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KONU: 6552 SAYILI KANUNDA YER ALAN BAZI BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEME SÜRELERİNİN 

UZATILMIŞ OLMASI H K 

 
30 Kasım 2014 tarih ve 29191 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/7016 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunda yer alan bazı 

başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri uzatılmıştır. 

Buna göre; 

 

 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi kapsamına giren Maliye Bakanlığına bağlı tahsil 

dairelerince tahsil edilen ve kesinleşmiş olup Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle vadesi geldiği  

hâlde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacakların yeniden 

yapılandırılarak ödenebilmesinin 01.12.2014 tarihinde biten başvuru süresi 31.12.2014 tarihine, 

31.12.2014 tarihinde sona eren ilk taksit ödeme süresi 31.01.2014 tarihine; 

 

 6552 sayılı Kanunun 80 inci maddesi kapsamına giren gümrük idaresine olan borçların yeniden 

yapılandırılarak ödenmesinin 01.12.2014 tarihinde biten başvuru süresi 31.12.2014 tarihine, 

31.12.2014 tarihinde sona eren ilk taksit ödeme süresi 31.01.2014 tarihine; 

 

 6552 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen 

geçici 60 ıncı maddesi kapsamına giren Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçların yeniden 

yapılandırılarak ödenmesinin 31.12.2014 tarihinde biten başvuru süresi 31.01.2015 

tarihine,31.01.2015 tarihinde sona eren ilk taksit ödeme süresi 28.02.2015 tarihine; 

 

 6552 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan 

TEDAŞ idaresinin elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakları ile Kalkınma Ajanslarının 

alacaklarının yeniden yapılandırılarak ödenmesinin 01.12.2014 tarihinde biten başvuru süresi 

31.12.2014 tarihine, 31.12.2014 tarihinde sona eren ilk taksit ödeme süresi 31.01.2014 tarihine; 

 

 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi kapsamına giren Karayolları Trafik Kanunu 

uyarınca araç muayenesi yaptırmaları gerektiği hâlde muayenelerini süresinde yaptırmamış 

olanların, her ay için %5 fazla ödeme yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları üzerinden hesaplanan 

tutarı ödeyebilmeleri için araç muayenelerini yaptırmaları gereken süre olan 31/12/2014 tarihi, 

30.06.2015 tarihine kadar uzatılmıştır. 

 

  Öte yandan, anılan Karar ile 5510 sayılı Kanunun 60/1-g maddesi kapsamındaki genel 

sağlık sigortası (GSS) borçları için verilen son başvuru süresi olan 30.04.2015 tarihi ve onun ilk 

taksit ödeme süresi olan 31.05.2015 tarihi uzatılmamış olup, buna ilişkin başvuru ve ödemelerin 

anılan tarihlerde yapılması gerekmektedir.  

 

 Konuyla İlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza Sunulmuştur.  

 

Saygılarımızla. 
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30 Kasım 2014  PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29191 

BAKANLAR KURULU KARARI 

Karar Sayısı : 2014/7016 
6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı 

Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunda yer alan bazı başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin 

uzatılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 24/11/2014 tarihli ve 113945 sayılı yazısı 

üzerine, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun geçici 60 ıncı maddesi ile 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 

73, 80 ve geçici 2 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/11/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
  

24/11/2014 TARİHLİ VE 2014/7016 SAYILI 

KARARNAMENİN EKİ 

KARAR 

Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri 
MADDE 1 – (1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 60 ıncı maddede yer alan başvuru süresi ile ilk 

taksit ödeme süresi, anılan maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hükümlerine ilişkin süreler hariç olmak üzere, aynı 

maddede belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır. 
 

 

(2) 6552 sayılı Kanunun 73 ve 80 inci maddelerinde yer alan başvuru süreleri ile ilk taksit ödeme süreleri 

anılan maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır. 
(3) 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yer alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015 tarihine karar uzatılmıştır. 
(4) 6552 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan başvuru süreleri ile ilk 

taksit ödeme süreleri anılan fıkralarda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır. 
Yürürlük 
MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

  

 


