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SĐRKÜLER                                                                                       Đstanbul, 02.05.2011  
Sayı: 2011/113                                                                                   Ref: 4/113 
 
 
Konu:  
6111 SAYILI KANUNDA YER ALAN BAZI BA ŞVURU VE ĐLK TAKS ĐT ÖDEME 
SÜRELERĐNĐN UZATILMASINA ĐLĐŞKĐN KARAR YAYINLANMI ŞTIR 
 
30.04.2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2011/1713 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile 6111 sayılı kanunda yer alan bazı başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri 
uzatılmıştır.  
 
Aşağıda kararın madde sıralamasına göre açıklamalarımız yer almaktadır.  
 
(1) 6111 sayılı Kanunun Đkinci, Üçüncü ve Dördüncü Kısımlarında yer alan başvuru 
süreleri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak olan ödemeler hariç ilk taksit ödeme 
süreleri, Kanunun 4. maddesi ile 17. maddesinin sekizinci fıkrasının (b) bendi hükümleri 
saklı kalmak üzere, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır. 
 
Buna göre;  
 
- 6111 sayılı Kanunun Maliye Bakanlığına, Gümrük Müsteşarlığına, Đl Özel Đdarelerine ve 
Belediyelere Bağlı Tahsil Dairelerince Takip Edilen Amme Alacakları ile Belediyelerin ve 
Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon Đdarelerinin Bazı Alacaklarına Đlişkin hükümleri 
içeren ikinci,   
 
- Sosyal Güvenlik Kurumuna Bağlı Tahsil Dairelerince Takip Edilen Alacaklara Đlişkin 
hükümleri içeren üçüncü ve  
 
- Çeşitli ortak hükümleri içeren dördüncü  
 
kısımlarında yer alan “başvuru süreleri”  ile,   
 
- (Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak olan ödemeler hariç) “ilk taksit ödeme” süreleri,  
 
Kanunun 4. maddesi (inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler) ile 17’nci 
maddesinin sekizinci fıkrasının (b) bendi (TRT’nin bandrol ücretleri ve elektrik enerjisi 
satış bedeli payları) hükümleri saklı kalmak üzere,  
 
Kanunda belirtilen “sürelerin bitiminden itibaren bir ay” uzatıldı . 
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6111 Sayılı Kanunun “ikinci kısmında” yer alan süre uzatımları hakkında: 
 
- 2. maddesinde düzenlenen kesinleşmiş vergi alacakları, 
 
- 3. maddesinde düzenlenen kesinleşmemiş veya dava aşamasında bulunan amme 
alacakları, 
 
- 5. Maddesinde düzenlenen 6111 sayılı kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak 
pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılabilecek beyanlar, 
 
- 6 ila 9. maddelerinde düzenlenen matrah ve vergi artırımı, 
 
ile ilgili başvurular 31 Mayıs 2011 tarihine kadar yapılabilecektir. Bu maddeler 
kapsamında hesaplanan tutarlar ise 30 Haziran 2011 tarihine kadar tamamen veya talep 
edilmesi halinde ilk taksitin 30 Haziran 2011 tarihine kadar ödenmesi şartıyla, ikişer aylık 
dönemler halinde azami onsekiz eşit taksitte ödenebilecektir. 
 
- Kanun’un 10. maddesi uyarınca (işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan 
emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar hakkında) vergi dairelerine yapılacak 
bildirimlerdeki süre 30 Haziran 2011 tarihine uzatılmıştır. 10. Madde kapsamında verilecek 
beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergiler de aynı süre içinde defaten ödenmek 
zorundadır. Taksitlendirme yapılmamaktadır.  
 
- 11. madde kapsamında (kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, kasa 
mevcudu ve ortaklardan alacaklar) işletmede mevcut olmayan emtialar için 30 Haziran 
2011 tarihine kadar fatura düzenlenerek her türlü vergisel yükümlülüklerin yerine 
getirilmesi suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirilmeleri gerekmektedir. Yine 11. madde 
kapsamında ayrıca 31.12.2010 tarihli bilançolarda görülmekle birlikte işletmelerde 
bulunmayan kasa mevcutları ve ortaklardan alacaklar tutarları da 30 Haziran 2011 tarihine 
kadar vergi dairelerine beyan edilmek suretiyle kayıtların düzeltilmeleri gerekmektedir. 11. 
madde kapsamında verilecek beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergiler de aynı süre 
içinde defaten ödenmek zorundadır. Taksitlendirme yapılmamaktadır.  
 
- Kanunun 4. Maddesine yönelik olarak, 6111 sayılı kanunun Resmi Gazete’de yayınlanma 
tarihi olan 25 Şubat 2011 tarihinden önce başlanılan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve 
tahakkuk işlemleri kapsamında; 
 
a) 25 Şubat 2011 tarihi ile 2 Mayıs 2011 tarihi (bu tarih dahil) arasında tebliğ edilen 
ihbarnamede yer alan vergi ve cezalara ilişkin olarak 6111 Sayılı Kanun’un 4. Maddesinden 
(Đnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan vergiler)  yararlanılmak istenmesi durumunda, 
tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük sürenin bitiminden sonra 1 aylık ek başvuru süresi 
verilmektedir. Bu kapsamda yapılandırılan tutarlar peşin veya 6 eşit taksitte ödenebilecektir. 
Peşin ödeme talep edilmesi durumunda ödemenin ihbarnamenin tebliğini izleyen 2. ayın 
sonuna kadar yapılması gerekmektedir. Taksitle ödeme talep edilmesi durumunda ise ilk  
 



 

3 

 
taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen 2. ayın sonuna kadar ödenmek şartıyla, iki şer aylık 
dönemler halinde ödeme yapılabilecektir. 
 
b) 3 Mayıs 2011 tarihinden itibaren tebliğ edilen ihbarnamelerde yer alan vergi ve cezalara 
ili şkin olarak 6111 Sayılı Kanun’un 4. maddesinden yararlanılmak istenmesi durumunda ise 
ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde başvurulması gerekmektedir. Bu 
kapsamda yapılandırılan tutarlar ise ilk taksiti ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan 
başlamak üzere peşin veya ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte ödenebilecektir. 
 
 
Đlk taksit ödeme süreleri:  
 
- Karar metnine göre, kanunun ikinci kısmı kapsamında (kararın 1. Maddesinde yer verilen 
istisnai hususlar hariç) daha önceden başvuruda bulunmuş ve borçlarını taksitlendirmiş ya da 
beyanname vermiş ve beyana ilişkin tahakkuk eden vergiyi taksitlendirmiş olan mükelleflerin 
“ ilk taksit” ödeme süreleri de bir ay uzatılmıştır.  
 
 
(2) 6111 sayılı Kanun kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak olan ödemelerden 
ilk taksit ödeme süresi 2011/Mayıs ayında sona erecek olanların ilk taksit ödeme süresi 
Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır. 
 
6111 Sayılı Kanunun “üçüncü kısmında” yer alan süre uzatımları hakkında: 
 
Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) yapılacak olan ödemelerden ilk taksit ödeme süresi Mayıs 
ayında sona erecek olanların ilk taksit ödeme süresi de kanunda belirtilen sürelerin bitiminden 
itibaren bir ay uzatıldı. 
 
Kararın 1.maddesine göre, SGK’na yapılacak yapılandırma başvuruları süresi 31 Mayıs 2011 
gününe kadar uzamıştır. Ancak, SGK yapılandırmalarında ödeme süreleri açısından özel bir 
düzenleme yapılmıştır.  
 
Normalde 6111 sayılı Kanunun 18. Maddesine göre, SGK borç yapılandırması için en geç 2 
Mayıs 2011 tarihine kadar başvuruda bulunulması ve ilk taksitin de Haziran 2011’de 
başlaması gerekiyordu. Kararın 1. Maddesi ile SGK borç yapılandırma başvuru süresi 31 
Mayıs tarihine uzatılmış, kararın 2. Maddesi ile de ödeme açısından daha önceden 
başvuruda bulunan ve “ilk taksitleri ” Mayıs ayı içinde olan mükelleflerin “ilk taksit” 
ödeme süreleri bir ay uzatılarak Haziran 2011’e ötelenmiştir .  
 
(3) 6111 sayılı Kanunun 4. maddesi ile 17. maddesinin sekizinci fıkrasının (b) bendinde yer 
alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri; Kanunun yayımlandığı 25/2/2011 tarihinden 
2/5/2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan tebligatlara münhasır olmak üzere 
Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır. 
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6111 Sayılı Kanunun “dördüncü kısmında” yer alan süre uzatımları hakkında: 
 
Kararın 1. Maddesine göre, 6111 sayılı kanunun 4. Kısmında yer alan (Madde 17 - Diğer 
alacaklar ve çeşitli hükümler) yapılandırma konularına ilişkin başvuru süreleri, ilgili 
maddelerde yer alan süre bitimlerinden itibaren bir ay uzatılmıştır.   
 
Kararın 3. maddesine göre, 6111 sayılı Kanunun inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan 
vergilere ilişkin düzenlemenin yer aldığı 4. maddesi ile diğer alacakları düzenleyen 17. 
maddesinin sekizinci fıkrasının (b) bendinde yer alan TRT’nin bandrol ücretleri ve 
elektrik enerjisi satış bedeli paylarına ilişkin başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri, 
kanunun yayımlandığı 25 Şubat 2011 tarihinden 2 Mayıs 2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar 
yapılan tebligatlara münhasır olmak üzere Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden 
itibaren bir ay uzatıldı.  
 
 
Saygılarımızla,  
 
                                                                                              DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
                                                                                                 MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş  
 
EK:  
2011/1713 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  
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30 Nisan 2011 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27920 

BAKANLAR KURULU KARARI 

 Karar Sayısı : 2011/1713 
 Ekli “6111 Sayılı Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru ve Đlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına Đlişkin 
Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 21/4/2011 tarihli ve 39246 sayılı yazısı üzerine, 13/2/2011 tarihli 
ve 6111 sayılı Kanunun 168 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 26/4/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
 

 Abdullah GÜL  

 CUMHURBAŞKANI 

Recep Tayyip ERDOĞAN 

 Başbakan 

 C. ÇĐÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı 

 H. YAZICI F. N. ÖZAK M. Z. ÇAĞLAYAN F. ÇELĐK 

 Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Devlet Bakanı Devlet Bakanı  

 E. BAĞIŞ S. A. KAVAF C. YILMAZ A. KAHRAMAN 

 Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı 

 M. V. GÖNÜL O. GÜNEŞ A. DAVUTOĞLU M. ŞĐMŞEK 

 Milli Savunma Bakanı Đçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 

 N. ÇUBUKÇU M. DEMĐR R. AKDAĞ M. H. SOLUK 

 Milli E ğitim Bakanı Bayındırlık ve Đskân Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı 

 M. M. EKER Ö. DĐNÇER N. ERGÜN T. YILDIZ 

Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

  E. GÜNAY V. EROĞLU 

  Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı 

 
6111 SAYILI KANUNDA YER ALAN BAZI BA ŞVURU VE ĐLK TAKS ĐT ÖDEME  

SÜRELERĐNĐN UZATILMASINA ĐLĐŞK ĐN KARAR  

 Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri 
 MADDE 1 − (1) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun Đkinci, Üçüncü ve Dördüncü Kısımlarında yer alan 
başvuru süreleri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak olan ödemeler hariç ilk taksit ödeme süreleri, Kanunun 4 
üncü maddesi ile 17 nci maddesinin sekizinci fıkrasının (b) bendi hükümleri saklı kalmak üzere, Kanunda belirtilen 
sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır. 
 (2) 6111 sayılı Kanun kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak olan ödemelerden ilk taksit ödeme 
süresi 2011/Mayıs ayında sona erecek olanların ilk taksit ödeme süresi Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 
bir ay uzatılmıştır. 
 (3)6111 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 17 nci maddesinin sekizinci fıkrasının (b) 
bendinde yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri; Kanunun yayımlandığı 25/2/2011 tarihinden 2/5/2011 tarihine 
(bu tarih dahil) kadar yapılan tebligatlara münhasır olmak üzere Kanunda 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. 

  
 

 


