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SİRKÜLER                İstanbul, 22.03.2012 

Sayı: 2012/61                          Ref: 4/61 

 

 

Konu:  

DOĞAL AFETLER VE OLAĞANÜSTÜ POLİTİK RİSK NEDENİYLE MEYDANA 

GELEN MÜCBİR SEBEPLERE İSTİNADEN 6111 SAYILI KANUNDA YER ALAN 

TAKSİT SÜRELERİNİN YENİDEN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR 

YAYINLANMIŞTIR  

 

17.03.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/2941 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı’nda; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 13’üncü ve 15’inci maddeleri çerçevesinde 

doğal afet nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki dairelere borçlu olanlar ile 

Ekonomi Bakanlığı tarafından olağanüstü politik riskin gerçekleştiği tespit edilen ülkelerde de 

faaliyette bulunan vergi mükelleflerinden, durumları V.U.K’nun 13’üncü maddesine göre 

mücbir sebep hali kabul edilenlerin, mücbir sebep hallerinin devam ettiği süre içinde 6111 

sayılı kanunun Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Kısımları kapsamında alacakları 

yapılandırılan idarelere ödemeleri gereken taksitlerin ödeme sürelerinin yeniden 

belirlenmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.  

 

 
Doğal afet nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerler 
 
(1) 6111 sayılı Kanunun yayımlandığı 25/2/2011 tarihinden sonra ülkemizde meydana gelen 
doğal afetler nedeniyle, Maliye Bakanlığınca V.U.K’nun 13’üncü ve 15’inci maddelerine 
istinaden; 
 
a) Kütahya İli, Simav İlçesinde 19/5/2011 ila 29/2/2012 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil), 
 
b) Rize İli, Merkez İlçesinde 24/9/2011 ila 31/12/2011 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil), 
 
c) Van İli geneli ile Bitlis İli, Adilcevaz ve Ağrı İli, Patnos ilçelerinde ise bitim tarihi daha 
sonra belirlenmek üzere 23/10/2011 tarihinden itibaren (bu tarih dâhil), 
 
mücbir sebep hali ilan edilmiştir. 
 
(2) Doğal afet nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki borçluların münhasıran bu 
yerlerdeki dairelere (alacaklı idarelere) olan taksit ödeme süreleri aşağıda yer verilen 
kapsamda uzatılmıştır. 
 
 
Olağanüstü politik riskin gerçekleştiği tespit edilen ülkeler 
 
(1) 2011 yılında Libya ve Suriye'de meydana gelen olaylar nedeniyle bu ülkeler, Ekonomi 
Bakanlığı tarafından olağanüstü politik riskin gerçekleştiği ülke olarak tespit edilmiştir. 
 
 



 

2 

 

(2) Libya ve Suriye'deki faaliyetleri nedeniyle durumları V.U.K’nun 13 üncü maddesine göre 
mücbir sebep hali kabul edilen vergi mükelleflerinin, mücbir sebep halinin başladığı tarih ile 
mücbir sebep halinin sona erdiği tarih arasına rastlayan ve 6111 sayılı Kanun kapsamında  
alacaklı tüm idarelere ödemeleri gereken taksitlerin ödeme süreleri, aşağıda yer verilen 
kapsamda uzatılmıştır. 
 
 
Ödeme süreleri 
 
(1) Doğal afetler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki dairelere borçlu olanlar ile 
olağanüstü politik riskin gerçekleştiği ülkelerde faaliyet göstermeleri nedeniyle durumları 
mücbir sebep hali kabul edilen borçluların, mücbir sebep halinin başladığı tarih ile mücbir 
sebep halinin sona erdiği tarih arasına rastlayan taksitlerinden (ödeme süresinin son günü 
mücbir sebep halinin sona erdiği tarihe rastlayan taksitler dâhil) birincisinin ödeme süresi 
mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda, diğer taksitlerin ödeme süreleri de bu ayı 
takip eden aylarda (toplam on iki ayda) birbirini izleyecek şekilde ödenmek üzere uzatılmıştır. 
 
(2) Mücbir sebep halinin başladığı tarih ile mücbir sebep halinin sona erdiği tarih arasına 
rastlayan taksit sayısının on ikiden fazla olması halinde, fazla olan taksitler on ikinci taksitle 
birlikte ödenecektir.  
 
(3) Mücbir sebep halinin başladığı tarih ile mücbir sebep halinin sona erdiği tarih arasında 
peşin veya defaten ödenmesi gereken tutarlar, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen 
ayda ödenecektir. 
 
(4) 17.03.212 tarihinden önce mücbir sebep hali sona eren yerlerdeki dairelere borçlu olanlar 
ile mücbir sebep hali sona eren borçluların, mücbir sebep halinin başladığı tarih ile mücbir 
sebep halinin sona erdiği tarih arasına rastlayan taksitlerinden birincisinin ödeme süresi, 
mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen aydan itibaren bir yılı geçmemek şartıyla, 
17.03.2012 tarihini takip eden aydan başlamak üzere, diğer taksitlerin ödeme süreleri ise bu 
ayı takip eden aylarda birbirini izleyecek şekilde ödenmek üzere uzatılmıştır. 
 

 

Saygılarımızla,  

 

        DENGE DENETİM YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

 

EK: 

2012/2941 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  
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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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17 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28236 

BAKANLAR KURULU KARARI 

 

 Karar Sayısı : 2012/2941 

 Ekli “Doğal Afetler ve Olağanüstü Politik Risk Nedeniyle Meydana Gelen Mücbir Sebeplere İstinaden 6111 

Sayılı Kanunda Yer Alan Taksit Sürelerinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye 

Bakanlığının 8/3/2012 tarihli ve 25929 sayılı yazısı üzerine, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 168 inci 

maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/3/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

 
 

 Abdullah GÜL 

 CUMHURBAŞKANI 

 

 Recep Tayyip ERDOĞAN 

 Başbakan 

 

 B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ 

 Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı 

 

 S. ERGİN F. ŞAHİN E. BAĞIŞ N. ERGÜN 

 Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı  Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

 

 F. ÇELİK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı  Ekonomi Bakanı 

 

 T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı 

 

 İ. N. ŞAHİN C. YILMAZ E. GÜNAY M. ŞİMŞEK 

 İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı 

 

 Ö. DİNÇER İ. YILMAZ V. EROĞLU 

 Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı 

 

 R. AKDAĞ B. YILDIRIM 

 Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
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DOĞAL AFETLER VE OLAĞANÜSTÜ POLİTİK RİSK NEDENİYLE MEYDANA 

GELEN MÜCBİR SEBEPLERE İSTİNADEN 6111 SAYILI KANUNDA YER ALAN 

TAKSİT SÜRELERİNİN YENİDEN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Kararın amacı; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 13 üncü ve 15 inci maddeleri 

çerçevesinde doğal afet nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki dairelere borçlu olanlar ile Ekonomi 

Bakanlığı tarafından olağanüstü politik riskin gerçekleştiği tespit edilen ülkelerde de faaliyette bulunan vergi 

mükelleflerinden, durumları 213 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre mücbir sebep hali kabul edilenlerin, mücbir 

sebep hallerinin devam ettiği süre içinde 6111 sayılı Kanunun Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Kısımları 

kapsamında alacakları yapılandırılan idarelere ödemeleri gereken taksitlerin ödeme sürelerinin yeniden 

belirlenmesidir. 

Doğal afet nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerler 

MADDE 2 – (1) 6111 sayılı Kanunun yayımlandığı 25/2/2011 tarihinden sonra ülkemizde meydana gelen 

doğal afetler nedeniyle, Maliye Bakanlığınca 213 sayılı Kanunun 13 üncü ve 15 inci maddelerine istinaden; 

a) Kütahya İli, Simav İlçesinde 19/5/2011 ila 29/2/2012 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil), 

b) Rize İli, Merkez İlçesinde 24/9/2011 ila 31/12/2011 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil), 

c) Van İli geneli ile Bitlis İli, Adilcevaz ve Ağrı İli, Patnos ilçelerinde ise bitim tarihi daha sonra belirlenmek 

üzere 23/10/2011 tarihinden itibaren (bu tarih dâhil), 

mücbir sebep hali ilan edilmiştir. 

(2) Doğal afet nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki borçluların münhasıran bu yerlerdeki 

dairelere (alacaklı idarelere) olan taksit ödeme süreleri bu Kararın 4 üncü maddesi çerçevesinde uzatılmıştır. 

Olağanüstü politik riskin gerçekleştiği tespit edilen ülkeler 

MADDE 3 – (1) 2011 yılında Libya ve Suriye'de meydana gelen olaylar nedeniyle bu ülkeler, Ekonomi 

Bakanlığı tarafından olağanüstü politik riskin gerçekleştiği ülke olarak tespit edilmiştir. 

(2) Libya ve Suriye'deki faaliyetleri nedeniyle durumları 213 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre mücbir 

sebep hali kabul edilen vergi mükelleflerinin, mücbir sebep halinin başladığı tarih ile mücbir sebep halinin sona erdiği 

tarih arasına rastlayan ve 6111 sayılı Kanun kapsamında alacaklı tüm idarelere ödemeleri gereken taksitlerin ödeme 

süreleri, bu Kararın 4 üncü maddesi çerçevesinde uzatılmıştır. 

Ödeme süreleri 

MADDE 4 – (1) Bu Kararın 2 nci maddesi kapsamında mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki dairelere 

borçlu olanlar ile 3 üncü maddesi kapsamında mücbir sebep hali kabul edilen borçluların, mücbir sebep halinin 

başladığı tarih ile mücbir sebep halinin sona erdiği tarih arasına rastlayan taksitlerinden (ödeme süresinin son günü 

mücbir sebep halinin sona erdiği tarihe rastlayan taksitler dâhil) birincisinin ödeme süresi mücbir sebep halinin sona 

erdiği tarihi izleyen ayda, diğer taksitlerin ödeme süreleri de bu ayı takip eden aylarda (toplam on iki ayda) birbirini 

izleyecek şekilde ödenmek üzere uzatılmıştır. 

(2) Mücbir sebep halinin başladığı tarih ile mücbir sebep halinin sona erdiği tarih arasına rastlayan taksit 

sayısının on ikiden fazla olması halinde, fazla olan taksitler on ikinci taksitle birlikte ödenir. 

(3) Mücbir sebep halinin başladığı tarih ile mücbir sebep halinin sona erdiği tarih arasında peşin veya defaten 

ödenmesi gereken tutarlar, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda ödenir. 

(4) Bu Kararın yayımı tarihinden önce mücbir sebep hali sona eren yerlerdeki dairelere borçlu olanlar ile 

mücbir sebep hali sona eren borçluların, mücbir sebep halinin başladığı tarih ile mücbir sebep halinin sona erdiği tarih 

arasına rastlayan taksitlerinden birincisinin ödeme süresi, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen aydan 

itibaren bir yılı geçmemek şartıyla, bu Kararın yayımını takip eden aydan başlamak üzere, diğer taksitlerin ödeme 

süreleri ise bu ayı takip eden aylarda birbirini izleyecek şekilde ödenmek üzere uzatılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 5 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 6 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 
 

 
 


