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SĐRKÜLER         Đstanbul, 20.06.2012 
Sayı: 2012/144         Ref: 4/144 
 
Konu: 
6322 SAYILI KANUN ĐLE 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DE ĞĐŞĐKL ĐKLER  
 
15.06.2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6322 sayılı Kanun ile 6111 
Sayılı Kanunda yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmaktadır.  
 
6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
 
Yapılan düzenleme çerçevesinde çeşitli nedenler ile 6111 sayılı Kanun ile borçlarını 
yapılandırdıkları halde taksitlerini zamanında ödeyemeyerek yapılandırma haklarını 
kaybedenlere maddede belirtilen şartlar dâhilinde bir imkan daha verilmektedir. 
Düzenlemeye göre, borçlular zamanında ödenmeyen tutarları ödemeleri gereken tarihten 
itibaren gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammıyla birlikte Ekim 2012 
sonuna kadar ödemeleri koşuluyla 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlandırılacaklardır. 
Bu yeni imkanın uygulanmasına dair usul ve esaslar alacaklı kamu kurum ve kuruluşları 
tarafından belirlenecektir.  
 
“GEÇĐCĐ MADDE 19- (1) Bu Kanunun Birinci, Đkinci, Üçüncü ve Dördüncü Kısımlarına 
göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih 
itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal 
edenler, bu tutarları ödemeleri gerektiği tarihten itibaren Kanunun 19 uncu maddesinde 
belirlenen geç ödeme zammı ile birlikte bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 
ayın başından itibaren dört ay içerisinde ödemeleri şartıyla Kanun hükümlerinden 
yararlandırılır.  
 

(2) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu ve 14 üncü maddesinin üçüncü fıkralarında 
vadesinde ödenmesi öngörülen alacakların bu maddelerin hükümlerine göre ödenmemesi 
nedeniyle bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kanun hükümlerini ihlal etmiş olan 
borçluların ihlale neden olan tutarları, birinci fıkrada belirtilen sürede ödemeleri ya da bu 
süre içerisinde veya bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yaptıkları başvurulara 
dayanılarak 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre çok zor durumda olduklarının tespit 
edilmesi halinde bu borçlular da Kanun hükümlerinden yararlandırılır.  
 
(3) Bu Kanunun Birinci, Đkinci, Üçüncü ve Dördüncü Kısımlarına göre yapılandırma 
başvurusunda bulunduğu halde ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek 
yapılandırmayı ihlal edenlerden; bu Kanunun 6274 sayılı Kanunla değişik 168 inci 
maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden yabancı ülkelerde de faaliyette 
bulunan vergi mükelleflerinden, Ekonomi Bakanlığı tarafından olağanüstü politik riskin 
gerçekleştiği tespit edilen ülkede faaliyette bulunan ve bu ülkedeki faaliyetleri nedeniyle  
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durumları 213 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre mücbir sebep hali kabul edilenler ile 
213 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre doğal afet nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen  
yerlerdeki dairelere borçlulardan mücbir sebep hali bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih 
itibarıyla devam edenler, birinci fıkra kapsamındaki ödemelerini mücbir sebep halinin sona 
erdiği tarihi izleyen ayın sonuna kadar yapmaları şartıyla Kanun hükümlerinden 
yararlandırılır. 
 
(4) Bu Kanunun 5 inci maddesi hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunduğu 
halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kanun hükümlerini ihlal eden 
borçluların ihlale neden olan tutarları birinci fıkrada belirtilen süre ve şekilde, diğer tutarları 
ise Kanunda öngörülen  şekilde  tamamen  ödemeleri  halinde  ilgili  mevzuat  uyarınca 
 kesilmesi  gereken vergi cezaları ve para cezalarının kesilmesinden ve tahakkuk edip 
etmediğine bakılmaksızın bu alacaklardan ve bunlara ilişkin fer’i alacakların tahsilinden 
vazgeçilir. 
 
(5) Bu madde hükümlerinden yararlanan borçlulardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihten önce bu Kanun kapsamında yapılandırılan alacaklara karşılık cebren ya da rızaen 
tahsil edilen tutarlar, bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin en eski vadeli olanından 
başlamak üzere ve tahsil edildikleri tarihler dikkate alınarak bu madde hükmüne göre mahsup 
edilir. Bu şekilde yapılan mahsup sonrasında bu Kanun hükümlerine göre ödenmesi gereken 
tutarlardan fazla ödendiği tespit edilen tutarlar ilgili mevzuat hükümlerine göre red ve iade 
edilir. 
 
(6) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgisine göre bu 
Kanunun 168 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kamu kurum ve kuruluşları 
yetkilidir.”  

 
Söz konusu düzenleme 15.06.2012 tarihi itibarı ile yürürlüğe girmiştir. 
 
 
Saygılarımızla,  
 
       DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
          MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
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(*)  Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 
yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  
 
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 
uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   
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gogredik@mazarsdenge.com.tr 
 
 


