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VERGİ (KAMU) ALACAKLARININ

YENİDEN YAPILANDIRILMASI



KANUNDAN YARARLANACAK ALACAKLAR 
• 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, ait. 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 dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi
cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarından (2014 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti
hariç).

• 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak Vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları.

• İdari para cezaları.

• Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip
edilen; adli ve idari para cezaları ile asli ve ferî amme alacakları. (Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında olup tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan amme alacakları dâhil).

• Emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve emlak
vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı gecikme zammı.

• Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin su abonelerinden olan su kullanımından kaynaklanan alacakları ile
bunlara bağlı ferî (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları.

• İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamındaki
büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz,
gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları.



KANUNDAN YARARLANACAK ALACAKLAR 

• Kanunda bahsedilen tür ve dönemden kaynaklı bir alacak olması,

• Kanunun yayınlandığı tarih (11.09.2014) (bu tarih dahil) itibariyle
"kesinleşmiş alacak" olması, (davadan tamamen feragat edilmesi ve
feragata ilişkin mahkeme kararının tebliğ edilmiş olması üzerine
kesinleşmiş olanlar, Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi
geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş alacak
olması şartıyla, madde hükmünden yararlanabilecektir).

• Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla (11.09.2014) vadesi geldiği
halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olması.

• İdari para cezalarından, dava konusu yapılmış olanlar hakkında,
davacıların davalarından vazgeçmeleri halinde de "feragate" ilişkin
olarak yukarıda yapılan açıklamalara göre işlem yapılacaktır.



ÖZELLİK ARZ EDEN UYGULAMALAR

• 6552 sayılı Kanunun Yayımlandığı 11/9/2014 Tarihi İtibarıyla (Bu Tarih Hariç) Kesinleşmiş ve Bu Tarihe Kadar (Bu Tarih Dahil) Vadesi Geldiği Halde Ödenmemiş 
Vergiler ile Vergi Aslına Bağlı Vergi Cezaları;

• 6552 sayılı Kanunun Yayımlandığı 11/9/2014 Tarihi İtibarıyla (Bu Tarih Hariç) Kesinleştiği Halde Henüz Ödeme Süresi Geçmemiş Vergi ve Vergi Aslına Bağlı Vergi 
Cezaları;

• 213 sayılı Kanunun uzlaşma hükümlerine göre kesinleşen alacaklar;

• 213 sayılı Kanunun 376 ncı maddesinden yararlanılarak ödenecek vergi aslına bağlı vergi cezaları;

• 213 sayılı Kanunun 371 inci maddesinde yer alan pişmanlık hükümlerine göre beyan edilen matrahlar üzerinden tahakkuk eden alacaklar;

• 213 sayılı Kanun uyarınca ikmalen, re'sen ya da idarece yapılan tarhiyata ilişkin olarak dava açılmaksızın kesinleşen alacaklar;

• Kanunun Yayımlandığı 11/9/2014 Tarihi İtibarıyla Asılları Kısmen ya da Tamamen Ödenmiş Olan Vergi ve Vergi Aslına Bağlı Vergi Cezaları

• Asılları kısmen ödenmiş olan vergi ve vergi aslına bağlı vergi cezaları;

• Asılları tamamen ödenmiş vergiler ile vergi aslına bağlı vergi cezalarına ilişkin fer'i alacaklar;

• Asılları tamamen ödenmiş vergiler ile vergi aslına bağlı vergi cezalarına ilişkin fer'i alacaklardan Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen tahsil edilenler;

• Bir Vergi Aslına Bağlı Olmaksızın Kesilmiş Olan Vergi Cezaları

• İhtirazı Kayıtla Beyan Edilen Vergiler

• Geçici Vergiler;

• Kanunun 73 üncü Maddesi Kapsamındaki İdari Para Cezaları

• Tecilli Alacaklar



KANUNDAN YARARLANACAK ALACAKLAR 
• Kanun kapsamında yararlanacak İdari para Cezaları (yaptırım karar tutanağının düzenlenme

tarihi 30/4/2014 tarihinden önce olan 27.09.2014 tarihi itibariyle (bu tarih hariç)kesinleşmiş
bulunan);

– Askerlik Kanunu,

– Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun,

– Milletvekili Seçimi Kanunu,

– Karayolları Trafik Kanunu,

– Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun,

– Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun,

– Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun,

– Karayolu Taşıma Kanunu,

– Nüfus Hizmetleri Kanunu,

– Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,

– Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun,

• Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi Kanunun
yayımlandığı tarihten (bu tarih dahil) önce olduğu halde bu Kanunun yayımlandığı tarih
itibarıyla (bu tarih hariç) kesinleşmiş bulunan diğer asli ve fer'i amme alacakları (28/3/2002
tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
kapsamında olup tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan amme alacakları dahil).



KANUNDAN YARARLANACAK ALACAKLAR 

• Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ile Emlak
Vergisi Üzerinden Hesaplanan Taşınmaz Kültür
Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı.

• Belediyelerin Su Alacakları;

• Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon
İdarelerinin Su ve Atık Su Bedeli Alacakları;



KANUNDAN YARARLANACAK ALACAKLAR 

– Ecrimisiller,

– Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) alacakları,

– Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) alacakları,

– Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen ve süresinde ödenmemesi
nedeniyle vergi dairelerine takip için intikal ettirilen öğrenim ve katkı kredisi alacakları,

– Doğrudan gelir desteği ödemelerinden geri alınması gereken alacaklar,

– 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak
Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre
doğan yiyecek bedelleri,

– 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
kapsamında olup vergi dairelerine takip için intikal etmiş olan amme alacakları

– 6183 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca hesaplanan %10
oranındaki zam, 68 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile 79 uncu maddesinin dördüncü
fıkrası uyarınca hesaplanan %10 oranındaki tazminatlar asli alacak olarak dikkate
alınmak suretiyle madde kapsamında yapılandırılacaktır.



KANUNDAN YARARLANACAK ALACAKLAR 

• TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN 120 TL'NİN ALTINDAKİ İDARİ PARA CEZALARI; Bu Kanunun yayımlandığı tarih
itibarıyla ilgilisine tebliğ edilmemiş olan ve genel bütçeye gelir kaydı gereken ve her bir kabahat için 120
Türk lirasının (bu tutar dâhil) altında kalan idari para cezaları tebliğ edilmez, tebliğ edilmiş olanların ve
bunlara bağlı ferî alacakların tahsilinden vazgeçilir. idari para cezası ile birlikte ilgilisine tebliği gereken ve
tutarı 12 Türk lirası ve altında kalan geçiş ücretleri için de bu bent hükmü uygulanır." hükmü yer
almaktadır.

• TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN 50 TL'Yİ AŞMAYAN AMME ALACAKLARI; Maliye Bakanlığına bağlı tahsil
dairelerince takip edilmekte olan ve vadesi 31/12/2007 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu
Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamına giren her bir
alacağın türü, dönemi, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle tutarı 50 Türk lirasını aşmayan asli
alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı ferî alacakların, aslı ödenmiş ferî alacaklardan tutarı
100 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilir.

• Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilmekte olan;

– Vadesi 31/12/2007 tarihinden (bu tarih dahil) önce olan,
– Her bir alacak türü ve dönemi itibarıyla aslı 50,00 TL'yi aşmayan (tutarına bakılmaksızın bu asıllara

bağlı fer'iler dahil),
– Aslı ödenmiş fer'i alacaklardan tutarı 100,00 TL'yi aşmayan,
– Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan, alacaklar girmektedir.

• Buna göre, vergiler, vergi cezaları, kaynak kullanımını destekleme fonu alacakları, Ecrimisiller, adli para
cezaları, idari para cezaları, yiyecek bedelleri gibi amme alacakları bu bent kapsamında terkin edilecektir.



KANUN KAPSAMI DIŞINDA OLANLAR

• Adli ve idari para cezaları (6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendinde yer alan idari para cezaları hariç),

• Petrol Kanununa istinaden alınan Devlet hissesi ve Devlet hakkı,

• Şeker Kanununa istinaden alınan şeker fiyat farkı,

• Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının
Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanuna istinaden alınan akaryakıt fiyat istikrar
payı ve akaryakıt fiyat farkı,

• Maden Kanununa istinaden alınan Devlet hakkı ve özel idare payı ile madencilik fonu,

• Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye
ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnameye istinaden alınan kılavuzluk ve römorkörcülük hizmet payları,

• Türk Petrol Kanununa istinaden alınan Devlet hissesi,



BAŞVURU ŞEKİLLERİ

• 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihi
izleyen ikinci ayın sonuna kadar (30 Kasım
2014) başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

• Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere
başvuran borçluların, takip ve tahsilat
işlemlerinden dolayı açtıkları davalardan da
(ihtirazı kayıtla verilen beyannameye konu
alacaklar için maddeden yararlanmak
isteyenlerin alacağa ilişkin olarak açmış oldukları
davalar dahil) vazgeçmeleri gerekmektedir.



BAŞVURU ŞEKİLLERİ

• Faiz, cezai faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer'i amme alacakları yerine bu
Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarının esas alınacaktır.

• Madde kapsamında yapılandırılması mümkün olan idari para cezalarından;

• Trafik ve karayolu taşıma idari para cezalarının yapılandırılmasında aylık %5
oranında hesaplanacak faiz yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık
değişim oranları esas alınarak Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır. Ancak, hesaplanan
Yİ-ÜFE tutarı da ilgili Kanun gereğince idari para cezasının iki katını
geçemeyecektir.

• Üç katına çıkmış olan trafik cezaları ve üç katına çıkmış karayolu taşıma idari para
cezaları da üç katına çıkan tutar üzerinden borçlular bu kanundan maddeden
yararlanabilecektir.

• Madde kapsamına 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce verilen ve Kanunun
yayımlandığı tarih itibarıyla (bu tarih hariç) kesinleşerek vadesi geldiği halde
ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan idari para cezaları
girmekte olup, idari para cezası kesinleştiği halde bu cezaya ilişkin tutanakların
ilgili vergi dairelerine intikal etmemiş olması halinde, borçlular vergi dairelerine
idari yaptırım karar tutanaklarını ibraz ederek başvuruda bulunabilecek ve bu
başvurular üzerine söz konusu idari para cezaları madde kapsamında
yapılandırılacaktır.



ÖRNEK UYGULAMA

• Kanun kapsamında yapılandırılacak alacaklar, vergiler ile vergi aslına bağlı vergi cezalarıdır.

• 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla (bu tarih hariç) kesinleşmiş olup, bu tarih
itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan vergiler ve vergi aslına bağlı vergi cezalarının
madde kapsamında yapılandırılmasıdır.

• Madde kapsamında ödenecek alacak tutarının tespiti için vergi asıllarına

• Vade tarihinden, Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı yerine,
daha önce hesaplanmış gecikme faizi olması halinde, bu faizin hesaplandığı süre dikkate
alınarak, gecikme faizi yerine,

• Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır.

• Bu tutar, vergi aslı ile toplanarak madde hükmüne göre yapılandırılan alacak tutarı
bulunacaktır.

• Yapılandırılan alacak tutarının, maddede öngörülen süre ve şekilde tamamen ödenmesi
halinde, vergi aslına ilişkin gecikme zammı ve gecikme faizinin tamamının tahsilinden
vazgeçilecektir.



ÖRNEK UYGULAMA

Örnek 3- 26/1/2011 vadeli 3.500,00 TL gelir (stopaj) vergisi süresinde
ödenmemiştir. 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihe kadar 2.131,52
TL gecikme zammı hesaplanmıştır. Kanunun yayımı tarihi itibarıyla
toplam borç tutarı 5.631,52 TL'dir.

Ödenecek Tutar
Gelir (stopaj) Vergisi : 3.500,00 TL
Yİ-ÜFE Tutarı (Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı Yerine): 974,75 TL
TOPLAM : 4.474,75 TL

Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar
Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı: 2.131,52 TL



ÖRNEK UYGULAMA
2009 vergilendirme dönemine ilişkin 25/3/2010 tarihine kadar elektronik ortamda
verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmemiştir. Yapılan inceleme
sonucunda, 2009 dönemi için 20.000,00 TL gelir vergisi tarh edilmesi ve bir kat vergi zıyaı
cezası ile 1.000,00 TL özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Vergi/ceza
ihbarnamesi 6/4/2011 tarihinde mükellefe tebliğ edilmiştir. İnceleme sonucu yapılan bu tarhiyata
konu alacaklar için uzlaşma talep edilmediği gibi dava da açılmadığından, söz konusu alacaklar
kesinleşerek 6/5/2011 tarihinde tahakkuk etmiş ve Kanunun yayımlandığı tarihe kadar herhangi bir
ödemede bulunulmamıştır. Bu tarhiyata göre tahakkuk eden vergi, vergi zıyaı cezası, özel usulsüzlük
cezası, gecikme faizi ve gecikme zamları şu şekildedir.

• Gelir Vergisi :20.000,00 TL
• Vergi Zıyaı Cezası :20.000,00 TL
• Özel Usulsüzlük Cezası : 1.000,00 TL 
• Gecikme Faizi :   3.630,00 TL
• Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı :10.957,36 TL
• Vergi Zıyaı Cezasına Uygulanan Gecikme Zammı :10.957,36 TL
• TOPLAM : 66.544,72 TL

• Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan ve madde kapsamına giren vergi cezalarının maddeden
yararlanılarak ödenmek istenmesi halinde, maddenin ikinci fıkrası gereğince bu cezaların %50'si
ödenmesi durumunda, cezanın geri kalan %50'sinin tahsilinden vazgeçilecektir.

• Vergi aslına uygulanan gecikme faizi ve gecikme zammı ile vergi ziyaı cezasına uygulanan gecikme zammı 
yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları kullanılarak, Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır.

• Buna göre, örnek olayda gecikme faizinin hesaplandığı süre, gecikme faizi tutarı, bu sürelere ilişkin 
toplam Yİ-ÜFE oranları ve Yİ-ÜFE tutarları aşağıda gösterilmiştir.



ÖRNEK UYGULAMA

Ödenecek Tutar

Gelir Vergisi : 20.000,00 TL
Vergi Ziyaı Cezası : 20.000,00 TL
Özel Usulsüzlük Cezası (1.000,00 x %50=) :       500,00 TL

Yİ-ÜFE Tutarı (Gecikme Faizi Yerine) : 2.066,00 TL
Yİ-ÜFE Tutarı (Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı Yerine) :  4.411,20 TL
Yİ-ÜFE Tutarı (Vergi Ziyaı Cezasına Uygulanan Gecikme Zammı Yerine) :  4.411,20 TL
TOPLAM :51.388,40 TL

Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar
Özel Usulsüzlük Cezası : 500,00 TL 
Gecikme Faizi : 3.630,00 TL
Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı :10.957,36 TL
Vergi Zıyaı Cezasına Uygulanan Gecikme Zammı :10.957,36 TL
TOPLAM :26.044,72 TL



TAKSİT VE UYGULANACAK KATSAYI 
• Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların maddede öngörülen şartların yanı sıra bu Kanunun

yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvuruda bulunmaları

• Ödenecek tutarları, ilk taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ikişer
aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri şarttır.

• İlk taksit ödeme süresi 31/12/2014 tarihi mesai saati bitiminde sona ermektedir.

• Maddenin sekizinci fıkrası hükmü ile azami taksit süresi 18 eşit taksit olarak belirlenmiş olmakla birlikte
maddenin dokuzuncu fıkrası ile 6, 9 ve 12 eşit taksitte ödeme seçenekleri getirilmiştir.

• Taksitle yapılacak ödemelerinde belirlenen tutara;
– 1) Altı eşit taksit için (1,05),

– 2) Dokuz eşit taksit için (1,07),

– 3) On iki eşit taksit için (1,10),

– 4) On sekiz eşit taksit için (1,15),

• katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde
ödenecek taksit tutarı hesaplanır.

• ç) Bu madde kapsamında ödenmesi gereken tutarlar; il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil
bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca ikişer aylık dönemler hâlinde azami otuz altı eşit taksitte
ödenebilir. Bu takdirde bu bent hükmüne göre hesaplanacak katsayı yirmi dört eşit taksit için (1,20), otuz
eşit taksit için (1,25), otuz altı eşit taksit için (1,30) olarak uygulanır." hükmü yer almaktadır.



TAKSİT VE UYGULANACAK KATSAYI 

• Bu madde kapsamında ödenmesi gereken tutarlar; il özel idareleri, belediyeler ve bunlara
bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca ikişer aylık dönemler hâlinde
azami otuz altı eşit taksitte ödenebilir. Bu takdirde bu bent hükmüne göre hesaplanacak
katsayı yirmi dört eşit taksit için (1,20), otuz eşit taksit için (1,25), otuz altı eşit taksit için
(1,30) olarak uygulanır.”

• Gençlik ve Spor Bakanlığına, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil
edilmiş olan ve Türkiye'de sportif alanda faaliyette bulanan spor kulüplerine ise azami kırk iki
eşit taksitte ödenmesi imkanı verilmiştir. Dolayısıyla, bu borçluların anılan Kanun kapsamında
yapılandırılan borçları ilgisine göre, altı, dokuz, on iki, on sekiz, yirmi dört, otuz, otuz altı ve
kırk iki eşit taksit halinde ödemeleri mümkün bulunmaktadır. Spor kulüplerinin bu imkandan
yararlanabilmeleri için başvuru sırasında Gençlik ve Spor Bakanlığına ya da Türkiye Futbol
Federasyonuna veya özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş spor kulübü olduklarını
belirten belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.

• Bu kulüplerin dernek veya şirket şeklinde örgütlenmiş olması madde ile verilen imkandan
yararlanmalarına engel teşkil etmemektedir. Spor kulüplerinden aranılan amme alacaklarıyla
ilgili olarak ikincil sorumluluğu bulunan kişiler de bu borçlar için bu hükümden
yararlanabilecektir.



TAKSİTLENDİRMEDE ÖZELLİK ARZ EDEN UYGULAMALAR

• Bu itibarla, 6111 sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandırarak
bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla devam edenlerin bu
borçları için madde hükmünden yararlanmaları mümkün
bulunmamaktadır.

• Diğer taraftan, 6111 sayılı Kanun kapsamında borçlarını
yapılandırdığı halde yükümlülüklerini yerine getirmediği için
yararlanma haklarını kaybeden bu madde hükmünden
yararlanabileceklerdir.

• Maddenin on üçüncü fıkrasının (ç) bendinde "ç) 3/7/2005 tarihli ve 5393
sayılı Belediye Kanununun geçici 5 inci maddesi ile 10/7/2004 tarihli ve
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü maddesi
kapsamında uzlaşılan alacaklar hakkında bu Kanun hükümleri
uygulanmaz." hükmü yer almakta olup, anılan Kanunlar uyarınca uzlaşma
hükümlerinden yararlanan kuruluşların uzlaşılan borçlarının madde
kapsamında yapılandırılmamasına özellikle dikkat edilecektir.



TAKSİTLENDİRMEDE ÖZELLİK ARZ EDEN 
UYGULAMALAR

• Vadesinde ödenmesi öngörülen alacakların veya taksit tutarının %10'unu aşmamak şartıyla 5 Türk lirasına
(bu tutar dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler için bu madde hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz.

• ihtilaflarıyla ilgili olarak bu Kanunun yayımlandığı tarihten sonra tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem
yapılmaz ve bu kararlar ile hükmedilmiş yargılama giderleri ve vekâlet ücreti bulunması hâlinde bunlar talep
edilemez." hükmü yer almaktadır.

• Madde kapsamında borçları yapılandırılan mükellefler tarafından, borcu olup olmadığına dair yazı
istenilmesi halinde taksitlendirme ihlal edilmediği sürece bu borçları için vadesi geçmiş borcun
bulunmadığına dair yazı verilecektir.

• Bu madde kapsamında ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye bağlı kesilen vergi cezaları ve
bunlara bağlı fer'i amme alacakları yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları
esas alınarak hesaplanacak tutarın ait olduğu taşıt için, madde hükümlerinin ihlal edilmemiş olması
koşuluyla taksit ödeme süresi sonuna kadar taşıtlarının fenni muayenelerini yaptırmalarına ve uçuşa
elverişli belgelerini almalarına imkan verilecektir.

• Maddenin on üçüncü fıkrasının (c) bendinde, maddeye göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak tatbik edilen
hacizlerin yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacağı ve buna isabet eden teminatların iade edileceği hükme
bağlanmıştır. mükelleflerin teminat değişikliği talepleri de değerlendirilebilecektir

• Bu nedenle, 6183 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca alacağın takibi için düzenlenerek tebliğ edilen
ödeme emrine karşı açılmış olan davalara konu alacaklar için madde hükmünden yararlanmak üzere
başvuruda bulunulması halinde, ödeme emrine karşı açılmış davalardan da vazgeçildiğinden, 6183 sayılı
Kanunun 58 inci maddesi gereğince %10 oranındaki haksız çıkma zammı talep edilmeyecektir.



TAKSİTLENDİRMEDE ÖZELLİK ARZ EDEN 
UYGULAMALAR

• İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre iflasının açılmasına karar verilen gerçek ve tüzel kişilerin
madde hükümlerinden yararlanabilmeleri için iflas işlemlerini yürüten iflas idaresinin ilgili
vergi dairesine yazılı olarak müracaat etmesi zorunludur.

• Bununla birlikte, iflas halindeki tüzel kişiliklerin ortaklarının ve kanuni temsilcilerinin 213 sayılı
Kanun ve 6183 sayılı Kanun uyarınca sorumlu oldukları borçlar için madde hükümlerinden
yararlanabilmeleri mümkün bulunmaktadır.

• Haklarında iflas ertelemesi kararı bulunan şirketler ve kooperatifler 6552 sayılı Kanuna göre
yapacakları başvurularını haklarında verilmiş mahkeme kararına göre temsile yetkili kişiler
vasıtasıyla yapacaklardır.

• 213 sayılı Kanun ile 6183 sayılı Kanunda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle
mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişiler
sorumlu oldukları tutar dikkate alınarak yararlanabileceklerdir.

• Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca mükellefle
birlikte borcun ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumluluğu bulunanların da
madde hükümlerinden yararlanmaları mümkündür.



KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE 
MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU

• Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerine,
31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle
birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları bu Kanunun
yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine
beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltmeleri ve böylece kayıtlarını fiili
duruma uygun hale getirmeleri imkanı verilmiştir.

– Bu hüküm, sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi
mükelleflerini kapsamaktadır.

– Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri,
31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle
birlikte işletmelerinde bulunmayan Kasa mevcutlarını, Kanunun
yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın son günü olan 31/12/2014
tarihine (bu tarih dahil) kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle
kayıtlarını düzeltebileceklerdir.



KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE 
İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA 
MEVCUDU/ORTAKLAR CARİ HESABI



KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE 
MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU

• Vergisel Yükümlülükler; Bilançolarında görülmekle birlikte
işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutlarını düzeltmek için
beyanda bulunan mükellefler, beyan edilen tutarlar
üzerinden %3 oranında vergi hesaplayacak ve hesaplanan
vergiyi beyanname verme süresi içinde ödeyeceklerdir.

• Bu süre içerisinde ödenmeyen bu vergiler 6183 sayılı Kanun
hükümlerine göre gecikme zammıyla birlikte takip edilecektir.

• Söz konusu tutarların beyanı üzerine, defter kayıtlarının
düzeltilmesi gerekecektir.



KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE 
MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU

• (A) Anonim Şirketinin, 31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenlediği bilançosunda kasa
hesabında 300.000 TL görülmekle birlikte fiilen kasada bulunmayan tutar 290.000
TL'dir. Şirketin dönem içindeki faaliyetleri sonucunda, beyan tarihi olan
24/10/2014 tarihi itibarıyla kasa hesabının mevcudu 400.000 TL olarak
görülmektedir.

• Anılan mükellef, her ne kadar beyan tarihi itibarıyla kasa mevcudu 400.000 TL
olsa da, 31/12/2013 tarihli bilançosunu baz almak suretiyle bu tarih itibarıyla var
olan kasa mevcudu içinde fiilen kasada bulunmayan tutarları esas alacak, bu
tutarın 290.000 TL olması nedeniyle, bu tutarı beyan edecek ve beyan edilen
tutar üzerinden hesaplanan vergiyi beyanname verme süresi sonuna (31/12/2014
tarihine) kadar ödeyecektir.

• Beyan tutarı : 290.000 TL

• Hesaplanan vergi : (290.000 x %3=) 8.700 TL 



KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE 
MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU

İşletmede bulunmayan kasa mevcudunun, kasa hesabından düşülmesi:

___________________________24/10/2014_____________

689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 290.000 TLZARARLAR

(6552 sayılı Kanunun 74. maddesi) (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)

100 KASA 290.000 TL

______________________________ / _______________________________

Verginin hesaplanması:

_________________________24/10/2014__________________________

689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARALAR 8.700 TL

(Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 8.700 T

L____________________________ / ________________________________

- Bilançoda görülmekle birlikte işletmede bulunmayan kasa mevcudundan kaynaklanan giderlerin nazım hesaplara (kanunen kabul edilmeyen 
gider olarak) kaydı:

___________________________24/10/2014__________________________

950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER 298.700 TL

951 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER HESABI 298.700 TL

_____________________________ / ________________________________



KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE 
MEVCUT OLMAYAN  ORTAKLAR CARİ HESABI

• 31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte
işletmelerinde bulunmayan 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 tutarlarını bu Kanunun yayımlandığı tarihi
izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle
kayıtlarını düzeltmeleri ve böylece kayıtlarını fiili duruma uygun hale
getirmeleri imkanı verilmiştir.

• İşletmenin 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 belirlenmesinde, tek düzen hesap planında yer alan "131.
Ortaklardan Alacaklar" ve "231. Ortaklardan Alacaklar" toplamından "331.
Ortaklara Borçlar" ve "431. Ortaklara Borçlar" toplamının çıkarılması
sonucunda kalan net tutar dikkate alınacaktır.



KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE 
MEVCUT OLMAYAN  ORTAKLAR CARİ HESABI

Örnek 3- (C) Anonim Şirketinin, 31/12/2013 tarihli bilançosunda
ortaklardan alacak ve ortaklara borç tutarları, bilanço hesapları
itibarıyla aşağıdaki gibi olup, beyan tarihi olan 21/10/2014 tarihi
itibarıyla bu tutarların değişmediği varsayılmıştır.

- 131. Ortaklardan Alacaklar hesabı 300.000 TL
- 231. Ortaklardan Alacaklar hesabı 150.000 TL
- 331. Ortaklara Borçlar hesabı (170.000) TL
- 431. Ortaklara Borçlar hesabı (120.000) TL

Bu çerçevede;
Beyan tutarı : [(300.000 + 150.000) - (170.000 + 120.000) =] 160.000 TL

Hesaplanan vergi: (160.000 x %3=) 4.800 TL olacaktır.



KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE 
MEVCUT OLMAYAN  ORTAKLAR CARİ HESABI

__________________________21/10/2014__________________________

689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 160.000 TL
(6552 sayılı Kanunun 74. maddesi) (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 130.000 TL
231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 30.000 TL

___________________________ / ________________________________
Verginin hesaplanması:
___________________________21/10/2014__________________________
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 4.800 TL

(Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 4.800 TL
____________________________ / ________________________________
___________________________21/10/2014__________________________
•

• 950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN 164.800 TL
• GİDERLER
•

• 951 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN 164.800 TL
• GİDERLER ALACAKLI HESABI
• _____________________________ / ________________________________



KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT 
OLMAYAN KASA VE ORTAKLAR CARİ HESABINDA 

ÖZELLİK ARZEDEN UYGULAMALAR

• Kar Dağıtımı: Mükelleflerce kâr dağıtımı yapılması halinde, ticari bilanço açısından dağıtılabilir ticari kâr tutarı,
6552 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi kapsamında beyan edilen ve "689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar" hesabı
altında muhasebeleştirilen tutarlar dikkate alınmaksızın tespit olunacaktır.

• Esas Alınacak Bilanço: Kanunun 74 üncü maddesi kapsamında beyanda bulunacak mükelleflerin, kurumlar vergisi
beyannamesi ekinde vermiş oldukları 31/12/2013 tarihli bilançolarını dikkate almaları gerekmektedir. Dolayısıyla,
mükelleflerin kanuni süresinden sonra verdikleri düzeltme beyannamelerinin ekinde yer alan bilançoları dikkate
alınmayacaktır.

• Ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmeyecektir.

• Ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecektir.

• Söz konusu tutarların ortaklara dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisine
yönelik ilave bir tarhiyat yapılmayacaktır.

• 2014 yılı geçici vergi beyannamelerinde düzeltme gerektiği takdirde beyanname verme süresi içinde gerekli
düzeltme işlemlerinin yapılması mümkün bulunmaktadır.

• Bu kapsama giren düzeltme işlemleri nedeniyle vergi dairelerince yapılacak ek tarhiyatlar için herhangi bir ceza
veya faiz aranmayacaktır.

• Tam tasdik sözleşmesi çerçevesinde daha önceki dönemlerine ilişkin rapor düzenlenmiş bulunan kurumlar vergisi
mükelleflerinin, 6552 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi hükmünden yararlanmaları halinde, raporu düzenleyen
yeminli mali müşavirlerin bu işlemlerle sınırlı olarak sorumluluğu aranmayacaktır.


