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SİRKÜLER                     İstanbul, 13.02.2012 

Sayı: 2012/38                     Ref: 4/38 

 

 

Konu:  

6274 SAYILI KANUN İLE YABANCI ÜLKELERDEKİ POLİTİK RİSK NEDENİYLE 

DURUMLARI MÜCBİR SEBEP HALİ KABUL EDİLENLER İLE DOĞAL AFETLER 

NEDENİYLE MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLEN BÖLGELERDE FAALİYET 

GÖSTEREN MÜKELLEFLERİN 6111 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 

YAPILANDIRDIKLARI BORÇ TAKSİTLERİNİN MÜCBİR SEBEP HALİNİN 

BİTİMİNDEN İTİBAREN BİR YILA KADAR UZATILABİLMESİ KONUSUNDA 

BAKANLAR KURULUNA YETKİ VERİLMİŞTİR  

 

11.02.2012 tarih ve 28201 sayılı Resmi Gazete’de “6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle 4749 

Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun” yayınlanmıştır.  

 

Kanunun 1. maddesi ile 6111 sayılı Kanunun “Yetki” başlıklı 168. maddesinin birinci 

fıkrasında aşağıdaki değişiklik yapılmıştır.  

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
Madde – 168: Yetki 

(1) Bakanlar Kurulu, bu Kanunun Birinci, İkinci, 

Üçüncü ve Dördüncü Kısımlarında öngörülen 

başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya 

kadar uzatmaya yetkilidir. 

(2) Bu Kanunun Birinci, İkinci, Üçüncü ve 

Dördüncü Kısımlarının uygulanmasına ilişkin 

usul ve esasları belirlemeye ilgisine göre Maliye 

Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı veya Sosyal 

Güvenlik Kurumu yetkilidir. İl özel idareleri ve 

belediyelere ait amme alacaklarına ilişkin 

hükümlerin uygulamasına dair usul ve esaslar 

Maliye Bakanlığınca, TEDAŞ ve hissedarı 

olduğu elektrik dağıtım şirketlerinin alacaklarına 

ilişkin hükümler Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının uygun görüşü 

alınarak TEDAŞ, diğer kurumlara ait alacaklara 

ilişkin usul ve esaslar bu kurumlar tarafından 

belirlenir. 

Madde – 168: Yetki 

(1) Bakanlar Kurulu, bu Kanunun Birinci, İkinci, 

Üçüncü ve Dördüncü Kısımlarında öngörülen 

başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya 

kadar, yabancı ülkelerde de faaliyette bulunan 

vergi mükelleflerinden, Ekonomi Bakanlığı 

tarafından olağanüstü politik riskin 

gerçekleştiği tespit edilen ülkede faaliyette 

bulunan ve bu ülkedeki faaliyetleri nedeniyle 

durumları 213 sayılı Kanunun 13’üncü 

maddesine göre mücbir sebep hali kabul 

edilenlerin, bu Kanun kapsamında alacakları 

yapılandırılan alacaklı idarelere mücbir sebep 

hallerinin devam ettiği süre içinde ödemeleri 

gereken taksitlerin ödeme süreleri ile 213 

sayılı Kanunun 15’inci maddesine göre doğal 

afet nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen 

yerlerdeki dairelere (alacaklı idarelere) doğal 

afetin vukuu tarihinden itibaren ödenmesi  
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 gereken taksitlerin ödeme süreleri, mücbir 

sebep halinin bitim tarihini takip eden aydan 

başlamak üzere topluca veya ayrı ayrı bir yıla 

kadar uzatmaya yetkilidir. 

(2) Bu Kanunun Birinci, İkinci, Üçüncü ve 

Dördüncü Kısımlarının uygulanmasına ilişkin 

usul ve esasları belirlemeye ilgisine göre Maliye 

Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı veya Sosyal 

Güvenlik Kurumu yetkilidir. İl özel idareleri ve 

belediyelere ait amme alacaklarına ilişkin 

hükümlerin uygulamasına dair usul ve esaslar 

Maliye Bakanlığınca, TEDAŞ ve hissedarı 

olduğu elektrik dağıtım şirketlerinin alacaklarına 

ilişkin hükümler Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının uygun görüşü 

alınarak TEDAŞ, diğer kurumlara ait alacaklara 

ilişkin usul ve esaslar bu kurumlar tarafından 

belirlenir. 

 

Yapılan düzenlemeye göre yabancı ülkelerde faaliyet gösteren ancak bu ülkelerde son 

dönemlerde yaşanan bazı olaylar nedeniyle politik riskin artması ve bu risk ekonomik 

faaliyetlerine yansıyan ve bu durumları mücbir sebep hali kabul edilen mükelleflerin, 6111 

sayılı Kanun kapsamında yapılandırdıkları ve taksite bağladıkları borçlarının taksitlerini 

ödemekteki güçlükleri dikkate alınarak mücbir sebep hallerinin bittiği tarihten itibaren 6111 

sayılı Kanun kapsamındaki taksitlerinin ödeme sürelerinin bir yıla kadar uzatılması 

konusunda Bakanlar Kurulu’na yetki tanınmıştır.  

 

Diğer taraftan, doğal afetler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen bölgelerde faaliyet 
gösteren ve 6111 sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran ve taksitlendiren 

mükelleflerin ekonomik yapılarındaki güçlükleri dikkate alınarak, bu mücbir sebep halinin 

bittiği tarihten itibaren 6111 sayılı Kanun kapsamındaki taksitlerini ödeme sürelerinin bir yıla 

kadar uzatılması konusunda Bakanlar Kurulu’na yetki tanınmıştır.  

 

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE DENETİM YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

  

EK: 

6274 Sayılı 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve 

Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle 4749 Sayılı Kamu Finansmanı Ve Borç 

Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
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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.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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11 Şubat 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28201 

KANUN 

6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL 

SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI 

KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE 4749 SAYILI KAMU FİNANSMANI 

VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNDA 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

Kanun No. 6274 Kabul Tarihi: 7/2/2012 

MADDE 1 – 13/2/2011 tarihli ve 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 Kanunun 168 inci maddesinin birinci fıkrasına “bir aya kadar” ibaresinden sonra gelmek üzere “, yabancı 

ülkelerde de faaliyette bulunan vergi mükelleflerinden, Ekonomi Bakanlığı tarafından olağanüstü politik riskin 

gerçekleştiği tespit edilen ülkede faaliyette bulunan ve bu ülkedeki faaliyetleri nedeniyle durumları 213 sayılı 

Kanunun 13 üncü maddesine göre mücbir sebep hali kabul edilenlerin, bu Kanun kapsamında alacakları yapılandırılan 

alacaklı idarelere mücbir sebep hallerinin devam ettiği süre içinde ödemeleri gereken taksitlerin ödeme süreleri ile 213 

sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre doğal afet nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki dairelere (alacaklı 

idarelere) doğal afetin vukuu tarihinden itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, mücbir sebep halinin 

bitim tarihini takip eden aydan başlamak üzere topluca veya ayrı ayrı bir yıla kadar” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 2 – 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi 

Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dış borcun tahsisi” tanımındaki “ve Karayolları 

Genel Müdürlüğüne” ibaresi “, Karayolları Genel Müdürlüğüne, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne” şeklinde 

değiştirilmiş ve aynı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 25 – Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 

yatırım programında yer alan projelerinin finansmanı amacıyla imzalanan kredi anlaşmaları ile temin edilen dış 

krediler, 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere Genel Müdürlüğe tahsisli olarak kullandırılmaya devam edilir. Bu 

madde ile geçici 24 üncü madde kapsamında tahsis edilen kredilerle ilgili olarak krediyi tahsis eden kuruluş hakkında 

14 üncü maddenin beşinci ve altıncı fıkralarının 5018 sayılı Kanunun eki (I) sayılı cetvelde yer alan kuruluşlara ilişkin 

hükümleri uygulanmaz.” 

MADDE 3 – Bu Kanunun 1 inci maddesi 25/2/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde; diğer 

maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

10/2/2012 

 
 

 

 


