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Sirküler Numarası : 2018 / 28 

Kanun Adı : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu  

Tebliğ Adı : 501 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 

Konusu : 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü 

fıkrası uyarınca, ikmalen, re’sen veya idarece yapılan 

tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi 

geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına 

ilişkin hususlara yer verilmiştir. 

  

 

9 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 501 Sıra Nolu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliğinde ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla 

kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların 

açıklanmasına ilişkin hususlar yer almaktadır. 

 

501 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilgili yapılan düzenlemeler 

aşağıdaki gibidir. 

 

1. Vergi Mahremiyeti 

 

Vergi Usul Kanunu 5’inci maddesinde vergi mahremiyeti hüküm altına alınmıştır. 

Mezkur maddenin ilk fıkrasında vergi görevleri dolayısıyla, mükellefin ve mükellefle ilgili 

kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine 

veya mesleklerine müteallik olmak üzere öğrendikleri sırları veya gizli kalması lâzım 

gelen diğer hususları ifşa edemeyecekleri ve kendilerinin veya üçüncü şahısların nef'ine 

kullanamayacakları yer almaktadır. 

 

Ayrıca 501 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; Vergi Usul 

Kanununun 5’inci maddesinin 4’üncü fıkrasında yer alan Mükelleflerin vergi tarhına esas 

olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan 

vergi ve ceza miktarlarının Maliye Bakanlığınca açıklanabileceği ve vergi mahremiyetinin 

ihlal sayılmadığı durumlara yer verilmiştir. 

 

2. Yapılacak Açıklama 

 

İlgili Kanun ve Tebliğ ile Maliye Bakanlığına verilen yetki ile aşağıdaki 

açıklamalar yapılabilecektir. 

 

➢ 17/8/2018 ile 17/9/2018 tarihleri (bu tarihler dahil olmak üzere) arasında Türkiye 

genelindeki vergi dairelerinde, 24/9/2018 ile 9/10/2018 tarihleri arasında ise Gelir 

İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yapılması, 
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➢ Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 250.000 TL ve daha fazla borcu olan veya 

bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin alınması, 

 

➢ Yapılacak açıklamada, 31/12/2017 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30/6/2018 

tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve nev'i itibarıyla Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliği (Sıra No: 293) ile açıklama kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalar ile 

1/6/2017-31/5/2018 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatların dikkate alınması, 

 

3. Açıklama Yapılmayacak Durumlar 

 

➢ Hazine Müsteşarlığı Belediye Uzlaşma Komisyonu Başkanlığına yaptıkları takas ve 

mahsuba ilişkin başvuruları kabul edilen, büyükşehir belediyeleri/belediyelerden ve 

bunlara bağlı kuruluşlar ile sermayesinin %50'sinden fazlası büyükşehir 

belediyelerine/belediyelere ait şirketlerden vadesi 31/12/2004 tarihi ve öncesine 

rastlayan, 

 

➢ 6111 sayılı Kanunun 167’nci maddesine istinaden başvuruda bulunmuş olanlara ait 

vadesi 31/12/2004 tarihi ve öncesine rastlayan, 

 

➢ 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılması devam eden, 

 

➢ 10/09/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılmasına Dair Kanunun 73’üncü maddesine göre yapılandırılması devam 

eden, 

 

➢ 6552 sayılı Kanunun geçici 2’nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılandırılan, 

 

➢ 03/08/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 

Kanun hükümlerine göre yapılandırılması devam eden, 

 

➢ 18/05/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı 

Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun kapsamında yapılandırılması devam eden (Kanunun 5’inci maddesi 

kapsamındakiler dahil), 

 

➢ 11/05/2018 tarihli 7143 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılan (Kanunun 11 

inci maddesi kapsamındakiler dahil) 

 

alacaklar açıklamaya dahil edilmeyecektir. 

 

 

 

 

 Bilgilerinize Sunulur  

 

     Saygılarımızla 
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Not: Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem 

tesis etmeden önce tarafımıza yazılmasını rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak 

gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan şirketimizin sorumlu 

olmayacağını hatırlatmak isteriz. Soru, görüş, eleştiri ve önerilerinizi ismailtekin@universalvergi.com 

adresine gönderebilirsiniz. 
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