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SİRKÜLER NO: POZ-2023 / 53                   İST, 28.03.2023 
 
ÖZET: 
  

• 25 Mart 2023 tarih ve 32143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2)” 
yayımlandı. 

 
BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR  

7440 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 2) 
 

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunun 10 uncu maddesinin yirmi birinci, yirmi ikinci, yirmi beşinci ve yirmi 
altıncı fıkralarının uygulamasına dair usul ve esasları belirlemeye yönelik olarak Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2); 25/3/2023 tarih 
ve 32143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2) 
ile 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunun 10 uncu maddesinin yirmi birinci, yirmi ikinci, yirmi beşinci ve yirmi 
altıncı fıkralarının uygulamasına dair usul ve esaslar düzenlenmiş ve uygulamada tereddüt 
oluşmasının engellenmesi amacıyla söz konusu Tebliğde ayrıntılı açıklamalara ve örneklere yer 
verilmiştir. 

Bu kapsamda tebliğde; 

• Depremden etkilenen hizmet erbabına yapılan ayni ve nakdi yardımlarda gelir vergisi ve 
damga vergisi istisnası 

• Depremden etkilenenlerin bedelsiz kullanımına bırakılan konutlarda emsal kira bedeli 
esasının uygulanmaması 

• Depremde vefat edenlerin mirasçılarına tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım 
sandıkları ile sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından ve bireysel emeklilik sisteminden 
yapılan ödemeler 

• Veraset ve intikal vergisi istisnası 
• Mükelleflerin tutulması zorunlu defterleri ile kullanmak mecburiyetinde bulunduğu 

belgelerinin depremlerde zayi olması 
• Depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde bulunanlardan olan alacaklarda 

şüpheli alacak uygulaması 
• Binalara ve taşıtlara ilişkin vergiler ile diğer amme alacaklarının terkinine ilişkin hususlar 

http://www.pozitifdenetim.com/
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hakkında açıklamalara ve örneklere yer verilmiştir. 

Söz konusu tebliğe aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 
 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230325-5.htm 

Saygılarımızla… 
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