen depremler neden�yle Hatay İl�, Defne Beled�yes� sınırlarında bulunan b�r �şyer�n�n
yıkıldığı tesp�t ed�lm�şt�r. Söz konusu �şyer�n�n mal�k� (B) adına tahakkuk eden 2022 yılına �l�şk�n b�na verg�s� ve
taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı �le k�racısı (C) adına tahakkuk eden 2021 ve 2022 yıllarına �l�şk�n
�şyer�ne a�t çevre tem�zl�k verg�s�, 12/3/2023 tar�h� �t�barıyla ödenmem�şt�r. Söz konusu katkı payı ve verg�ler �le bu
alacaklara �l�şk�n gec�kme zamları �lg�l� beled�ye tarafından başvuru aranmaksızın terk�n ed�lecekt�r.

Örnek 3: Meydana gelen depremler neden�yle Kahramanmaraş İl�, Göksun Beled�yes� sınırlarında bulunan b�r
mesken�n ağır hasarlı olduğu tesp�t ed�lm�şt�r. Söz konusu mesken�n k�racısı (D) adına Kahramanmaraş Su ve
Kanal�zasyon İdares� tarafından 1/2/2023 tar�h�nde düzenlenen su faturasının son ödeme tar�h� 14/2/2023 olarak
bel�rlenm�ş olup, 12/3/2023 tar�h� �t�barıyla ödenmem�şt�r. Söz konusu su faturasında ayrıca göster�lmek suret�yle
6/2/2023 tar�h�nden önce tahakkuk eden çevre tem�zl�k verg�s�, �lg�l� su ve kanal�zasyon �dares�nce başvuru aranmaksızın
terk�n ed�lecekt�r.

Yürürlük



MADDE 28- (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 29- (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Haz�ne ve Mal�ye Bakanı yürütür.

 
Ek� �ç�n tıklayınız.
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