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SUNUŞ 
 
216 madde ve 18 geçici madde içeren (toplam 234 maddelik)  “6111 Sayılı Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Diğer 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 25 
Şubat 2011 günlü ve (1). Mükerrer 27857 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.  
 
6111 sayılı yasa birçok farklı konuda düzenleme yapmasına rağmen, kamuoyunda asıl bazı 
alacakların yeniden yapılandırması ve matrah artırımına ilişkin hükümleri nedeniyle büyük bir 
ilgi uyandırmıştır ve “af kanunu” olarak adlandırılmıştır.  
 
Kanun ile çeşitli kamu kuruluşlarına olan vergi, harç, ceza, gecikme faizi, çeşitli hizmetler ve 
yasal zorunluluklardan kaynaklanan bazı borçların bir kısmının tahsilinden vazgeçilerek 
yeniden yapılandırılması öngörülmektedir. Bunun dışında matrah artırımı, kasa, stok ve 
ortaklardan alacaklar hesaplarında düzeltme imkânı da tanınmıştır. Her iki düzenleme ile 
borçlu mükelleflerin borçlarını ödemelerinin sağlanması ve mahkemelerde yığılan dava 
dosyalarının mahkemelere yarattığı iş yükünün azaltılması amaçlanmıştır. 
 
Mazars/Denge olarak bu çalışmamızda 6111 sayılı Kanunu sizler için mümkün olduğunca 
anlaşılır ve detaylı bir şekilde soru – cevap şeklinde ele aldık. 6111 sayılı Kanun ile getirilen 
imkânlardan yararlanmadan önce; özellikle vergi ve prim borçları ile cezalara dair 
yapılandırmaya ya da matrah artırımına gitmeden önce ilgili kurumların (özellikle Maliye 
Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun) çıkaracakları tebliğlerin beklenmesi ve tüm bu 
düzenlemelerin konunun uzmanları ile birlikte ele alınmasını tavsiye etmekteyiz. 
 
 
Saygılarımızla,  
 
 
               MAZARS/DENGE 
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I. KANUNUN KAPSAMI  

1. Bu Kanunun Düzenlenme Amaçları nelerdir? 
 
Uluslararası finans piyasalarında başlayıp tüm sektörleri etkisi altına alan küresel ekonomik 
krizin ülkemizde yarattığı ekonomik daralma sürecinden olumsuz etkilenen işletmelerin 
kamuya olan borç yükünü azaltmak, yatırım ortamını iyileştirmek ve ekonomik kalkınmanın 
sürdürülebilir şekilde devamlılığını temin etmek amaçlanmıştır. 

2. Kanun Kapsamına Giren İdare ve Kurumlar Hangileridir? 

• Maliye Bakanlığı,  
• Gümrük Müsteşarlığı,  
• Sosyal Güvenlik Kurumu,  
• İl Özel İdareleri ve Belediyeler,  
• Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdareleri,  
• TEDAŞ,  
• YURTKUR,  
• TRT,  
• KOSGEB,  
• TOBB ve TOBB’a bağlı odalar,  
• OSB  
• Denizcilik Müsteşarlığı, 
• Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 
• Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ve Konfederasyona bağlı federasyon ile odalar 
• Barolar 
• TÜRMOB ve TÜRMOB’ bağlı odalar 
• İhracatçı Birlikleri 
• Tarım ve Köy işleri Bakanlığı 
• Sulama Kooperatifleri ile Sulama Birlikleri 
• KİT’ler ile bunların müesseseleri, bağlı ortaklık ve iştirakleri 
• Toprak Mahsulleri ofisi 
• Kalkınma Ajansları 

3. Kanun Kapsamına Giren Alacaklar Nelerdir? 

• Vergiler, vergi cezaları, gecikme zamları ve gecikme faizleri, 
• Gümrük vergileri ve idari para cezaları, faizler ve zamlar, 
• Sosyal güvenlik primleri ve idari para cezaları, gecikme zammı ve faizleri, 
• İl özel idarelerinin çeşitli harç ve katılma payı gibi bazı alacakları,  
• Belediyelerin vergi, tarifeden doğan ücret ve su alacakları,  
• Büyükşehir belediyelerinin su ve atık su alacakları,  
• TEDAŞ’ın elektrik alacakları,  
• YURTKUR’un öğrenim kredisi alacakları,  
• TRT’nin elektrik payı ve bandrol ücretlerinden kaynaklı alacakları,  
• KOSGEB’in desteklerden kaynaklanan alacakları,  
• TOBB’un ve bağlı odalarının oda aidatı alacakları,  
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• OSB’nin elektrik, su, doğalgaz alacakları ile yönetim aidatları alacakları.  
• Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmet payları hariç olmak üzere, asli ve fer’i amme 

alacakları, 
• Devlet hissesi ve devlet hakkı 
• Aidat ve katılma payı alacakları 
• Baro kesenekleri ile staj kredisi borçları 
• Aidat ve birlik payı alacakları 
• Üye aidat alacakları 
• Kullandırılan kredi alacakları ile arazi bedeli alacakları 
• Tarımsal sulama faaliyeti alacakları 
• Taşınmazların kiralanmasından olan alacaklar 
• Fiskobirlik’e yapılan satıştan doğan alacaklar 
• Kanun gereği ödenmesi gereken paylara ilişkin alacaklar 

YENİDEN YAPILANDIRMA KAPSAMINA G İREN BORÇLAR VE ALACAKLI 
OLAN KURUMLAR  
 

ALACAKLI KURUMLAR BORÇ TÜRLER İ 
Maliye Bakanlığı Vergiler, vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları 
Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal güvenlik primleri, idari para cezaları, gecikme cezası 

ve gecikme zamları 
Gümrük Müsteşarlığı Gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, zamlar ve 

gecikme zamları 
Denizcilik Müsteşarlığı  Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmet payları hariç olmak 

üzere, asli ve fer’i amme alacakları 
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Devlet hissesi, devlet hakkı, özel idare payı ve madencilik 

fonu 
Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler Su ve atık su borçları, vergi ve tarifeden doğan ücretler 
İl Özel İdareleri Çeşitli harç ve katılma payı gibi bazı borçlar 
Tedaş Elektrik borçları 
TRT Elektrik payı ve bandrol ücretlerinden kaynaklanan borçlar 
Yurt-kur Öğrenim kredisi borçları 
KOSGEB Desteklerden kaynaklanan borçlar 
OSB Elektrik, su, doğalgaz borçları ile yönetim aidat borçları 
TOBB ve TOBB’a Bağlı Odalar Oda aidatı borçları 
Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ve 
Konfederasyona bağlı federasyon ile odalar 

Aidat ve katılma payı borçları 

Barolar Baro kesenekleri ile staj kredisi borçları 
TÜRMOB ve TÜRMOB’a bağlı odalar Aidat ve birlik payı borçları 
İhracatçı Birlikleri Üye aidat borçları 
Tarım ve Köy işleri Bakanlığı Kullandırılan kredi alacakları ile arazi bedelleri  
Sulama Kooperatifleri ile Sulama Birlikleri Tarımsal sulama faaliyeti borçları 
KİT’ler ile bunların müesseseleri, bağlı 
ortaklık ve iştirakleri 

Taşınmazların kiralanmasından olan borçlar 

Toprak Mahsulleri ofisi Fiskobirlik’e yapılan satıştan doğan tutarlar 
Kalkınma Ajansları Kanun gereği ödenmesi gereken paylara ilişkin borçlar 
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II. TAHSİLÂTIN HIZLANDIRILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER 
(VERGİ ALACAKLARININ VE CEZALARININ 
YAPILANDIRILMASI) 

4. Bu Kanundan Yararlanmanın Genel Şartları Nelerdir? 

Kanun kapsamında getirilen ödeme kolaylıklarından yararlanılabilmesi için, kanun kapsamına 
giren alacaklara ilişkin dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına 
başvurulmaması şarttır. 

5. Kanun Hangi Dönem İçin Uygulanacaktır? 

Maliye, Gümrük ve Belediyelere olan borçlar bakımından vadesi 31.12.2010 tarihinden önce 
(bu tarih dahil) olanlar için, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlar yönünden 2010/Kasım 
ve önceki aylara ilişkin dönem için uygulanacaktır. 

6. Ne zamana kadar ba şvuru yapılabilir?  
Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın 
sonuna kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekmektedir.  

7. Kesinle şmiş Vergi Borcu Bulunan Mükellef Bakımından 
Kanun Uygulaması Nasıl Olacaktır? 

ABC A.Ş. vadesi geldiği halde ödemesini yapmadığı 2009 yılına ilişkin Kurumlar Vergisi 
borcu ve gecikme cezaları yönünden;  verginin ödenmemiş kısmının tamamı ile vergi aslı için  
TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarı,  tamamen ödemesi 
şartıyla vergilere bağlı gecikme cezası kaldırılacaktır. 

8. Bir Vergi Aslına Ba ğlı Olmaksızın Kesilmi ş olan Vergi 
Cezaları Yönünden Kanun Uygulaması Nasıl Olacaktır?  

AB Ltd. Şti. 2010 yılı mayıs ayına ilişkin KDV beyannamesini süresinde vermemiş 
olmasından dolayı adına 1.derece usulsüzlük cezası kesilmiştir. Kanunun yayımlandığı tarih 
itibariyle ödemediği bu ceza için; cezanın  %50’sini ve  TEFE/ÜFE değişim oranları esas 
alınarak hesaplanacak tutarı ödemesi şartıyla cezanın kalan %50’sinin tahsilinden 
vazgeçilecektir. 

9. Ödenmemi ş Su Borçları Yönünden Kanun uygulaması 
Nasıl Olacaktır? 

Ahmet Bey  2010 yılı mart ve eylül aylarına ait tahakkuk eden toplam 450.-TL’lik su borcunu 
bu kanunun yayımlandığı tarih itibariyle ödememiştir. Ödenmemiş bulunan su borcunun 
tamamı ile TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarı ödemesi 
şartıyla uygulanan gecikme cezası silinecektir. 
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10. Kanun Kapsamında Faiz Hesaplama Yönteminin 
Değiştirilmesinin Mükellefe Sa ğladığı Yarar Nasıl Olacaktır? 

Bu kanun ile mevcut borçlar için hesaplanan faizlerin silinerek enflasyona göre yeniden 
hesaplanması söz konusu olacaktır. Örnek verecek olursak, 2009 yılı ocak ayında ödenmesi 
gereken 10.000TL’lik bir vergi borcunun 25.02.2011 tarihi itibariyle oluşacak toplam faiz 
yükü  aşağıdaki gibi olacaktır.   

Mevcut Uygulamaya Göre Hesaplanacak Faiz Tutarı      

10.000.-TL’lik vergi borcunun 25.02.2011 tarihi itibariyle oluşacak toplam gecikme faizi 
tutarı 5.200,00-TL dir.      

Bu Kanuna Göre Hesaplanacak Faiz Tutarı     

10.000.-TL’lik vergi borcunun 25.02.2011 tarihi itibariyle oluşacak toplam gecikme faizi 
(2009/Ocak – 2011/Şubat dönemi ÜFE endeksi artışına göre hesaplanan yaklaşık tutar) 
1.800,00.-TL’dir. 

Mükellefin Yarar Sağlayacağı Toplam Faiz Tutarı: 5.200,00 – 1.800,00= 3.400,00.-TL 

11. Kesinle şmemi ş veya Dava Safhasında Bulunan Tutarlar 
İçin Kanun Uygulamasının Sa ğladığı Yararlar Ne Olacaktır? 

Bunu bir tablo ile açıklayacak olursak; 

 Vergide 
İndirim 

Cezada 
İndirim 

Faizler ve Gecikme Zammında 
indirim 

Vergi Mahkemesindeki 
Davalar  

% 50  % 100 Gecikme faizi ve zammı yerine 
TEFE/ÜFE’ ye göre hesaplanacak faiz 

BÖLGE İDARE MAHKEMES İ VE DANIŞTAYDAK İ DAVALAR  
Vergi Mahkemesi Kararı 
Mükellefin Lehine ise 

% 80 % 100 Gecikme faizi ve zammı yerine 
TEFE/ÜFE’ ye göre hesaplanacak faiz 

Vergi Mahkemesi Kararı 
Mükellefin Aleyhine ise 

Yok % 100 Gecikme faizi ve zammı yerine 
TEFE/ÜFE’ ye göre hesaplanacak faiz 

Vergi Mahkemesi Kararı 
Bir üst Mahkemece 
Bozulmuşsa  

% 50 % 100 Gecikme faizi ve zammı yerine 
TEFE/ÜFE’ ye göre hesaplanacak faiz 

ASLA BAĞLI OLMAKSIZIN KES İLEN CEZALARA İLİŞKİN DAVALAR 
Vergi Mahkemesindeki 
Davalar 

- % 75 Alınmayacak 

Vergi Mahkemesi Kararı 
Mükellef Lehine ise 

- % 90 Alınmayacak 

Tasdik veya Tadilen 
Tasdik 

- % 75 Alınmayacak 
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12. Cari dönem vergilerinin ödenmemesi halinde 
yapılandırma hakkı kaybolacak mıdır? 
 

6111 sayılı Kanunun 3/9. maddesi şu şekildedir: “Maliye Bakanlığına bağlı tahsil 
dairelerince takip edilmekte olan amme alacaklarından yıllık gelir veya kurumlar vergilerini, 
gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi 
için bu madde ile 2 nci madde hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunan 
mükellefler, taksit  ödeme süresince  bu vergi türleri ile ilgili verilen beyannameler üzerine 
tahakkuk eden vergileri çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir takvim 
yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde belirtilen madde 
hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını 
kaybederler.” Bu durumda mükelleflerin kesinleşmiş veya kesinleşmemiş ya da dava 
safhasında bulunan alacaklarının yapılandırılması ve taksite bağlanması halinde, cari 
dönemdeki (taksit ödeme süresi içindeki); 

 
• Yıllık gelir veya kurumlar vergisi 
• Gelir stopajı 
• Kurumlar stopajı 
• Katma değer vergisi 
• Özel tüketim vergisi 

 
borçlarının çok zor durum olmaksızın, her bir vergi türü için bir takvim yılı içinde ikiden fazla 
vadesinde ödenmemesi halinde yapılandırma hakkı kalkacaktır.  

13. Hesapları İncelemede Olan Mükelleflerin Kanun 
Karşısındaki Durumu Nedir? 

2006-2009 yıllarına ilişkin defter ve belgeleri incelenen ve bu kanununun yayımlandığı 
tarihten önce başlanıldığı halde kanunun yayımlandığı tarihte incelemesi devam eden 
mükelleflerin incelemeleri ile tarh ve tahakkuk işlemlerine devam edilecektir. 

14. Hesapları İncelemede Olan Mükelleflerin Kanundan 
Yararlanması Nasıl Olacaktır? 

İnceleme ile tarh ve tahakkuk işlemlerinin tamamlanmasından sonra; 

-Tarh edilen vergilerin % 50 si ve buna bağlı vergi cezalarının tamamı kaldırılacak, 

-Bunlara bağlı gecikme faizi yerine mali af kanununun yayımlandığı tarihe kadar 
TEFE/ÜFE’ye göre hesaplanacak faiz ile bu tarihten dava açma süresinin bitim tarihine kadar 
hesaplanacak gecikme faizi dikkate alınacaktır. 
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15. İnceleme A şamasında olup Hakkında Suça İştirak 
Nedeni ile Ceza Kesilmi ş Bulunan Mükellef Kanundan Nasıl 
Yararlanacaktır? 

Hakkında suça iştirak nedeni ile 2010/Kasım ayında 50.000.-TL vergi ziyaı cezası kesilen 
Mükellef Bay A cezanın %25 i olan 12.500.-TL’nı ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 
otuz gün içersinde yazılı başvuruda bulunarak, ilk taksiti ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan 
başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte ödemesi halinde cezanın kalan 
%75’i silinmiş olacaktır.  

16. Uzlaşma Aşamasında Olanlar İçin Kanun Uygulaması 
Nasıl Olacaktır? 

Bu kanunun yayımlandığı tarih itibari ile tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunulmuş ancak 
uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış olmakla birlikte vergi ve ceza 
ihbarnameleri mükellefe tebliğ edilmemiş alacaklarda, verginin % 50’si, vergi aslına bağlı 
vergi cezasının tamamı kaldırılacak. Gecikme faizi yerinede TEFE/ÜFE’ye göre hesaplanacak 
faiz dikkate alınacaktır. 

17. Emlak Vergisi Borcu Bulunan Mükelleflerin 
Kendili ğinden Beyanda Bulunması Halinde Kanundan Nasıl 
Yararlanacaktır? 

Kemal Bey 2010 yılına ilişkin tahakkuk eden 1.500.-TL’lik emlak vergisini bu kanunun 
yayımlandığı tarih itibariyle ödememiştir. 1.500.-TL’lik vergi borcunun tamamı ile  
TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarı ödemesi şartı ile vergi 
borcuna bağlı gecikme cezası kaldırılacaktır. 

18. Mükellefin Pi şmanlık Hükümleri Kapsamında Beyanda 
Bulunması Durumunda Kanundan Yararlanma Nasıl 
Olacaktır? 

 Mükellef Bay A bu kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin pişmanlık hükümleri kapsamında 
beyanda bulunması halinde, beyan edilen matrahlar üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen 
vergilerin tamamı ile TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu 
kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla pişmanlık zammı ve vergi 
cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. 

19. Mükellefin  Kendili ğinden Beyanda Bulunması 
Durumunda Kanundan Yararlanma Nasıl Olacaktır? 

Mükellef Bay A’nın bu kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin kanuni süresi geçtikten sonra 
kendiliğinden yaptığı beyan ve bildirimler neticesinde tahakkuk eden vergi asıllarının tamamı 
ile  TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi şartıyla 
gecikme faizi ve vergi cezalarının tamamı silinecektir. 
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20. Diğer Ücret Mükelleflerinin Kanundan Yararlanması 
Nasıl Olacaktır? 

Özel şoförlük hizmeti veren Bay A 2010 yılında elde etmiş olduğu gelire ilişkin olarak, 2011 
yılı Mart ayı sonuna kadar vergi dairelerine başvurarak 2011 takvim yılına ilişkin gelir vergisini 
tarh ettirmesi ve karnesine işletmesi kaydıyla Bay A için önceki dönemlere ilişkin olarak herhangi 
bir vergi ve ceza aranmayacaktır.  

21. Daha Önce Bir Vergi Borcunu Uzla şma Talep Ederek 
Ödeme Yolunu Seçen Mükellefin Ödemesi Gereken Tutar ları 
Ödemeyip Bu Kanun Kapsamında Ödemek İsterse 
Uygulama Nasıl Olacak? 

Bir vergi borcunu daha önceki dönemlerde Kamu alacaklarının uzlaşma usulü ile tahsili 
hakkındaki kanun kapsamında yapılandırmaya sokan bir mükellef  bu kanunun yayımlandığı 
tarihe kadar ödemediği tutarları bu kanun kapsamında ödemesi durumunda daha önce 
uzlaşılan vergi borcu üzerinden hesaplanan binde iki oranındaki faiz alacaklarının tamamının 
tahsilinden vazgeçilecektir. 

22. Hakkında İdari Para Cezası Uygulanan Mükellef Bu 
Kanundan Yararlanabilir mi? 

Mükellef Bay A 2010 yılı Mart ayında vermesi gereken işyeri bildirgesini zamanında 
vermediği için hakkında idari para cezası uygulanmış ancak buna ilişkin bir ödeme 
yapmamıştır. Mükellef Bay A bu kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödemediği  idari para 
cezası tutarı için bu kanun kapsamında  cezanın tamamı ile TEFE/ÜFE aylık değişim oranları 
esas alınarak hesaplanacak tutarı tamamen ödemesi şartıyla yeniden yapılandırmadan 
yararlanabilecektir. 

23. Belediyelere Olan Hizmet Bedeli Borçları Bakımı ndan 
Kanun Uygulaması nasıl olacaktır? 
FD A.Ş. 2010 yılı ekim ayında şirketinin önünde bulunduğu 4 m2’lik alanda kaldırım 
düzenlemesini  Kadıköy belediyesine yaptırmıştır. Bu hizmet karşılığında Kadıköy belediyesi 
tarafından adına tahakkuk ettirilen 44.220.-TL hizmet bedeli borcunu ödememiştir. Firmanın, 
bu kanunun yayımlanmış olduğu tarih itibariyle ödenmemiş olan borcun tamamı ile 
TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarı tamamen ödemesi şartıyla 
uygulanan gecikme faizi kaldırılacaktır.  

24. Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında İthalat Yapan 
Firmanın İhracat Taahhüdünü Zamanında Yerine 
Getirememesinden Dolayı Uygulanan Gümrük Cezaları 
Bakımından Kanun Uygulaması Nasıl Olacaktır?  
 
ABC A.Ş.’nin dahilde işleme izin belgesi kapsamında yaptığı ithalatlara ilişkin taahhüt ettiği 
ihracatları zamanında yerine getirememesinden dolayı firmaya, ithalat aşamasında tahsil 
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edilmeyen gümrük vergileri KDV, KKDF ve bunlara ilişkin gecikme cezası tahakkuk 
ettirilmiştir. Firma vadesi dolduğu halde ödemediği bu borçlar için; bu kanun kapsamında 
ödenmemiş gümrük vergileri KDV ve KKDF’nin  tamamı ile TEFE/ÜFE aylık değişim 
oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın  tamamen ödenmesi şartıyla gecikme cezalarının 
tamamı silinecektir. 

25. Yapılandırma sonucu TEFE/ÜFE endekslerine göre 
hesaplanan tutarlar gider kaydedilebilecek mi? 
 

Söz konusu tutarlar 6183 sayılı Kanuna istinaden hesaplanan gecikme faizi ve gecikme 
zammının yerini almaktadır. TEFE/ÜFE endeksine göre hesaplanan tutarlar da özü itibariyle 
bir gecikme zammıdır, gecikme faizidir. Bu nedenle  gider kaydedilmeyeceklerdir.  

26. Borçlarını yapılandıran mükelleflere ba şvurmaları 
halinde “borcu yoktur yazısı” verilecek midir?  
 

Taksitlendirme şartlarına uyulduğu sürece vergi daireleri tarafından borcu yoktur yazısı 
verilmesine ya da internet vergi dairesinden bu yazının alınmasına herhangi bir engel 
bulunmamaktadır.  

27. Yapılandırılan ve taksite ba ğlanan tutarların 
muhasebele ştirilmesi nasıl olacaktır?  
 

Yukarıda da açıklandığı gibi TEFE/ÜFE endeksine göre hesaplanan tutarlar gider olarak 
kabul edilmeyecektir. Diğer taraftan mevcut olan (360- Ödenecek Vergiler Hesabına alacak 
kaydedilmiş) borçlar  ise yeniden yapılandırılmış ve taksitlendirilmiştir.  

------------------------------- / ------------------------------  

360 ÖDENECEK VERGİLER   XXX 

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER XXX 

280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER XXX 

 

 368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA   XXX 

         TAKSİTLENDİRİLM İŞ VERGİ VE DİĞER 

         YÜKÜMLÜLÜKLER 

 438 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA    XXX 

        TAKSİTLENDİRİLM İŞ BORÇLAR 

--------------------------------- / ------------------------------  

Her taksit ödemesi sonrasında 180 hesaptan kanunen kabul edilmeyen gider hesabına borç 
kaydı, 368 hesaptan da 102 hesaba alacak kaydı verilecektir. Mahsuben ödeme yapılması 
halinde ise 368 hesap aktifteki ilgili hesap ile karşılaştırılacaktır.  

28. Mahsuben ödeme yapılması mümkün müdür?  
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Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine ödenmesi gereken amme alacaklarına uygulanmak 
üzere, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunan ve ödenecek tutarları 
ilgili vergi mevzuatı gereği iade alacağından kendi borçlarına mahsuben ödemek isteyen 
borçluların, bu taleplerinin yerine getirilebilmesi için başvuru ve/veya taksit süresi içinde 
ilgili mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etmeleri şarttır. Bu 
takdirde, ilgili mevzuatın borçlunun mahsup talebine esas aldığı tarih itibarıyla bu Kanuna 
göre ödenecek tutara mahsup işlemleri yapılır, mahsup talebine konu tutardan daha az tutarda 
mahsubun yapılması halinde, mahsuben ödeme suretiyle tahsil edilemeyen   tutar   için 
borçluya   bildirimde  bulunularak  eksik ödenen  bu  tutarın   bir   ay içerisinde ödenmesi 
istenilir. Bu süre içerisinde eksik ödenen tutarın, ödenmesi gerektiği tarihten ödendiği tarihe 
kadar gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen 
gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi halinde eksik 
ödenen tutar için bu Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz.  

29. Taksitlerin süresinde ödenememesi halinde 
yapılandırma hakkı kaybolacak mıdır?  
 

Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, 
süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit 
tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı 
Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç 
ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır. Süresinde 
ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim 
yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde matrah ve 
vergi artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanma 
hakkı kaybedilir. Bu hüküm her bir madde ve alacaklı idareler açısından taksitlendirilen 
alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.  

30. Kredi kartı ile ödeme imkânı bulunmakta mıdır?  
 
Evet, kredi kartına taksit imkanı bulunmaktadır.  

III. MATRAH VE VERG İ ARTIRIMI  

III-1. Gelir ve kurumlar vergisinde matrah artırımı   

31. Gelir ve kurumlar vergisi matrah artırımından k imler 
faydalanabilir? 
 
Tüm gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri diledikleri takdirde matrah artırımı 
müessesesinden faydalanabilecektir.  

32. Matrah artırımından hangi yıllar için faydalanı labilir? 
 
Matrah artırımı uygulamasından 2006, 2007, 2008 ve 2009 yılları için faydalanılabilir. 
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33. Matrah artırımı yapmanın faydaları nelerdir? 
 
Matrah artırımında bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine artırımında bulundukları 
yıllar için idarece gelir ve kurumlar vergisi incelemesi yapılamayacaktır. Yine artırımda 
bulunulan yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra herhangi bir kurumlar vergisi 
ve gelir vergisi cezası kesilemeyecektir.  

34. Matrah artırımı ne üzerinden yapılacaktır? 
 
Matrah artırımı mükelleflerin ilgili yıllarda vermiş oldukları yıllık gelir veya kurumlar vergisi 
beyannamelerinde yer alan gelir ve kurumlar vergisi matrahları üzerinden yapılacaktır 

35. Matrah artırımı için hangi sürede ba şvuru yapılmalıdır? 
 
Matrah artırımı için başvuru süresi, kanunun yayınlandığı tarihi izleyen ikinci ayın son 
günüdür. 

36. Matrah artırımı hangi oranlarda yapılacaktır? 
 
Artırım başvurusunda bulunan mükellefler her bir yılda oluşan gelir veya kurumlar vergisi 
matrahlarını aşağıda yer alan oranlar nispetinde arttıracak ve hesaplanan rakam üzerinden 
vergilerini ödeyeceklerdir. 
 

Yıl  Matrah Artı ş Oranı (%)  

2006 30 
2007 25 
2008 20 
2009 15 

37. Matrah artırımı en az hangi tutarda olmalı? 
 
Yukarıdaki oranlara göre hesaplanan matrah artırım tutarları her bir yıl için aşağıda yer alan 
rakamların altında kalmamalıdır. Altında kalması durumunda aşağıdaki rakamlar üzerinden 
beyan ve ödeme yapılacaktır.   
 
Gelir Vergisi Mükellefleri 
A- İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için 

Yıl  Asgari Matrah Artı ş 
Tutarı (TL)  

2006 6.370 
2007 6.880 
2008 7.480 
2009 8.150 
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B- Bilânço esasına göre defter tutan mükellefler  

Yıl  Asgari Matrah Artı ş 
Tutarı (TL)  

2006 9.550 
2007 10.320 
2008 11.220 
2009 12.230 

 
C- Serbest meslek erbabı için 

Yıl  Asgari Matrah Artı ş 
Tutarı (TL)  

2006 9.550 
2007 10.320 
2008 11.220 
2009 12.230 

 
Kurumlar Vergisi Mükellefleri 

Yıl  Asgari Matrah Artı ş 
Tutarı (TL)  

2006 19.110 
2007 20.650 
2008 22.440 
2009 24.460 

 

38. Matrah arttırılacak sene yıllık beyannamede zar ar beyan 
edilmi şse veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah 
oluşmamışsa ne olacak ? 
 
Bu durumda matrah artırımında her bir yıl için asgari tutarlar esas alınacaktır. 

39. Artırılan matrah üzerinden ne oranda vergi öden ecektir? 
 
Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri artırdıkları matrah üzeriden % 20 oranında gelir ve 
kurumlar vergisi ödeyecektir. Artırım yapılan yıla ili şkin yıllık beyannamelerin süresinde 
verilmesi ve tahakkuk eden vergilerin süresinde ödenmesi ve bu vergi türleri için kanunun 
tahsilatın hızlandırılmasına ilişkin hükümlerinden faydalanılmaması şartıyla arttırılan 
matrahlara uygulanacak vergi oranı % 15 olacaktır. 

40. Gayrimenkul Sermaye İradı sahipleri matrah artırımında 
faydalanabilecek mi? 
 
Geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından oluşan gelir vergisi mükellefleri de matrah 
artırımından faydalanabilecektir. Bu mükellefler için artırım yapılacak minimum tutarlar 
yıllar bazında aşağıdaki şekilde olacaktır. 
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Yıl  Asgari Matrah Artı ş 
Tutarı (TL)  

2006 1.910,00 
2007 2.064,00 
2008 2.224,00 
2009 2.446,00 

41. Gayrimenkul sermaye iradı sahipleri matrah artı rması 
durumunda ilgili yıllara ili şkin istisnadan faydalanabilir mi ? 
 
Matrah arttırılması durumunda arttırılan tutarlara herhangi bir istisna uygulanmayacaktır. 
Artırılan matrahın tamamı üzerinden vergi hesaplanacaktır. 

42. Basit usule tabi olanlar matrah artırımından 
faydalanabilecek mi ? 
 
Basit usule göre vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri de matrah artırımından 
faydalanabilecektir. Bu mükellefler için artırım yapılacak minimum tutarlar yıllar bazında 
aşağıdaki şekilde olacaktır. 
 

Yıl  Asgari Matrah Artı ş 
Tutarı (TL)  

2006     955 
2007 1.032 
2008 1.122 
2009 1.223 

43. Geliri yukarıda sayılan gelir unsurlarının dı şında kalan 
diğer gelir vergisi mükellefleri matrah artırımından 
faydalanabilecek mi? 
 
Geliri yukarıda sayılan gelir unsurları dışında kalan diğer gelir vergisi mükellefleri işletme 
hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş tutardan az olmamak üzere 
matrah artırımı yapabilecektir. Bu fıkranın uygulamasında ilgili yıllar itibarıyla gayrimenkul 
sermaye iratları için belirlenen istisna tutarları dikkate alınmaz. 
 
Diğer gelir unsuruna sahip gelir vergisi mükelleflerinin artırım yapabileceği minimum tutarlar 
aşağıdaki gibidir. 
 

Yıl  Asgari Matrah Artı ş 
Tutarı (TL)  

2006 6.370 
2007 6.880 
2008 7.480 
2009 8.150 
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44. GVK Geçici Md. 61 Kapsamında Stopajlı yatırım 
indiriminden yararlanan ki şi ve kurumların matrah artırımı 
karşısındaki durumu nedir? 
 
Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, % 19,8 oranında stopaja tabi yatırım indirimi 
istisnasından yararlanan kazançlarının olması durumunda, herhangi bir inceleme ve tarhiyata 
muhatap olunmaması için bu kazanç üzerinden tevkif edilen vergilerin, ait olduğu yıla ilişkin 
olarak matrah artırımından yararlanılması şarttır. 

45. GVK Geçici Md. 61 Kapsamında stopajlı yatırım 
indiriminden faydalanan ancak kazancı üzerinden sto paj 
hesaplamayan kurumlar vergisi mükelleflerinin durum u ne 
olacak? 
 
Kurumlar vergisi mükelleflerinin yatırım indiriminden faydalanan kazançları üzerinden 
hesaplanacak stopajları ait olduğu yıllarda muhtasar beyanname ile beyan etmemiş olmaları 
durumunda, bu yıllara ilişkin olarak vergi incelemesine ve tarhiyata muhatap olmamaları için 
bu kazanç ve iratlara ait tevkifat matrahlarını, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen 2. ayın 
sonuna kadar, 2006 yılı için 9.555.-TL, 2007 yılı için 10.325.-TL, 2008 yılı için 11.220.-TL 
ve 2009 yılı için 12.230.-TL’den az olmamak kaydıyla beyan etmeleri şarttır. Buna göre 
artırılan matrahlar üzerinden % 15 oranında vergi hesaplanacaktır.  

46. Yatırım İndirimine istinaden matrah artırımı yapılması 
durumunda tüm vergi incelemesi riski ortadan kalkar  mı ? 
 
Yatırım indirimine ilişkin matrah artırımı hükümlerinden faydalanılarak artırımda 
bulunulması, mükelleflerin bu yıllara ilişkin olarak vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap 
olmaları riskini ortadan kaldırmamaktadır. Bu riski ortadan kaldırmak için ilgili yıllarda 
vergiye esas alınan gelir veya kurumlar vergisi matrahlarını da genel esaslar çerçevesinde 
arttırmaları şarttır. 

47. Yatırım fon ve ortaklıklarının matrah artırımı 
karşısındaki durumu ? 
 
Yatırım fon ve ortaklıklarının kurumlar vergisinden istisna kazançlarının bulunması halinde, 
herhangi bir inceleme ve tarhiyata muhatap olunmaması için bu kazanç üzerinden tevkif 
edilen vergilerin, ait olduğu yıla ilişkin olarak matrah artırımından yararlanılması şarttır.  

48. Daha önce tevkif yoluyla ödenmi ş vergiler artırılan 
matrahlar üzerinden hesaplanan vergilerden mahsup 
edilebilir mi ? 
 
Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin beyan ettikleri matrahları artırmaları durumunda 
daha önce tevkif yoluyla ödemiş oldukları vergiler, artırılan matrahlar üzerinden hesaplanan 
vergilerden mahsup edilemeyecektir. 
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49. Matrah arttırılan yıllara ili şkin zararlar takip eden 
dönemlerin karlarından mahsup edilebilir mi ? 
 
Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulunulan senelere ilişkin 
zararları bulunması durumunda, bu zararların yarısı 2010 ve izleyen yıllar karlarından mahsup 
edilemeyecektir. 

50. Matrah artırılan yılların zararları 2010 yılınd an önceki 
yılların karlarından mahsup edilmi şse bu dönemlere ili şkin 
olarak düzeltme beyannamesi vermek gerekir mi ? 
 
Matrah artırımında bulunulan yılların zararları 2010 yılından önceki yılların karlarından 
mahsup edilmişse mahsup edilen yıllara ilişkin herhangi bir düzeltme beyannamesi vermeye 
gerek bulunmamaktadır. Zararların yarısının kullanım hakkının kaybedilmesi 2010 ve sonraki 
yıllar içindir. 

51. İstisna ve indirimler dolayısıyla gelecek yıllarda 
matrahtan indirilebilecek tutarlar ile geçmi ş yıl zararları 
artırım sonucu olu şan matrahtan indirilebilir mi? 
 
İstisna ve indirimler dolayısıyla gelecek yıllarda matrahtan indirilebilecek tutarlar ile geçmiş 
yıl zararları artırılan matrahlardan indirilemeyecektir. 

52. Matrah artırımında bulunmadan önce tevkif suret iyle 
ödenen vergilere ili şkin mahsup talebinde bulunan 
mükelleflerin bu taleplerine ili şkin olarak idarece inceleme 
ve tarhiyat yapılabilir mi?  
 
Tevkif suretiyle ödenen vergilerin mahsubuna ilişkin matrah artırımı öncesinde talepte 
bulunan mükelleflere, matrah artırımında bulunmuş olsa bile idarenin inceleme ve tarhiyat 
yapma hakkı saklı kalacaktır. 

53. Kıst dönemde faaliyette bulunan mükellefler içi n matrah 
artırımı asgari tutarları ne olacak? 
 
İşe başlama ve işi bırakma gibi nedenlerle kıst dönemde faaliyette bulunmuş mükellefler 
hakkında ilgili yıllar için belirlenen asgari matrahlar, faaliyette bulunan ay sayısı (ay kesri tam 
ay olarak) dikkate alınarak hesaplanacaktır.  

54. Kanun’un yayımlandı ğı tarihten önce yapılıp kesinle şen 
tarhiyatların durumu ne olacak ? 
 
Matrah artırımında bulunulan dönemlere ilişkin olarak, Kanun’un yayımlandığı tarihten önce 
yapılıp kesinleşen tarhiyatlar ilgili dönem beyanı ile birlikte dikkate alınacaktır. 
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ÖRNEK UYGULAMA 1  
Yıllık beyannamelerini zamanında verip tahakkuk eden vergileri süresinde ödeyen kurumlar 
vergisi mükellefi olan ABC Limited Şirketi matrah artırımı başvurusunda bulunmuştur. Yıllar 
itibariyle kurumlar vergisi matrahı verilen şirketin ödeyeceği vergi aşağıdaki gibi olacaktır.  
( Aşağıda yer alan örnek uygulamalarda Mükellefin beyannamelerini zamanında  verdiği ve 
beyan üzerine tahakkuk eden vergilerini de zamanında ödemesi halinde ödenecek vergi % 15  
oranı üzerinden hesaplanacaktır. Aksi halde ödenecek vergi % 20 oranı üzerinden hesaplama 
yapılması gerekmektedir.) 
 

YIL 
KURUMLAR VERGİSİ 

MATRAHI 
ARTTIRIM 

ORANI (%) 
ARTTIRIM 

TUTARI ÖDENECEK VERGİ ( %15 ) 
2006 478.900,00 30 143.670,00 21.550,50 

2007 512.098,00 25 128.024,50 19.203,68 

2008 378.900,00 20 75.780,00 11.367,00 

2009 458.000,00 15 68.700,00 10.305,00 

  ÖDENECEK TOPLAM VERGİ 62.426,18 
 
ABC Limited Şirketi matrah artırımı kapsamında başvuru yapması ve hesaplanan 62.426,18 
TL’yi ödemesi durumunda başvuru yaptığı 2006, 2007, 2008 ve 2009 yılları için idarece 
yapılacak kurumlar vergisine yönelik inceleme ve tarhiyatlardan muaf olacaktır. 
 
ÖRNEK UYGULAMA 2  
 
Yıllık beyannamelerini zamanında verip tahakkuk eden vergileri süresinde ödeyen ve işletme 
hesabı esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefi olan Bay Z 2007 ve 2008 yılları için 
matrah artırımı başvurusunda bulunmuştur. Gelir vergisi matrahları verilen Bay Z’nin 
ödeyeceği vergi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.  
 

YIL 

GELİR 
VERGİSİ 
MATRAHI 

ARTTIRIM 
ORANI (%) 

HESAPLANAN 
ARTIRIM 
TUTARI 

ARTIRILIACAK 
ASGARİ TUTAR 

ÖDENECEK 
VERGİ ( %15 ) 

2007 8.709,00 25 2.177,25 6.880 1.032,00 

2008 11.308,00 20 2.261,60 7.480 1.122,00 

  ÖDENECEK TOPLAM VERGİ 2.154,00 
 
Yukarıda da görüleceği gibi işletme hesabı esasına göre defter tutan Bay Z’nin 2007 ve 2008 
yıllarına ilişkin olarak gelir vergisi matrahları üzerinden hesaplanan artırım tutarları, kanunda 
işletme hesabı esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için öngörülen asgari artırım 
tutarlarının altında kalmıştır. Bu nedenle Bay Z yaptığı artırım başvurusunda kanunda 
öngörülen asgari tutarları kullanacak ve bu tutarlar üzerinden hesaplanan 2.154,00 TL’yi 
ödeyecektir. Bu başvuru sonrasında Bay Z 2007 ve 2008 yıllarına ilişkin olarak idarece 
yapılacak gelir vergisine yönelik inceleme ve tarhiyatlara muhatap olmayacaktır. 2006 ve 
2009 yıllarına ilişkin bir başvurusu olmadığından dolayı Bay Z 2006 ve 2009 yılları için 
idarece yapılacak incelemeye ve tarhiyata açıktır.  
 
ÖRNEK UYGULAMA 3  
Yıllık beyannamelerini zamanında verip tahakkuk eden vergileri süresinde ödeyen kurumlar 
vergisi mükellefi olan XYZ Limited Şirketi matrah artırımı başvurusunda bulunmuştur. 
Firmanın geçmiş yıllardaki faaliyetleri sürekli olarak zararla sonuçlanmıştır. Bu durumda 
şirketin ödeyeceği vergi aşağıdaki gibi olacaktır.  
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YIL 
KURUMLAR VERGİSİ 

MATRAHI 
ARTTIRIM 

ORANI (%) 
ARTTIRIM 

TUTARI ÖDENECEK VERGİ ( %15 ) 
2006 - ZARAR- 30 19.110 2.866,50 

2007 - ZARAR- 25 20.650 3.890,11 

2008 - ZARAR- 20 22.440 3.366,00 

2009 - ZARAR- 15 24.460 3.669,00 

  ÖDENECEK TOPLAM VERGİ 13.791,61 
 
Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi faaliyetleri sürekli olarak zararla sonuçlanan şirket 
matrah artırımı talebinde bulunması durumunda kanunda öngörülen asgari artırım tutarları 
üzerinden hesaplanan 13.791,61 TL tutarındaki vergiyi ödeyecektir.  
 
Firmanın zararla sonuçlanan yıllara ilişkin olarak artırım talebinde bulunması durumunda 
sonraki yıllara devreden zararlarının yarısını, 2010 yılı ve takip eden yıllarda verilecek 
kurumlar vergisi beyannamesindeki karlardan mahsup edemeyecektir. Aşağıdaki tabloda 
firmanın zarar rakamları ve kaybedilen geçmiş yıl zararı kullanım hakkı verilmiştir. 
 

YIL BEYANNAMEDEKİ ZARAR 
KANUNA İSTİNADEN 

ZARARDAN KESİNTİ ( % ) 
KULLANILAMAYACAK 

ZARAR TUTARI 
2006 1.080.593,11 50 540.296,56 

2007 874.093,96 50 437.046,98 

2008 149.739,81 50 74.869,91 

2009 48.097,60 50 24.048,80 

 VAZGEÇİLECEK GEÇMİŞ YIL ZARARI 1.076.262,24 
 
Yukarıda da görüldüğü gibi firma matrah artırımı başvurusunda bulunarak başvuruda 
bulunduğu yıllar için kurumlar vergisi yönünden dokunulmazlık kazanmış ancak buna bağlı 
olarak da 1.076.262,25.-TL’lik geçmiş yıl zararını kullanım hakkını kaybetmiştir. Firmanın 
yıllar itibariyle zarar etme durumuna bakıldığında giderek azalan bir tutarda zarar ettiğini bu 
tablonun devam etmesi durumunda ilerleyen yıllarda kara geçeceği öngörüsünde 
bulunulabilecektir. Bu durumda bulunan mükelleflerin kar-zarar, fayda-maliyet analizini iyi 
bir şekilde yaparak matrah artırımına başvurması önem arz etmektedir. 

55. Gelir / Kurumlar vergisi matrah artırımı nasıl 
muhasebele ştirilecektir?  
------------------------------- / ------------------------------  

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER XXX 

280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER XXX 

 

 368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA   XXX 

         TAKSİTLENDİRİLM İŞ VERGİ VE DİĞER 

         YÜKÜMLÜLÜKLER 

 438 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA    XXX 

        TAKSİTLENDİRİLM İŞ BORÇLAR 

--------------------------------- / ------------------------------  
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Her taksit ödemesi sonrasında 180 hesaptan kanunen kabul edilmeyen gider hesabına borç 
kaydı, 368 hesaptan da 102 hesaba alacak kaydı verilecektir. Mahsuben ödeme yapılması 
halinde ise 368 hesap aktifteki ilgili hesap ile karşılaştırılacaktır.  

III-2. Katma de ğer vergisinde vergi artırımı  

56. KDV artırımından kimler faydalanabilir ? 
 
Tüm KDV mükellefleri diledikleri takdirde KDV artırımı müessesesinden faydalanabilecektir.  

57. KDV artırımından hangi yıllar için faydalanılab ilir ? 
 
KDV artırımı uygulamasından 2006, 2007,2008 ve 2009 yılları için faydalanılabilir. 

58. KDV artırımı yapmanın faydaları nelerdir ? 
 
KDV artırımında bulunan mükelleflere artırımında bulundukları yıllar için KDV incelemesi 
yapılamayacaktır. Yine artırımda bulunulan yıllara ili şkin olarak KDV ile ilgili daha sonra 
herhangi bir vergi cezası kesilemeyecektir.. 

59. KDV artırımı ne üzerinden yapılacaktır ? 
 
KDV artırımı mükelleflerin her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri (ihtirazi 
kayıtla verilenler dahil) KDV beyannamelerindeki hesaplanan KDV’nin yıllık toplamı 
üzerinden yapılacaktır. 

60. KDV artırımı için hangi sürede ba şvuru yapılmalıdır ? 
 
KDV artırımı için başvuru süresi, kanunun yayınlandığı tarihi izleyen ikinci ayın son 
günüdür. 

61. KDV artırımı hangi oranlarda yapılacaktır ? 
 
Artırımda bulunmak isteyen mükellefler, artırımda bulunacakları her bir yılın hesaplanan 
KDV toplamları üzerinden aşağıda yer alan oranlarda KDV ödeyeceklerdir. 
 

Yıl  Oran (%)  
2006 3 
2007 2,5 
2008 2 
2009 1,5 

62. Tecil-Terkin uygulamasından faydalanan mükellef ler 
hesaplama nasıl yapılır ? 
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Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendi ve geçici 
17. maddesine göre tecil-terkin uygulamasından faydalanan mükelleflerde artırıma esas 
tutarın belirlenmesinde, tecil edilen vergiler hesaplanan vergiden düşülür. 

63. Bir aylık vergilendirme dönemine tabi olan KDV 
mükelleflerinde matrah artırımı nasıl olacak ? 
 
Bu mükelleflerin yıl bazında vermiş oldukları beyanname sayısına göre durumları 
değişecektir. 
 
Yıl içerisinde en az 3 döneme ilişkin KDV beyannamesinin verilmiş olması halinde, bu 
beyannamelerde yer alan hesaplanan KDV tutarı ortalaması 1 yıla yürütülecek ve yıllık 
hesaplanan KDV tutarı bulunacaktır. Bulunan bu tutarlar üzerinden yukarıda yer alan 
tablodaki oranlarda KDV ödenecektir. 
 
Yıl içerisinde hiç beyanname verilmemiş ya da bir veya iki döneme ilişkin beyanname 
verilmiş olması halinde, ilgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında 
bulunulmuş olması şartıyla, artırılan bu matrahlar üzerinden % 18 oranında KDV ödenmek 
suretiyle KDV artırımından yararlanılacaktır. Bu durumda olan adi ortaklık kolektif ve adi 
komandit ortaklıklarda ortakların tamamının gelir veya kurumlar vergisi yönünden matrah 
artırımında bulunmaları şarttır.  
 
İlgili takvim yılı içindeki işlemlerin tamamının istisnalar kapsamındaki teslim ve 
hizmetlerden oluşması veya diğer nedenlerle hesaplanan katma değer vergisi bulunmaması ile 
tecil-terkin uygulaması kapsamındaki teslimlerden oluşması halinde, ilgili yıl için gelir veya 
kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması şartıyla artırılan matrah üzerinden % 
18 oranında katma değer vergisi artırımında bulunmak suretiyle bu maddeden yararlanılır. Şu 
kadar ki, ilgili takvim yılı içinde yukarıdaki işlemlerin yanı sıra vergiye tabi işlemlerin de 
mevcudiyeti nedeniyle hesaplanan vergisi çıkan mükelleflerin bu madde hükmüne göre 
ödemeleri gereken katma değer vergisi tutarı, yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanacak % 18 
oranındaki katma değer vergisi tutarından aşağı olamaz. Bu kapsama giren mükellefler, gelir 
veya kurumlar vergisi için matrah artırımında bulunmamaları halinde bu madde hükmünden 
yararlanamaz. 
 
ÖRNEK UYGULAMA 4  
 
Yıllık beyannamelerini zamanında verip tahakkuk eden vergileri süresinde ödeyen kurumlar 
vergisi mükellefi BCD Limited Şirketi otomobil parçası ihracatı işiyle uğraşmakta ve tüm 
satışlarını yurtdışına yapmaktadır. BCD Limited Şirketi, 2008 ve 2009 yılları için KDV 
artırımı başvurusunda bulunmak istemektedir. Firma satışlarının tamamını yurtdışına 
yaptığından ilgili yıllardaki KDV beyannamelerinde hiç hesaplanan KDV beyan etmemiştir. 
Bu durumda KDV artırımında bulunan şirketin ödeyeceği KDV aşağıdaki gibi 
hesaplanacaktır. 
 
Firma 2008 ve 2009 yıllarında vermiş olduğu KDV beyannamelerinde hiç hesaplanan KDV 
beyan etmediği için, KDV artırımında bulunabilmek için mutlaka Kurumlar Vergisi Matrah 
Artırımında bulunmuş olmalıdır. Firmanın kurumlar vergisi beyannamelerinde beyan ettiği 
2008 yılı kurumlar vergisi matrahı 1.250.000 TL, 2009 yılı Kurumlar Vergisi matrahı da 
950.000 TL’dir.  
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Bu durumda öncelikle firmanın Kurumlar Vergisi Matrah artırımı hesaplanmalıdır. 
 

YIL 
KURUMLAR VERGİSİ 

MATRAHI 
ARTTIRIM 

ORANI (%) 
ARTTIRIM 

TUTARI ÖDENECEK VERGİ ( %15 ) 
2008 1.250.000,00 20 250.000,00 37.500,00 

2009 950.000,00 15 142.500,00 21.375,00 

  ÖDENECEK TOPLAM VERGİ 58.875,00 
   
Firmanın KDV artırımında bulunacağı matrah Kurumlar Vergisi Matrah artırımında ilgili 
yıllar için beyan ettiği Kurumlar Vergisi Matrahı olacaktır. 
 
YIL KDV ARTTIRIMI ARTTIRIM ORANI (%) AF KAPSAMINDA ÖDENECEK KDV 
2008 250.000,00 18 45.000,00 

2009 142.500,00 18 25.650,00 

  ÖDENECEK TOPLAM KDV 70.650,00 
 
Bu artırımları yapan ve tahakkuk eden vergileri ödeyen BCD Limited Şirketi 2008 ve 2009 
yılları için Kurumlar Vergisi ve KDV yönünden hem yapılacak olası incelemelerden muaf 
olacak hem de bu vergi türleriyle ilgili herhangi bir tarhiyata muhatap olmayacaktır. 

64. Üç aylık vergilendirme dönemine tabi olan KDV 
mükelleflerinde matrah artırımı nasıl olacak ? 
 
Vergilendirme dönemi 3 aylık olan KDV mükellefleri, hiç beyanname vermemiş olmaları 
durumunda, ilgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması 
şartıyla, artırılan bu matrahlar üzerinden % 18 oranında KDV ödenmek suretiyle KDV 
artırımından yararlanılacaktır. 
 
En az 1 dönem için beyanname vermiş olmaları halinde ise bu beyannamelerde yer alan 
hesaplanan KDV tutarı ortalaması 1 yıla yürütülecek ve yıllık hesaplanan KDV tutarı 
bulunacaktır. Bulunan bu tutarlar üzerinden yukarıda yer alan tablodaki oranlarda KDV 
ödenecektir. 

65. Yılın tamamı için artırımda bulunmak zorunlu mu  ? 
Birkaç ay için artırım yapılamıyor mu ? 
 
KDV mükelleflerinin, artırıma esas alınan ilgili yılın vergilendirme döneminin tamamı için 
artırımda bulunması zorunludur.  

66. Kıst dönemde faaliyette bulunan mükellefler içi n KDV 
artırımı nasıl uygulanacak ? 
 
Mükelleflerin artırımda bulunmak istedikleri yıl içinde işe başlamaları ya da işi bırakmaları 
halinde, faaliyette bulunulan vergilendirme yılının tamamı için artırım yapılacaktır. Artırımda 
bulunmak isteyen mükelleflerin ilgili yılda 1 ay veya 11 ay çalışmış olması yıllık beyanda 
bulunması zorunluluğunu değiştirmeyecektir.  
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67. Kanun’un yayımlandı ğı tarihten önce yapılıp kesinle şen 
tarhiyatların durumu ne olacak ? 
 
Matrah artırımında bulunulan dönemlere ilişkin olarak, Kanun’un yayımlandığı tarihten önce 
yapılıp kesinleşen tarhiyatlar ilgili dönem beyanı ile birlikte dikkate alınır. 

68. KDV artırımı yapan mükelleflerin devreden KDV’l eri de 
inceleme kapsamı dı şında tutulacak mı ? 
 
Artırım talebinde bulunulan yılları izleyen dönemlerde yapılacak vergi incelemelerine ilişkin 
olarak artırım talebinde bulunulan dönemler için, sonraki dönemlere devreden katma değer 
vergisi yönünden inceleme ve tarhiyat hakkı saklıdır. Ancak bu kapsamda yapılacak bir 
incelemede devreden KDV’nin KDV artırımı yapılan döneme ait olan kısmı için herhangi bir 
tarhiyat yapılamayacaktır. 

69. Sürekli devreden KDV’si olan bir mükellefin ver gi 
artırımı nedeniyle beyan edilen hesaplanan KDV’ler 
nedeniyle devreden KDV tutarı azalacak mı? 
 
Hayır, mevcut devreden KDV tutarı azalmayacak ve devam eden dönemlere aynen 
devredecek ve indirim olarak dikkate alınacaktır. Ancak, yukarıda da açıklandığı gibi artırım 
talep edilen dönemlerden sonraki döneme devreden KDV’nin incelenmesi ve tarhiyat 
yapılması hakkı saklıdır.  

70. KDV artırımı yapılan yılda ihraç kaydıyla tesli m veya 
iade hakkı do ğuran i şlem nedeniyle olu şan iade ve terkin 
işlemleri inceleme kapsamında tutulacak mı ? 
 
Artırım talebinde bulunulan yılları izleyen dönemlerde, artırım yapılan yıldaki ihraç kaydıyla 
teslim veya iade hakkı doğuran işlemlerden kaynaklanan terkin ve iade işlemleri ile ilgili 
olarak idarenin inceleme ve tarhiyat yapma hakkı devam edecektir. 

71. Artırım sonucunda ödenen KDV’ler KDV 
beyannamesinde indirim konusu yapılabilir mi? 
 
KDV artırımı yapan mükelleflerin bu artırım sonucunda ödeyecekleri KDV, içinde bulunulan 
ayda veya sonraki dönemlerde verilecek KDV beyannamelerinde indirim olarak dikkate 
alınamayacaktır.  

72. Artırım sonucunda ödenen KDV’ler gider yazılabi lir mi ? 
 
KDV artırımı yapan mükelleflerin bu artırım sonucunda ödeyecekleri KDV, gelir veya 
kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate 
alınamayacaktır. 
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ÖRNEK UYGULAMA 5  
Kurumlar vergisi mükellefi olan KLM Limited Şirketi KDV artırımı başvurusunda 
bulunmuştur. Firmanın geçmiş yıllardaki KDV beyannamelerinde yer alan hesaplanan 
KDV’nin yıllık toplamları aşağıda verilmiş olup şirketin ödeyeceği vergi yine aşağıdaki gibi 
hesaplanacaktır. 
 
YIL KDV ARTTIRIMI ARTTIRIM ORANI (%) AF KAPSAMINDA ÖDENECEK KDV 
2006 1.025.528,00 3 30.765,84 

2007 1.328.377,00 2,5 33.209,43 

2008 1.335.187,00 2 26.703,74 

2009 1.379.661,00 1,5 20.694,92 

  ÖDENECEK TOPLAM KDV 111.373,92 
 
KLM Limited Şirketi, KDV artırım başvurusu yapıp hesaplanan 111.373,92 TL’yi ödemesi 
durumunda başvuru yapılan 2006, 2007, 2008 ve 2009 yıllarına ilişkin KDV’ye yönelik 
olarak yapılacak inceleme ve tarhiyatlara muhatap olmayacaktır.  

73. KDV Matrah artırımı nasıl muhasebele ştirilecektir?  
------------------------------- / ------------------------------  

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER XXX 

280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER XXX 

 

 368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA   XXX 

         TAKSİTLENDİRİLM İŞ VERGİ VE DİĞER 

         YÜKÜMLÜLÜKLER 

 438 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA    XXX 

        TAKSİTLENDİRİLM İŞ BORÇLAR 

--------------------------------- / ------------------------------  

Her taksit ödemesi sonrasında 180 hesaptan kanunen kabul edilmeyen gider hesabına borç 
kaydı, 368 hesaptan da 102 hesaba alacak kaydı verilecektir. Mahsuben ödeme yapılması 
halinde ise 368 hesap aktifteki ilgili hesap ile karşılaştırılacaktır.  

III-3. Gelir stopajı ve kurumlar stopajı artırımı  

74. Gelir Stopaj artırımından kimler faydalanabilir  ? 
 
Hizmet erbabına ödenen ücretlerden, serbest meslek ödemelerinden, yıllara sari inşaat 
ödemelerinden, gayrimenkul ve hakların kira ödemelerinden, çiftçilerden yapılan alımlara 
ili şkin ödemelerden, vergiden muaf esnafa yapılan ödemelerden vergi tevkifatı yapmaya 
mecbur olanlar bu artırımdan faydalanabilecektir.  

75. Kurumlar Stopaj artırımından kimler faydalanabi lir ? 
 
Yıllara yaygın inşaat işleri istihkak bedeli ödemesi yapanlar ile kooperatiflere kira ödemesi 
yapanlar bu artırımdan faydalanabilecektir 
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76. Gelir ve Kurumlar Stopaj artırımından hangi yıl lar için 
faydalanılabilir? 
 
Artırım uygulamasından 2006, 2007,2008 ve 2009 yılları için faydalanılabilir. 

77. Gelir ve Kurumlar Stopaj artırımı yapmanın fayd aları 
nelerdir? 
 
Artırımda bulunan mükelleflere, söz konusu vergiyi ödemeyi kabul ettikleri yıllara ait 
vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak yukarıda sayılan ödemeler yönünden gelir ve 
kurumlar stopaj vergisi incelemesi ve tarhiyat yapılmaz. 

78. Gelir ve Kurumlar Stopaj artırımı ne üzerinden 
yapılacaktır? 
 
Gelir vergisi artırımı mükelleflerin ilgili yıllarda vermiş oldukları (ihtirazi kayıtla verilenler 
dahil) muhtasar beyannamelerinde yer alan stopaj matrah artırımına konu ödemelerin 
gayrisafi tutarların yıllık toplamları üzerinden yapılacaktır 

79. Gelir ve Kurumlar Stopaj artırımı için hangi sü rede 
başvuru yapılmalıdır? 
 
Başvuru süresi, kanunun yayınlandığı tarihi izleyen ikinci ayın son günüdür. 

80. Gelir ve Kurumlar Stopaj artırımı hangi oranlar da 
yapılacaktır? 
 
Artırımda bulunmak isteyen mükellefler, artırımda bulunacakları her bir yılın muhtasar 
beyannamelerinde yer alan stopaj matrah artırımına konu ödemelerin gayrisafi tutarların yıllık 
toplamı üzerinden aşağıda yer alan oranlarda gelir vergisi ödeyeceklerdir. 
 
Hizmet erbabına ödenen ücretler üzerinden stopajı artımı 

Yıl  Hesaplama Oranı (%) 

2006 5 
2007 4 
2008 3 
2009 2 

 
Serbest Meslek ve Kira Ödemelerinde stopaj artırımı  

Yıl Hesaplama Oranı (%) 
2006 5 
2007 4 
2008 3 
2009 2 
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Yıllara Yaygın İnşaat İşleri İstihkaklarında stopaj artırımı 

Yıl Hesaplama Oranı (%) 
2006 1 
2007 1 
2008 1 
2009 1 

81. Gelir ve Kurumlar Stopaj artırımında bulunmak i steyip 
artırımda bulunulacak yıla ili şkin hiç beyanname vermeyen 
veya belli sayıda beyanname verenlerin durumu ne ol acak?  
 
Ücret Ödemelerine İlişkin Gelir Stopajı Artırımında Bulunulması Halinde; 
Artırım yapılacak yıla ilişkin olarak en az bir döneme ilişkin beyanname verilmiş olması 
halinde, bu beyannamede beyan edilmiş ücret ödemelerine ilişkin gayrisafi tutar 1 yıla 
yürütülerek artırıma esas (stopaj) vergisi matrahı bulunacak ve bu matrah üzerinden tabloda 
yer alan oranlarda gelir vergisi ödenecektir. 
 
Hiç beyanname verilmemiş olması halinde, her ay için hesaplanacak asgari gelir (stopaj) 
vergisine esas olmak üzere en az, 

a.     Bu Kanun’un yayımlandığı tarihten önce ilgili yılda verilmiş olan aylık prim ve 
hizmet belgelerinde bildirilen ortalama işçi sayısı kadar işçi, 

b.     İlgili yılda aylık prim ve hizmet belgesinin hiç verilmemiş olması halinde, bu 
Kanun’un yayımlandığı tarihe kadar verilmiş olmak şartıyla, izleyen vergilendirme 
dönemlerinde verilen ilk aylık prim ve hizmet belgesindeki işçi sayısı kadar işçi, 

c.     Bu Kanun’un yayımlandığı tarihe kadar aylık prim ve hizmet belgesinin hiç 
verilmemiş olması halinde en az iki işçi, 
çalıştırıldığı kabul edilmek ve ilgili yılın son vergilendirme döneminde onaltı yaşından büyük 
işçiler için geçerli olan asgari ücret tutarı esas alınarak hesaplanan gelir (stopaj) vergisi 
matrahı üzerinden yukarıdaki tabloda belirtilen oranlarda gelir vergisini ödemek suretiyle bu 
maddeden yararlanılır. 
 
Diğer Ödemelere İlişkin Gelir Vergisi veya Kurumlar Stopajı Artırımında Bulunulması 
Halinde; 
Kurumlar stopaj artırımında bulunulan yıl içinde hiç muhtasar beyanname verilmemiş olması 
veya muhtasar beyanname verilmekle birlikte artırılması istenen ödeme türünün beyannamede 
bulunmaması halinde, 
 

a) 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer 
alan ödemeler nedeniyle ilgili yıllar için bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi 
mükellefleri için belirlenmiş asgari gelir vergisi matrah tutarının % 50’si esas alınarak 
belirlenen gelir (stopaj) vergisi matrahı üzerinden % 15 oranında hesaplanan vergiyi, 

b) 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi ile 
5520 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan ödemeler 
nedeniyle ilgili yıllar için beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından oluşan 
gelir vergisi mükellefleri için belirlenen asgari gelir vergisi matrah tutarı esas alınarak 
belirlenen gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisi matrahı üzerinden % 15 oranında 
hesaplanan vergiyi, 

c) 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi ile 
5520 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve 30 uncu maddesinin birinci 
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fıkrasının (a) bentlerinde yer alan ödemeler nedeniyle ilgili yıllar için bilanço esasına göre 
defter tutan mükellefler için belirlenmiş asgari gelir vergisi matrah tutarı esas alınarak 
belirlenen gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisi matrahı üzerinden % 3, 193 sayılı 
Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (11) numaralı bendinde yer alan ödemeler için 
% 2, (13) numaralı bendinde yer alan ödemeler için de % 5 oranında hesaplanan vergiyi, 
ödemek suretiyle, bu maddeden yararlanılır. 

82. Kıst dönemde faaliyette bulunan mükellefler içi n Gelir 
ve Kurumlar Stopaj artırımı nasıl uygulanacak ? 
 
Mükelleflerin artırımda bulunmak istedikleri yıl içinde işe başlamaları ya da işi bırakmaları 
halinde, faaliyette bulunulan vergilendirme dönemlerine yönelik olarak (ay kesirleri tam ay 
olarak dikkate alınmak suretiyle) belli sayıda beyanname verenler için belirlenen esaslar 
çerçevesinde artırımda bulunulur. 

83. Gelir ve Kurumlar Stopajı artırımında bulunulma sı 
durumunda ayrıca matrah artırımında bulunması da zo runlu 
mudur? 
 
Stopaj artırımında bulunulması durumunda ayrıca gelir veya kurumlar vergisi matrah 
artırımında bulunulmuş olması zorunlu değildir. 

84. Kanun’un yayımlandı ğı tarihten önce yapılıp kesinle şen 
tarhiyatların durumu ne olacak ? 
 
Artırımda bulunulan yıl içinde yer alan vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak, bu 
Kanun’un yayımlandığı tarihten önce yapılıp kesinleşen tarhiyatlar ilgili dönem beyanı ile 
birlikte dikkate alınır 

85. Artırım sonucunda ödenen Gelir ve Kurumlar Stop aj 
vergileri gider yazılabilir mi ? 
 
Artırımı yapan mükelleflerin bu artırım sonucunda ödeyecekleri gelir vergileri, gelir veya 
kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate 
alınamayacaktır. 

86. Artırım uygulanarak hesaplanan Gelir ve Kurumla r 
Stopajına herhangi bir istisna uygulanır mı ? 
 
Artırımdan yararlanılarak hesaplanan vergilere herhangi bir istisna ve indirim 
uygulanmayacaktır. 
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87. Gelir/Kurumlar stopaj artırımı nasıl 
muhasebele ştirilecektir? 
------------------------------- / ------------------------------  

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER XXX 

280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER XXX 

 

 368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA   XXX 

         TAKSİTLENDİRİLM İŞ VERGİ VE DİĞER 

         YÜKÜMLÜLÜKLER 

 438 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA    XXX 

        TAKSİTLENDİRİLM İŞ BORÇLAR 

--------------------------------- / ------------------------------  

Her taksit ödemesi sonrasında 180 hesaptan kanunen kabul edilmeyen gider hesabına borç 
kaydı, 368 hesaptan da 102 hesaba alacak kaydı verilecektir. Mahsuben ödeme yapılması 
halinde ise 368 hesap aktifteki ilgili hesap ile karşılaştırılacaktır.  

III-4. Matrah ve vergi artırımlarına ili şkin ortak hükümler: 

88. Artırım yaptım ancak hesaplanan vergileri ödeme dim? 
Ceza öder miyim? 
 
Hesaplanan veya artırılan gelir, kurumlar ve katma değer vergilerinin bu Kanunda belirtilen 
sürelerde ödenmesi şarttır. Bu vergilerin bu Kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi halinde, 
normalin bir kat fazlası oranında uygulanacak gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsiline 
devam olunacaktır. 

89. Mali af kapsamında ödedi ğim vergileri gider yazabilir 
miyim? 
 
Hesaplanarak veya artırılarak ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının 
tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak kabul edilmeyecek; indirim, mahsup ve iade 
konusu yapılamayacaktır 

90. Mali af kapsamındaki matrah veya vergi artırıml arından 
yararlandım. Defter ve belgelerimi saklamam gerekiy or mu?  
 
Matrah veya vergi artırımında bulunulması, Vergi Usul Kanunu’nun defter ve belgelerin 
muhafaza ve ibrazına ilişkin hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir. 
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91. Daha önce vergi incelemesine girilen yıllar içi n 
artırımda bulunulabilir mi? 
 
Daha önce nezdinde vergi incelemesi yapılmış olan mükellefler, vergi incelemesi yapılan 
yıllar için de artırımda bulunabilirler. 

92. Artırım da bulunmadım. Vergi incelemesine girme  
durumum nedir? 
 
İdarenin, artırımda bulunulmayan yıllar veya dönemler için vergi incelemesi yapma hakkı 
saklıdır. 

93. Şahsım veya şirketim adına devam eden bir vergi 
incelemesi var. Artırımda bulunmam durumunda bu 
inceleme sonlanır mı? 
 
Bu kanunun yayınlanmasından önce devam eden bir incelemenin bulunması durumunda 
Matrah veya vergi artırımında bulunulması ilgili incelemenin devam etmesine engel teşkil 
etmeyecektir. Ancak, artırımda bulunan mükellefler hakkında başlanılan vergi incelemeleri bu 
Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ayın başından itibaren 1 ay içerisinde sonuçlandırılamaz 
ise inceleme işlemlerine devam edilmeyecektir.  
 
Bu süre içerisinde sonuçlandırılan vergi incelemeleri ile ilgili tarhiyat öncesi uzlaşma talepleri 
dikkate alınmayacaktır. İnceleme sonucu tarhiyata konu matrah veya vergi farkı tespit 
edilmesi halinde, inceleme raporları ile takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına 
intikal ettiği tarihten önce artırımda bulunulmuş olması şartıyla, inceleme ve takdir sonucu 
bulunan fark, kanunun artırım hükümleri kapsamı içerisine girecektir. Bu durumda inceleme 
ve takdir işlemlerinin sonuçlandırılmasından maksat, inceleme raporları ve takdir komisyonu 
kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettirilmesidir. 

94. Matrah artırımı kapsamında yapılan ba şvurular 
neticesinde hesaplanan vergiler nasıl ödenecek?  
 

Hesaplanan tutarın; 

a) İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, bu tutara bu 
Kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz 
uygulanmaz. 

b) Taksitle ödenmek istenmesi halinde, ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak 
şartıyla, borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksitte ödeme 
seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir 
sürede ödeme yapılamaz. 

c) Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar; 

1) Altı eşit taksit için (1,05), 

2) Dokuz eşit taksit için (1,07), 

3) Oniki eşit taksit için (1,10), 
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4) Onsekiz eşit taksit için (1,15), 

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler 
halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere 
başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak, 
tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya 
göre düzeltilir. 

95. Artırım kapsamında verece ğim beyannamelerde damga 
vergisi ödeyecek miyim? 
 
Matrah veya vergi artırımı dolayısıyla mükelleflerce verilen yıllık, muhtasar ve katma değer 
vergisi beyannameleri ve diğer beyannameler için damga vergisi alınmayacaktır. 

96. Sahte belge düzenleyenler artırım hükümlerinden  
faydalanabilir mi? 
 
Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka 
yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini 
tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler, matrah ve vergi artırımına ilişkin 
hükümlerden yararlanamazlar. 

IV. STOK AFFINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER  
 
Kanunun bu bölümünde işletmenin belgesiz alış ve satışları sonucu oluşan kayıt dışı 
stoklarının kayıt altına alınması amaçlanmaktadır. 

IV-1. Fiilen var olan ancak kayıtlarda yer almayan stok ve 
demirba şların durumu  

97. Kanunda fiilen i şletmede olan ancak muhasebe 
kayıtlarında yer almayan stok ve demirba şlara ili şkin bir 
düzenleme var mı? 
 
İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan (belgesiz alışlar) stok, makine, teçhizat 
ve demirbaşlar bir envanter listesi ile birlikte kanunun yayınlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın 
son gününe kadar vergi dairelerine bildirilerek aftan yararlanılabilir.  

98. Af kapsamında beyan etti ğim stok ve demirba şlara 
ili şkin vergisel yükümlülük ne olacak? 
 
Beyan edilen stok ve demirbaşların rayiç bedelleri üzerinden, ilgili stok veya demirbaşın tabi 
olduğu KDV oranına göre aşağıda belirlenen oranlarda KDV ödenecektir.  
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Stok veya emtianın KDV 
oranı (%) 

Af kapsamında hesaplanacak 
KDV oranı (%)  

18 10 
8 4 
1 0,5 

 

99. Af kapsamında ödenen KDV, KDV beyannamesinde 
indirim konusu yapılabilir mi? 
 
Demirbaşlar için ödenen vergi KDV beyannamesinde indirim konusu yapılamayacaktır. 
Ancak stoklar için ödenecek vergi KDV beyannamesinden indirilebilecektir. 

100. Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler af 
kapsamında beyan ettikleri stoklarını kayıtlarına n asıl 
alacaklar? 
 
Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, birinci fıkra hükümleri uyarınca aktiflerine 
kaydettikleri emtia için ayrı, makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrı olmak üzere özel 
karşılık hesabı açarlar. Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin 
tasfiye edilmesi halinde sermayenin unsuru sayılır ve vergilendirilmez 

101. Af kapsamında beyan edilen demirba şlar üzerinden 
amortisman ayrılabilir mi? 
 
Af kapsamında beyan edilen ve envantere kaydedilen makine, teçhizat ve demirbaşlar için 
amortisman ayrılamayacaktır. Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler demirbaşları 
kayıtlarına alırken ayrıca bilançonun pasif tarafında bir karşılık ayıracaklardır. Ayrılan bu 
karşılık ilgili demirbaşın amortismanı olarak kabul edilecektir.  

102. İşletme esasına göre defter tutan mükellefler af 
kapsamında beyan ettikleri stoklarını kayıtlarına n asıl 
alacaklar? 
 
Bu mükellefler söz konusu stokları defterlerinin gider kısmına satın alınan mal olarak 
kaydedeceklerdir. 

103. Af kapsamında kayıt altına alınan kıymetlerin satışına 
ili şkin özel bir durum var mı? 
 
Af kapsamında kayıt altına alınan kıymetlerin satışına engel teşkil edecek bir düzenleme 
olmamakla birlikte ilgili kıymetlerin satılması durumunda satış bedeli, bunların deftere 
kaydedilen değerlerinden düşük olamayacaktır. 
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104. Stok affı kapsamında beyan edilen malların ÖTV ’ye 
tabi olması durumunda ne yapılacak?  
 
Özel tüketim vergisi konusuna giren malları bu madde kapsamında beyan eden ve alış 
belgelerini ibraz edemeyen mükelleflerin bu malların beyan tarihindeki miktarı ve emsal 
bedeli üzerinden geçerli olan özel tüketim vergisini ayrı bir beyanname ile beyan ederek 
ödemeleri halinde, bu mallar bakımından re’sen tarhiyat hükmü uygulanmaz. Bu şekilde 
beyan edilerek ödenen özel tüketim vergisi için vergi cezası kesilmez. 

105. Fiilen var olan ama kayıtlarda gözükmeyen emti anın 
kayıtlara alını şına dair muhasebe kaydı nasıl olmalıdır? 
 
------------------------------------ / -----------------------------------  
153 TİCARİ MALLAR    XXX 
(veya 150, 151, 152) 
191 İNDİRİLECEK KDV    XXX 
 
 529 DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ   XXX 
         6111 s.k. emtia karşılığı 
 360 ÖDENECEK VERGİLER     XXX 
--------------------------------- / -------------------------------------- 
 
Buradaki KDV’nin taksitlendirme imkânı bulunmamakta dır. Beyanname verme süresi 
içinde ödenecektir.  

106. Fiilen var olan ama kayıtlarda gözükmeyen sabi t 
kıymetin kayıtlara alını şına dair muhasebe kaydı nasıl 
olmalıdır? 
------------------------------------ / -----------------------------------  
255 DEMİRBAŞLAR     XXX 
(veya 253, 254) 
689 DİĞER O.DIŞI GİDER VE ZARAR XXX 
 (Kanunen kabul edilmeyen gider)  
 
 529 DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ   XXX 
         6111 s.k. emtia karşılığı 
 360 ÖDENECEK VERGİLER     XXX 
--------------------------------- / -------------------------------------- 
 
Buradaki KDV’nin taksitlendirme imkânı bulunmamakta dır. Beyanname verme süresi 
içinde ödenecektir.  
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IV-2. Kayıtlarda yer alan ancak fiilen var olmayan stokların 
durumu   

107. Kanunda fiilen i şletmede var olmayan ancak 
muhasebe kayıtlarında yer alan stoklara ili şkin bir 
düzenleme var mı? 
 
Mükellefler, kayıtlarında yer almasına rağmen fiilen işletmede var olmayan stokların kanunun 
yayınlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar, aynı türden mallara ilişkin cari yıl 
kayıtlarına göre tespit edilen kar oranı dikkate alarak fatura düzenlemek ve her türlü vergisel 
yükümlülüğü yerine getirmek şartıyla kayıt ve beyanlarına intikal ettirebilirler.  

108. Düzenlenecek faturanın vergisel yükümlülükler 
açısından normal bir faturadan farkı olacak mı?  
 
Düzenlenecek faturaya ilişkin olarak tüm vergisel yükümlülükler yerine getirilmelidir. (KDV, 
Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi vs.) 

109. Düzenlenecek faturaya ili şkin olarak bir kâr haddi 
belirlenemiyorsa ne yapılabilir? 
 
Düzenlenecek faturada işletmenin önceki kayıtları baz alınarak bir kâr oranı tespit edilemediği 
durumlarda bağlı olunan meslek odalarının belirleyeceği oranlar esas alınacaktır.  

110. Stokların bu şekilde beyan edilmesi durumunda 
geçmi şe yönelik olarak herhangi bir cezayla kar şılaşılabilir 
mi? 
 
Beyana ilişkin olarak geçmişe yönelik herhangi bir vergi cezası ve gecikme faizi 
uygulanmayacaktır. 

111. Kayıtlarda yer alan ama fiilen i şletmede bulunmayan 
emtia için düzenlenen fatura ne şekilde 
muhasebele ştirilecektir?  
 
--------------------------------- / ------------------------------  
689 DİĞER O.DIŞI GİDER VE ZARAR   XXX 
 (Kanunen kabul edilmeyen gider) 
 
 600 YURTİÇİ SATIŞLAR     XXX 
 391 HESAPLANAN KDV      XXX 
----------------------------------- / ----------------------------- 
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V. KASA AFFINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER  
 
Kanunun bu bölümünde belgesiz harcamalar ile ortak veya yöneticilerin işletmeden çektikleri 
paralar nedeniyle kasa hesabında yer almasına rağmen fiilen var olmayan kasa mevcudunun 
kayıt altına alınması amaçlanmaktadır. 

112. İşletme kayıtlarında olmasına ra ğmen gerçekte var 
olmayan kasa bakiyesi bulunan i şletmeler aftan nasıl 
yararlanacaktır? 
 
Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31.12.2010 tarihi itibariyle 
bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutlarını, bu kanunun 
yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle 
kayıtlarını düzeltebilirler. 

113. 31.12.2010 tarihinden sonraki kasa bakiyeleri af 
kapsamı dı şında mı? 
 
Kasa affının kapsamı en son 31.12.2010 tarihiyle sınırlandırılmış olmasından dolayı bu 
tarihten sonraki kasa bakiyeleri af kapsamı dışında yer alacaktır. 

114. Kasa affı kapsamında beyan edilen tutarlara il işkin 
vergisel yükümlülük ne olacak? 
 
Af kapsamında beyan edilen tutarlar üzerinden % 3 oranında vergi hesaplanacak ve bu vergi 
beyanname verme süresi içerisinde ödenecektir. Ödenen bu vergi kurumlar vergisi matrahının 
tespitinde gider olarak dikkate alınamayacaktır. 

115. Kasa düzeltmesine ili şkin muhasebe kaydı nasıl 
olacaktır?  
------------------------------- / ------------------------------ 
689 DİĞER O.DIŞI GİDER VE ZARARLAR XXX 
 (Kanunen kabul edilmeyen giderler) 
 
  100 KASA HESABI     XXX 
  360 ÖDENECEK VERGİLER   XXX 
------------------------------- / ------------------------------  
 
Buradaki verginin taksitlendirme imkânı bulunmamakt adır. Beyanname verme süresi 
içinde ödenecektir.  

VI. ORTAKLARDAN OLAN ALACAKLARA İLİŞKİN 
DÜZENLEMELER  
  
Kanunun bu bölümünde işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç 
verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile 
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ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarının düzeltilmesi 
amaçlanmaktadır. 

116. Kayıtlarında ticari i şlemler dı şındaki nedenlerden 
kaynaklanan ortaktan olan alaca ğı bulunan i şletmeler aftan 
nasıl yararlanacaktır? 
 
Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri 31.12.2010 tarihi itibariyle 
bilançolarında görülmekle birlikte 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 
kayıtlarında düzeltebilirler. 

117. 31.12.2010 tarihinden sonraki ortaktan alacak 
bakiyeleri af kapsamı dı şında mı? 
 
Ortaktan olan alacakların düzeltilmesine ilişkin düzenlemenin kapsamı en son 31.12.2010 
tarihiyle sınırlandırılmış olmasından dolayı bu tarihten sonraki ortaktan alacaklar af kapsamı 
dışında yer alacaktır. 

118. Ortaktan alacakların düzeltilmesine ili şkin düzenleme 
kapsamında beyan edilen tutarlara ili şkin vergisel 
yükümlülük ne olacak? 
 
Af kapsamında beyan edilen tutarlar üzerinden % 3 oranında vergi hesaplanacak ve bu vergi 
beyanname verme süresi içerisinde ödenecektir. Ödenen bu vergi kurumlar vergisi matrahının 
tespitinde gider olarak dikkate alınamayacaktır. 

119. Ortaklardan alacakların düzeltmesine ili şkin muhasebe 
kaydı nasıl olacaktır?  
 
------------------------------- / ------------------------------ 
689 DİĞER O.DIŞI GİDER VE ZARARLAR XXX 
 (Kanunen kabul edilmeyen giderler) 
 
  131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR   XXX 
  360 ÖDENECEK VERGİLER   XXX 
------------------------------- / ------------------------------  
 
Buradaki verginin taksitlendirme imkânı bulunmamakt adır. Beyanname verme süresi 
içinde ödenecektir.  
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VII. TAHSİLÂTIN HIZLANDIRILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER 
(SGK PRİM VE CEZALARININ YAPILANDIRILMASI) 

120. Yapılandırma kapsamına giren (SGK) sigorta pri mleri 
ve cezaları nelerdir? 
 
Kanunun 12. maddesine göre;  
a.  2010/Kasım ve önceki aylara ilişkin tahakkuk etmiş; 
-       Sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal 
güvenlik destek primi,  
-       İlgili mevzuatına göre ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primleri 
ve topluluk sigortası primi, 
-       Yaşlılık, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra sigortalı sayılmasını 
gerektirir nitelikteki kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanların aylığından kesilmesi veya 
kendisince ödenmesi gereken sosyal güvenlik destek primi, 
b. 30.11.2010 tarihine kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale 
konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi, 
c. 31.12.2010 tarihine kadar (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin “kesinleşmiş” idari para 
cezaları,  
d. İlgili kanunları gereğince takip edilen 2010/Kasım ve önceki aylara ilişkin; damga vergisi, 
özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı.  
Yukarıdaki alacakların yanı sıra bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları da 
kapsama girmektedir. 

121. Bağ-Kur’lular için emeklilik fırsatı getirildi ği doğru 
mudur?  
 
Bir anlamda evet… Bağ-Kur’dan (Yeni 5510 sayılı Kanunda artık 4/b’li olarak kabul edilen, 
özetle kendi işinde çalışanlar) emeklilik için yaş ve prim gününü doldurmasına rağmen, prim 
borcu olanlar emekli olamamaktadır. İşte bu yapılandırma düzenlemesi ile kolaylık 
sağlanmakta ve prim borçlarını ödeyecek bağ-kur’lulara emekli olma fırsatı yaratılmaktadır.  
 
Kanunun 16. maddesinde yer verilen düzenlemeye göre; mülga 1479 s.k. kapsamında kendi 
adına bağımsız çalışanlar ile mülga 2926 s.k. kapsamında tarımda kendi adına çalışanlar, 
tescilleri yapıldığı halde prim borlarını ödemedikleri için sigortalılıkları süreleri 
durdurulduğundan, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren ikinci ayın sonuna kadar yazılı 
olarak başvurmaları ve hesaplanan prim borç tutarlarının tamamını Kanunun yayımlandığı 
tarihi izleyen beşinci ayın sonuna kadar ödemeleri halinde bu süreler sigortalılık süresi olarak 
değerlendirilir. Bu sür içinde prim borçlarının tamamı ödenmez ise (başkaca bir prim borcu 
olmaması şartıyla) ödenen tutarlar faizsiz olarak iade edilir.  
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122. 30.11.2010 öncesinde bitirilen ve asgari i şçilik tespiti 
için SGK’ya ba şvurulan ancak eksik i şçilik primi kurumca 
tebli ğ edilemeyen özel nitelikteki in şaat işleri için 6111 
sayılı yasa yayınlandıktan sonra tebli ğ edilen eksik asgari 
işçilik primleri hakkında yapılandırma nasıl olacaktı r?  
  
30/11/2010 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu 
işlere ilişkin olup, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak için bu Kanunun yayım tarihini 
izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvurulduğu halde bu sürenin sonuna kadar Kurumca resen 
tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilememiş olan ön değerlendirme, araştırma veya tespit 
sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu 
alacaklara gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden bu 
Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas 
alınarak hesaplanacak tutarın, ilk taksit bu Kanuna göre hesaplanan tutarın işverene tebliğ 
edildiği tarihi izleyen ikinci aydan başlamak üzere, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde 
ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i 
alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir. Şu kadar ki, bu Kanunun yayımlandığı tarihi 
izleyen ikinci ayın sonuna kadar resen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilen eksik işçilik 
tutarları üzerinden hesaplanan sigorta prim tutarları, bu Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü 
fıkrasında belirtilen alacaklar için öngörülen süre ve şekilde ödenir. 

123. (SGK) Sigorta primleri nasıl yapılandırılacakt ır?  
 
Kanunun 12. maddesine göre, 2010/Kasım ve önceki aylara ilişkin olup, Kanunun 
yayımlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği halde Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle 
ödenmemiş olan; borç asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu 
Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas 
alınarak hesaplanacak tutarın, belirlenen koşullarda ödenmesi halinde, bu alacaklara 
uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden 
vazgeçilecektir. 

124. (SGK) İdari para cezaları nasıl yapılandırılacaktır? 
 
Kanunun 12/4. maddesine göre, 31 Aralık 2010 tarihine kadar (bu tarih dahil) işlenen fiillere 
ili şkin olan ve dava açma süresi sone eren (kesinleşen) idari para cezalarının; ceza aslının 
%50’sinin ve bu kısma isabet eden ve yasal ödeme süresinin bittiği tarihten bu Kanunun 
yayınlandığı tarihe kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak 
hesaplanacak tutarın, belirlenen koşullarda ödenmesi halinde, idari para cezasının %50’si ile 
idari para cezasına uygulanan gecikmez cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların 
tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.  
 

Kanunun 13. maddesine göre, 31.12.2010 tarihine kadar (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin 
olan ve dava açma süresi sona ermemiş ya da dava açılmış olan idari para cezası asıllarının 
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%25’i ile bu tutara ödeme sürelerinin sonundan bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen 
süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranlarına göre hesaplanacak tutarın, belirlenen koşullara 
ödenmesi halinde, idari para cezasının aslının kalan  % 75’i ile idari para cezasına uygulanan 
gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamı silinecektir.   

125. Borç aslı ödenmi ş ancak gecikme zammı ödenmemi ş 
borçlar için yapılandırma nasıl olacaktır? 
 
Kanunun 12/5. maddesine göre, Kanunun yayımından önce yukarıdaki kapsama giren 
borçların asıllarının ödenmiş olması ama gecikme zammı, gecikme cezası gibi fer’i borçların 
ödenmemiş olması halinde, ödenmemiş fer’i borçların %40’ının ödenmesi halinde kalan %60 
borç silinecektir.  

126. SGK’ya olan borçlar nedeniyle dava açılmı ş ya da dava 
açılacak ise yapılandırmadan yararlanmak için ne 
yapılmalıdır? 
 
SGK kapsamında prim ve idari para cezası borçlarını yeniden yapılandırmak isteyenlerin dava 
açmamaları, açılmış davalarından vazgeçmeleri ve diğer kanuni yollara başvurmamaları 
gerekmektedir.  

127. Taksitlendirilen (yapılandırılan) borçlar ile ilgili olarak 
en çok kaç taksit ödenemezse yapılandırma imkânları  iptal 
olacaktır? 
 
Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, 
süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit 
tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı 
Kanunun 51. maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme 
zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır. Süresinde 
ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim 
yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde matrah ve 
vergi artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanma 
hakkı kaybedilir. Bu hüküm her bir madde ve alacaklı idareler açısından taksitlendirilen 
alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.  

128. Yapılandırılan geçmi ş döneme ili şkin taksitlerin 
ödenmesi sırasında cari dönem primleri ödenemezse 
yapılandırma hakkı kaybolacak mıdır?  
 
Kanunun 14/3. fıkrasına göre; sigorta prim borçlarının yapılandırılması hükümlerinden 
yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçluların taksit ödeme süresince tahakkuk eden 
sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde 
ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan 
borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler.  
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129. Emekli olduktan sonra 4/b’li statüsünde çalı şması olan 
ama bu sırada SGDP ödemesi yapmayanlar da af 
kapsamında olacak mıdır? 
 
Yaşlılık, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sigortalılık statüsü kapsamında sigortalı 
sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre sosyal güvenlik destek 
primi ödemesi gerekenlerden bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar 
tescili yapılmış olanların, 2010 yılı Kasım ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun 
yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi asılları ile bu alacaklara 
ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için 
TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve 
şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i 
alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir. 

130. SGK Prim borçlarının daha önceden (5510 sayılı  
kanunun geçici 24. ve 25. maddeleri kapsamında) 
yapılandıran ama taksitlerini ödeyemeyenler bu yeni  
yapılandırma imkânından yararlanabilecek midir?  
 
Kanunun 15. maddesinde yapılması öngörülen düzenlemeyle, daha önce 5510 sayılı Kanunun 
geçici 24 ve 25. maddeleri kapsamında borçları yeniden yapılandırıldığı halde, taksit ödeme 
yükümlülüklerini yerine getirmemiş olmaları nedeniyle yeniden yapılandırma haklarını 
kaybetmiş olanlar için yeni bir olanak getirilmektedir. Bununla birlikte, bu kişilere daha önce 
ödemiş oldukları tutarlar (Kanunun 21. maddesine istinaden) iade edilmeyecek, bu tutarlar 
tasarının 15. maddesindeki özel haller saklı olmak şartıyla herhangi bir mahsuba konu 
olmayacaktır.  

131. Yapılandırma için son ba şvuru tarihi ne zamandır?   
 
Kanunun 18. maddesine göre, Kanunun yayımını izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgili 
idareye başvuru yapılmış olmalıdır.  

132. Yapılandırılan borçlar pe şin ödenebilir mi?   
 
Evet, yeniden yapılandırılan borçların tamamı tek seferde, peşin olarak ödenebilir.   

133. Taksitlendirme nasıl olacaktır?   
 
Kanunun 18. maddesine göre, SGK’na ödenecek borçların taksitlendirilmesi halinde ilk taksit 
ödemesi, bu kanunun yayımını izleyen dördüncü ayda olacaktır. Taksitler ikişer aylık 
dönemler halinde, azami 18 taksit olarak belirlenecektir. (Dolayısıyla 36 aylık bir ödeme 
süresi oluşabilecektir.) Başvuru sahibi taksitle ödemek istiyorsa kaç taksitte ödemek istediğini 
başvurusu sırasında belirtmek zorundadır.  
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134. Bu kanuna göre yeniden hesaplanan tutarların t aksite 
bağlanması halinde, yeniden yapılandırılan (hesaplanan ) 
tutarlar ne kadar artacaktır? 
 
Kanunun 18. maddesine göre, taksitle ödemelerde taksitler ödeme süresine bağlı olarak belli 
bir katsayıyla artırılacaktır. Kanundaki artış katsayıları şöyledir: 
 

• 6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,05  
• 9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,07  
• 12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,10  
• 18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,15 

135. SGK prim ve ceza yapılandırmasında ilk taksit ödemesi 
ne zaman olacaktır? Taksitler erken ödenirse erken ödeme 
indirimi olacak mıdır?  
 
SGK kapsamındaki yapılandırmalarda ilk taksit ödemesi Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen 
dördüncü ayda olacak, devam eden taksit ödemeleri ikişer aylık dönemler halinde 
yapılacaktır. Tercih edilen süreden daha kısa bir sürede ödeme yapılması halinde ödenecek 
tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir.  

136. Kredi kartına taksit yapılabilecek midir?  
 
Yeniden yapılandırılarak taksitli ödeme seçeneği tercih edilen SGK borçlarının, tasarının 
18/4. maddesine göre, Kanunda belirtilen taksit sayısına ve Kanuna göre çıkarılan ödeme 
planına uygun olarak ve ilgili mevzuat kapsamında bu tür bir ödeme/tahsilât imkânı da 
bulunmaktaysa kredi kartına taksit yapılması mümkündür. Diğer bir söyleyişle, taksitler kredi 
kartı ile ödenebilir. Bankalar kart sahibine borç tutarının taksitler halinde yansıtacaktır. Kredi 
kartından çekim yapıldığı anda SGK ile ilişik kesilecek ve mükellef borç ödemeleri açısından 
ilgili banka ile muhatap olacaktır.  

VIII. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

137. Eğlence yerinin ba şkalarının huzur ve sükununu 
bozacak şekilde gürültüye neden olunması nedeniyle ile  
kabahatler kanunu uyarınca kesilen 1.000.-TL’lik pa ra 
cezası affa/yapılandırmaya girmekte midir ?  
 
Kabahatler kanunu uyarınca  tütün mamullerinin tüketilmesine ilişkin cezalar hariç olmak 
üzere  31/12/2010 tarihinden önce idari yaptırım kararı verilen ve tebliğ edilen her bir  emre 
aykırı davranış , dilencilik, kumar sarhoşluk, rahatsız etme , işgal,kimliği bildirmeme,çevreyi 
kirletme, afiş asma, silah taşıma ve gürültüye ilişkin olarak verilen 120.-TL’nin altında kalan  
para cezaları ve bunlara ilişkin  hesaplanan faizlerin tahsilinden vazgeçilmek suretiyle  af 
edilmektedir. Dolayısıyla  kesilen para cezası 120.TL’nin üstünde olduğu için aftan 
yararlanılması mümkün değildir. 
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138.  Restaurantlarda,  kafelerde ve benzeri yerler de tütün 
kullanılması nedeniyle söz konusu tütün kullanıcıla rına 
kesilen cezalar af/yapılandırma kapsamında mıdır? 
 
Tütün kullanımı dolayısıyla kişilere verilen para cezaları tutarı ne olursa olsun af kapsamı 
dışındadır. 

139. Özel hukuk ki şilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, 
kafeterya, birahane gibi e ğlence hizmeti verilen i şletmelere 
tütün mamullerinin kullanılması ile ilgili olarak v erilen para 
cezaları affa/yapılandırmaya girmekte midir? 
 
Söz konusu eğlence hizmeti veren yerlerde yasakların uygulanması ile ilgili tedbirleri yerini 
getirmeyenlere 500.-TL ile 5.000.-TL arasında para cezası uygulanmaktadır. Af kanunu ile 
120.-TL’nin altındaki para cezaları affedildiğinden dolayı bu tür para cezaları af kapsamında 
değildir. 

140. Kabahatler kanunu uyarınca kesilen cezalar 
af/yapılandırma kapsamında mıdır? 
 
Af kanunun yayınlandığı tarihe kadar tebliğ edilmeyen veya edilmekle birlikte tebliğ edilen 
ancak 120.-TL’nin altında kalan cezalar ve bunlara ili şkin olarak hesaplanan faizlerin 
tahsilinden vazgeçilmektedir. Cezaya muhatap olan kişinin aftan yararlanabilmesi için 
herhangi bir merciye başvuru yapması gerekmemektedir.   

141. Maliye Bakanlı ğı’nca takibe alınan ve vadesi  
31/12/2004 tarihinden önce oldu ğu halde bu kanunun 
yayımlandı ğı tarihe kadar halen ödenmemi ş olan 
A.A.T.U.H.K kapsamındaki alacaklar af/yapılandırma 
kapsamında mıdır? 
 
Her bir alacağın türü, dönemi ve asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle 50.-TL’yi 
aşmayan asli alacaklar ve tutarı ne olursa olsun bu alacaklara ilişkin faiz ve cezalar ile aslı 
ödenen ancak cezası veya faizi tutarı 100.-TL’nı aşmayanların tahsilinden vazgeçilmektedir. 

142. Gümrük Müste şarlığı’nca takibe alınan ve vadesi  
31/12/2010 tarihinden önce oldu ğu halde bu kanunun 
yayımlandı ğı tarihe kadar halen ödenmemi ş olan 
A.A.T.U.H.K kapsamındaki alacaklar af/yapılandırma 
kapsamında mıdır? 
 
Her bir alacağın türü, dönemi ve asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle 50.-TL’yi 
aşmayan asli alacakların idari para cezalarında 65.-TL’yi aşmayanların ve tutarına 
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bakılmaksızın bu alacaklara bağlı faiz ve cezalar ile aslı ödenen ancak cezası veya faizi tutarı 
100.-TL’nı aşmayanların tahsilinden vazgeçilmektedir. 

143. Sosyal Güvenlik kanunu kapsamından çıkarılan  
işyerine ait olup, 31/12/2010 tarihine kadar ödenmemi ş olan  
sigorta primi, i şsizlik sigorta primi, sosyal güvenlik destek 
primi ve cezalar af/yapılandırma kapsamında mıdır? 
 
50.-TL’yi aşmayan sigorta primi, işsizlik sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi borçları 
ile idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmektedir. Söz konusu 50.-TL’lik alacağa ilişkin 
olup tutarı ne olursa olsun cezalar ve faizlerde af kapsamında tahsilinden vazgeçilmektedir. 
Ayrıca aslı ödenen alacakların 100.-TL’yi aşmayan faiz ve cezalardan da vazgeçilmektedir. 

144. 65 yaşını doldurmu ş ve muhtaç, güçsüzlük nedeniyle 
yapılan aylık ödemelerin geri alınması gerekenler 
aftan/yapılandırmadan nasıl yararlanabilirler? 
 
Söz konusu kişilerin şartlarında değişiklik olması halinde ve almış oldukları aylıkları %50 
fazlası ile geri ödemeleri gerekmektedir. Af kanunu ile söz konusu aylıklara ilişkin sadece % 
50 fazla ödemeden vazgeçilmektedir. Daha tahsil edilmiş olanların mahsup veya geri iadesi 
söz konusu değildir. 

145. 351 sayılı Yüksek Ö ğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
Kanununa eklenen geçici 4 üncü madde ile ö ğrenim 
ve/veya katkı kredisi borçlarını ödemek üzere taahh ütte 
bulunan üniversite ö ğrencilerinin bu ö ğrenim ve/veya katkı 
kredisi borçları af/yapılandırma kapsamında mıdır? 
 
Evet söz konusu öğrenim ve/veya katkı kredisi borçları ödeme taahhüdünde bulunan ancak 
söz konusu taahhütlerini bu kanunun yayımlandığı tarihe kadar yerine getirmemeleri 
nedeniyle haklarını kaybedenler, kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna 
kadar başvuruda bulunmaları halinde, ödeme süresi geçmiş borçlarını hesaplanacak gecikme 
zammı ile birlikte ödemeleri, taksit süresi geçmemiş olan taksitlerini de süresinde ödemeleri 
halinde öğrenim ve/veya katkı kredisi borçları yapılandırmasından yararlanabileceklerdir. Bu 
kanunun yayımlanmasından sonra ödeyecekleri taksitlerin bir takvim yılında üç veya daha az 
taksitini zamanında ödememeleri veya eksik ödemeleri halinde ödenmeyen veya eksik ödenen 
kısımları bunlar için hesaplanan gecikme faizi ile birlikte son taksit süresine kadar ödenmesi 
halinde de 351 sayılı kanunun geçici 4. maddesindeki taksitli ödeme kolaylığından 
yararlanılabilecektir. 

146. Elektrik üretimi, iletimi, da ğıtım ve ticareti yapanların 
tüketiciye satılan enerjiden elde ettikleri gayri s afi hasılatın 
belirli bir oranı olarak TRT’ye ödemek zorunda oldu kları 
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pay ile bandrol ücretlerine ili şkin borçlar af/yapılandırma 
kapsamında mıdır? 
 
31/12/2010 tarihine kadar TRT kurumuna bildirilmesi gereken yükümlülüklere ilişkin olup, 
bu kanunun yayımlandığı tarihe kadar vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi 
henüz geçmemiş elektrik enerjisi satış bedeli  ile bandrol ücretlerinin ; 
-Aslının tamamının, 
-Borcun ödenmesi geren dönemden kanunun yayımlandığı tarihe kadar  borcun TEFE/ÜFE 
aylık değişim oranını esas alınarak hesaplanacak tutarın, 
-31/12/2010 önceki dönemlere ilişkin kesilen ancak halen ödenmemiş olan  idari para 
cezalarının % 25’inin kanunda belirtilen şekilde ödenmesi ve  
-Dava açılmaması, 
-Dava açılmış ise vazgeçilmesi 
halinde bu alacaklara ait gecikme faizinin tamamı ile idari para cezasının kalan % 75 
tahsilinden vazgeçilecektir. 

147. Bandrol ücretleri ile elektrik enerjisi satı ş bedeli payı 
ile ilgili olarak devam eden incelemeler af/yapılan dırma 
kapsamında mıdır? 
 
-Kanun yayımlanmadan önce bir incelemenin başlamış olması, 
- Kanunun yayımlandığı tarihe kadar incelemenin bitmemesi, 
- İncelemenin bitmesinden 60 gün içersinde yazılı başvuruda bulunulması, 
- Bandrol ücretleri ile elektrik enerjisi satış bedeli payının tamamının, 
-Kanunun yayımlandığı tarih ile inceleme sonuçlarının bildirildiği tarihe kadar hesaplan  
gecikme zammının, 
- İdari para cezasının % 25’inin  
- Bandrol ücretleri ile elektrik enerjisi satış bedeli payı ve  idari para cezasının % 25’ine bu 
kanunun yayımlandığı tarihe kadar  borcun TEFE/ÜFE aylık değişim oranını esas alınarak 
hesaplanacak tutarın, 
bir yıl içinde ödenmesi halinde,  
Bandrol ücretine bağlı idari para cezalarının % 75’i ile gecikme faizinden vazgeçilir. Elektrik 
enerjisi satış bedeli payına ilişkin idari para cezası ve  gecikme faizinden vazgeçildiğine 
ili şkin kanunda bir hüküm bulunmamaktadır. 

148. KOSGEB tarafından 31/12/2010 tarihinden önce 
kullandırılan ve geri ödemeli destek kredileri 
af/yapılandırma kapsamında mıdır? 
 
Geri ödenmeyen destek kredilerine hesaplan faizler af kapsamındadır. Ödenmeyen destek  
tutarı ile söz konusu borç için  TEFE/ÜFE oranları uygulanmak suretiyle bulunan tutarların 
ödenmesi halinde bu krediler için hesaplanan faizlerin tahsilinden vazgeçilmektedir. 

149. KOSGEB tarafından 31/12/2010 tarihinden önce 
kullandırılan, kanunun yayımlandı ğı tarihinden önce 
uygunsuzlu ğu tespit edilen veya 31/12/2010 tarihi itibari ile 
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geri ödemeleri ihlal edilen destekler af/yapılandır ma 
kapsamında mıdır? 
 
Yargı kararı ile kesinleştiği halde ödenmemiş bulunan taahhütlü kredi faiz desteklerinin, geri 
ödemeli desteklerden ödenmemiş destek tutarının ve geri ödemesiz desteklerden ise 
uygunsuzluğu tespit edilmiş ve haklarında hukuki işlem başlatılmış olan destek tutarlarının  
aslı ile bu asıllar için   TEFE/ÜFE oranları uygulanmak suretiyle hesaplanan tutarların  
ödenmesi  halinde bu krediler için hesaplanan faizlerin tahsilinden vazgeçilecek ve  yargılama 
ve vekalet ücretleri ödenmek şartıyla da açılan davalar sonlandırılacaktır. 

150. Haklarında kesinle şmiş yargı kararı bulunmayan 
KOSGEB taahhütlü kredi faiz destekleri af/yapılandı rma 
kapsamında mıdır? 
 
KOSGEB tarafından verilen ancak haklarında kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan taahhütlü 
kredi faiz destekleri asıllarının bu kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu 
alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilecek, yargılama ve vekâlet ücretleri ödenmek 
şartıyla da açılan davalar sonlandırılacaktır.  

151. Haklarında hukuki i şlem ba şlatılmamı ş olan KOSGEB 
geri ödemesiz destek asılları af/yapılandırma kapsa mında 
mıdır? 
 
KOSGEB tarafından verilen ancak haklarında hukuki işlem başlatılmamış olan geri ödemesiz 
destek asıllarının bu kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde,  bu alacaklara bağlı 
faizlerin tahsilinden vazgeçilecek, yargılama ve vekalet ücretleri ödenmek şartıyla da açılan 
davalar sonlandırılacaktır. 

152. KOSGEB tarafından taksitlendirilmi ş olan destek 
alacaklarından taksitleri henüz ödenmemi ş  kalan borç 
af/yapılandırma kapsamında mıdır ? 
 
Ödenmiş tutarlar için taksitlendirme geçerli sayılır ve kalan borç tutarı  ödenmesi halinde bu 
alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir. 

153. Af kanunundan herhangi bir şekilde yararlanarak 
borçlarını ödeyen i şletmeler KOSGEB tarafından verilen 
yeni desteklerden faydalanabilir mi? 
 
Af kanunundan yararlanıp borçlarını ödeyen işletmeler KOSGEB tarafından  verilen yeni 
desteklerden yararlanabilirler. 
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154.  Elektrik tüketiminden kaynaklanan TEDA Ş borçları 
af/yapılandırma kapsamında mıdır? 
 
Vadesi 31/12/2010 tarihinde geldiği halde ödenmemiş olan elektrik borçları asıllarının 
tamamı  ile bu borçlara ilişkin faiz ve cezalar yerine TEFE/ÜFE oranları uygulanmak 
suretiyle hesaplanan tutarın ödenmesi halinde bu krediler için hesaplanan faiz ve cezalardan 
tahsilinden vazgeçilmektedir.  

155. Elektrik tüketiminden kaynaklanan ve taksitlen dirilmi ş 
olan TEDAŞ borçları af/yapılandırma kapsamında mıdır? 
 
Henüz  ödeme süresi gelmeyen TEDAŞ borçları asıllarının tamamı  ile bu borçlara ilişkin faiz 
ve cezalar yerine TEFE/ÜFE oranları uygulanmak suretiyle hesaplanan tutarın ödenmesi 
halinde bu krediler için hesaplanan faiz ve cezaların tahsilinden vazgeçilmektedir.  

156. Elektrik tüketiminden kaynaklanan ve taksitlen dirme 
şartları ihlal edilmi ş olan TEDA Ş borçları af/yapılandırma 
kapsamında mıdır? 
 
Taksitlendirme şartları ihlal edilmiş olan  alacaklar için ödenmemiş tutar içindeki alacak 
asıllarının tamamı  ile bu borçlara ilişkin faiz ve cezalar yerine TEFE/ÜFE oranları 
uygulanmak suretiyle hesaplanan tutarın ödenmesi halinde bu krediler için hesaplanan faiz ve 
cezaların tahsilinden vazgeçilmektedir.  

157. Dava konusu yapılan veya icra takibi ba şlatılmı ş 
TEDAŞ alacakları hakkında bu kanun hükümlerinden 
yararlanılması halinde davalar ve icra takipleri so na erer 
mi? 
 
Borçlunun borcunu ve bu borçlara ilişkin TEFE/ÜFE oranları uygulanmak suretiyle 
hesaplanan tutarın ödenmesi halinde asıl borçlular ve kefiller hakkında sürdürülen davalar 
sonlandırılır, icra ve takip işlemlerinden durdurulur. Ancak borçlunun  mahkeme masrafları, 
icra masrafları ve vekalet ücretlerini ödemesi gerekmektedir. 

158. Özel sektör elektrik da ğıtım şirketlerine olan elektrik 
tüketiminden kaynaklanan borçlar af/yapılandırma 
kapsamında mıdır ? 
 
Evet. Özel sektör elektrik dağıtım şirketleri alacaklarını tıpkı TEDAŞ borçları gibi 
yapılandırabilirler. Bu konuda özel sektör elektrik dağıtım şirketlerine bir tercih hakkı 
verilmiştir. 



 58 

159. Tarımsal sulamada kullanılan elektrik tüketimi nden 
kaynaklanan alacaklar af/yapılandırma kapsamında mı dır? 
 
Tedaş, Tedaş’ın hissedarı olduğu elektrik dağıtım şirketleri ve TEK dışındaki kuruluşların 
elektrik üretimi,iletimi, dağıtımı ve ticareti ile görevlendirilmesi hakkında kanun kapsamında 
mevcut sözleşmeleri uyarınca faaliyette bulunan dağıtım şirketlerinin tarımsal sulamada 
kullanılan elektrik tüketiminden kaynaklanan alacaklardan vadesi 31/12/2010 itibarıyla 
geldiği halde ödenmeyen asılların tamamı ile   bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen 
dördüncü ayın sonuna kadar abonesi bulunulan dağıtım şirketine başvuruda bulunularak ilk 
taksit bu Kanunun yayımını izleyen dokuzuncu aydan başlamak üzere ve her yıl ilk taksidin 
tekabül ettiği ayda toplam beş eşit taksitte ödenmesi şartıyla bu alacakların ödenen kısmına 
isabet eden fer’ilerin tahsilinden vazgeçilir. Tarımsal sulamada kullanılan elektrik 
tüketiminden kaynaklanan alacakların bu Kanunda belirtilen taksit ödeme zamanını 
alacakların bulunduğu bölgeler, iller, ürünlerin hasat dönemleri dikkate alınarak değiştirmeye 
şirket yönetim kurulları yetkilidir. 

160. TEDAŞ’a ait olup, tahsilatı özelle ştirilen elektrik 
dağıtım şirketlerince sürdürülen alacaklar af/yapılandırma 
kapsamında mıdır? 
 
TEDAŞ’a ait olup tahsilatı özelleştirilen elektrik dağıtım şirketlerince sürdürülen 6111 sayılı 
bu kanunun 18 - 23 maddelerinde yer alan alacaklar hakkında da af kanunu 
uygulanabilecektir. 

161. Esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara  olan 
aidat borçları af/yapılandırma kapsamında mıdır? 
 
Esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara olan ödemenmiş aidat borçlarını ödemeleri 
halinde bu aidatlar için hesaplanan faiz, gecikme faizi ve gecikme zamlarının tahsilinden 
vazgeçilmektedir 

162. Esnaf ve sanatkâr odalarının birlik üyesi oldu kları 
federasyona, birlik ve federasyonların konfederasyo nlara 
olan katılma borçları af/yapılandırma kapsamında mı dır? 
 
Esnaf ve sanatkar odalarının birlik üyesi oldukları federasyona, birlik ve federasyonların 
konfederasyonlara olan ödenmemiş katılma borçlarının asıllarının ödenmesi halinde bu 
katılma borçları için hesaplanan faiz, gecikme faizi ve gecikme zamlarının tahsilinden 
vazgeçilmektedir. 

163. Avukatların ve stajyer avukatların bu kanunun 
yayımlandı ğı tarihe kadar olan  baro kesenekleri staj 
borçları aftan/yapılandırmadan yararlanabilir mi? 
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Avukatların ve stajyer avukatların bu kanunun yayımlandığı tarihe kadar olan baro 
kesenekleri staj borçlarının asıllarının tamamını ödemeleri halinde söz konusu borçlar için 
hesaplanan faiz, gecikme faizi ve gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilmektedir. 

164. Serbest muhasebeci ve mali mü şavirler ile yeminli mali 
müşavirlerin üyesi oldukları odalara olan borçlar 
af/yapılandırma kapsamında mıdır? 
 
Serbest muhasebeci ve mali müşavirler ile yeminli mali müşavirlerin üyesi oldukları odalara 
bu kanunun yayımlandığı tarihe kadar olan borçlarının asıllarının tamamını ödemeleri halinde 
söz konusu borçlar için hesaplanan faiz, gecikme faizi ve gecikme zamlarının tahsilinden 
vazgeçilmektedir. 

165. Serbest muhasebeci ve mali mü şavirler ile yeminli mali 
müşavir odalarının Türkiye Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler ve Yeminli Mali Mü şavirler Odaları Birli ğine 
(TÜRMOB) olan birlik payı borçları af/yapılandırma kanunu 
kapsamına girmekte midir? 
 
Serbest muhasebeci ve mali müşavirler ile yeminli mali müşavirler odalarının TÜRMOB’a 
olan ve bu kanunun yayımlandığı tarihe kadar olan   borçlarının asıllarının tamamını 
ödemeleri halinde söz konusu borçlar  için hesaplanan faiz, gecikme faizi ve gecikme 
zamlarının tahsilinden vazgeçilmektedir. 

166. İhracatçıların üyesi oldukları ihracatçı birliklerin e olan 
üyelik aidat borçları af/yapılandırma kanunundan na sıl 
yararlanabilir?  
 
İhracatçıların üyesi oldukları ihracatçı birliklerine bu kanunun yayımlandığı tarihe kadar olan   
üyelik aidat borçlarının asıllarının tamamını ödemeleri halinde söz konusu borçlar  için 
hesaplanan faiz, gecikme faizi ve gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilmektedir. 

167. Odalar ve Borsalara üye olanların ödememi ş oldukları 
aidat borçları af/yapılandırma kapsamında mıdır? 
 
Odalar ve Borsalara üye olanların ödemenmiş aidat borçlarını ödemeleri halinde bu aidatlar 
için hesaplanan faiz gecikme faizi ve gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilmektedir 

168. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli ğine üye olan oda ve 
borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birli ğine (TOBB) olan 
ödenmemi ş aidat borçları af/yapılandırma kapsamında 
mıdır? 
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine üye olan oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birli ğine olan ödemenmiş aidat borçlarını ödemeleri halinde bu aidatlar için hesaplanan faiz 
gecikme faizi ve gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilmektedir. 

169.  6111 Sayılı Kanunun 25-32. Maddelerinde sayıl an 
kurulu şlar dı şında kalan ve Kanunla kurulmu ş olan meslek 
kurulu şlarının üyelerinin odalara, odalara üst kurulu şlara 
aidat ve üst kurulu ş payları af/yapılandırma kapsamında 
yapılandırılabilir mi? 
 
6111 sayılı kanunun 25-32. Maddelerinde sayılan kuruluşlar dışında kalan ve Kanunla 
kurulmuş olan meslek kuruluşlarının üyelerinin odalara, odalara üst kuruluşlara aidat ve üst 
kuruluş payları af kapsamında yapılandırılabilirler. Bu fıkra hükmünü uygulamaya ilgili 
meslek kuruluşunun üst kuruluşu yetkili olup, bağlı odalarca üst kuruluşun kararı uygulanır. 

170. Organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren  
katılımcıların su, elektrik, do ğalgaz, yönetim aidat borçları 
af/yapılandırma kapsamında mıdır? 
 
31/12/2010 tarihi itibarıyla organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren katılımcıların su, 
elektrik, doğalgaz, yönetim aidat borçları af kapsamında bulunmaktadır.  

171. Organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren  
katılımcıların su, elektrik, do ğalgaz, yönetim aidat borçları 
için af/yapılandırma uygulaması nasıl olacaktır? 
 
Organize sanayi bölgeleri müteşebbis heyetleri veya genel kurullarının kabul etmesi şartıyla 
katılımcıların 31/12/2010 tarihi itibarıyla ödenmemiş su, elektrik, doğalgaz, yönetim aidat 
borçlarının asılları ile bu alacaklara  kanunun yayımlandığı tarihe kadar  TEFE/ÜFE aylık 
değişim oranını esas alınarak hesaplanacak tutarın en fazla 12 ay içersinde ödenmesi halinde 
bu alacaklara ilişkin gecikme faizi ve gecikme zamlarının tamamının tahsilinden 
vazgeçilmektedir. 

172. Sosyal Güvenlik kanununun 4/b maddesi kapsamın da 
bulunan sigortalıların af kanunu kapsamında bulunan  
borçlarını yapılandırmaları halinde genel sa ğlık 
sigortasından faydalanabilirler mi? 
 
1) Köy ve mahalle muhtarı seçilenler,  
2) Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan;  
a) Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi 
mükellefi olanlar, 
b) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar, 
c) Kollektif şirketlerin ortakları, 
ç) Limited şirketlerin ortakları, 
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d) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, 
e) Adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları, 
f) Donatma iştirakleri ortakları, 
g) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, 
ğ) Tarımsal faaliyette bulunanlar, 
ve  10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler  
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalıdırlar. 
Sözkonusu kişilerin sosyal güvenlik borçlarını yapılandırmaları halinde genel sağlık 
sigortasından yararlanmaları mümkün bulunmaktadır. 

173.  Hazine müste şarlığı tarafından düzenlenen yatırım 
teşvik belgelerine istinaden in şa edilen gemi ve yatlara 
ili şkin harcamalar üzerinde yararlanılan yatırım indiri mi ile 
ilgili olarak yapılan tarhiyatlar af kapsamında mıd ır? 
 
Yatırım teşvik belgelerine istinaden inşa edilen gemi ve yatlara ilişkin harcamalar üzerinde 
yararlanılan yatırım indirimi dolayısıyla yapılan tarhiyatlardan, açılan davalardan feragat 
edilmesi şartıyla vazgeçilecektir. Tahakkuk etmiş ise bu vergi mükelleften istenmeyecek ve 
terkin edilecektir. Ancak daha önce yapılan tarhiyatlara ilişkin ödemelerin iadesi söz konusu 
değildir. 

174. Geliştirme ve destekleme fonu kaynaklı krediler 
af/yapılandırma kapsamında mıdır? 
 
Afet kredileri hariç olmak üzere 31/12/2010 tarihine kadar ödenmemiş olan alacaklar 
(Taksitlendirilen ancak taksit ödeme süresi henüz gelmemiş olanlar dahil)  ile bu alacaklara 
TEFE/ÜFE oranları uygulanmak suretiyle bulunan tutarların ödenmesi halinde ( bu alacaklara 
yürütülen faiz ile TEFE/ÜFE oranları uygulanmak suretiyle bulunan tutarın hangisi küçükse o 
tutarın) bu alacakların faiz ve cezaları af kapsamında tahsil edilmeyecektir. Ödenmemiş 
alacak sadece gecikme faizi ceza gibi fer’i alacaktan ibaret ise bu alacak yerine TEFE/ÜFE 
aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın bu tutardan düşük olması halinde 
TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın bu Kanunda belirtilen 
süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir. 

175.   Geliştirme ve destekleme fonundan kullandırılan 
ve/veya ertelenen afet krediler af/yapılandırma kap samında 
mıdır? 
 
Söz konusu fondan kullandırılan veya ertelenen afet kredileri ile bu kredilere ilişkin 
TEFE/ÜFE oranları uygulanmak suretiyle bulunan tutarların ödenmesi halinde ( bu alacaklara 
yürütülen faiz ile   TEFE/ÜFE oranları uygulanmak suretiyle bulunan tutarın hangisi küçükse 
o tutarın) bu alacakların faiz ve cezaları af kapsamında tahsil edilmeyecektir. 

176. Türkiye Halk Bankası, T.Emlak Bankası A. Ş, T. Ziraat 
Bankası A. Ş ve T. Tarım Kredi Kooperatiflerinin kendi 
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kaynaklarından kullandırdı ğı ancak B.K.K ile Hazine 
kaynağına dönü şen kredilere af kapsamında mıdır? 
 
Söz konusu krediler ile bu kredilere ilişkin TEFE/ÜFE oranları uygulanmak suretiyle bulunan 
tutarların ödenmesi halinde ( bu alacaklara yürütülen faiz ile TEFE/ÜFE oranları uygulanmak 
suretiyle bulunan tutarın hangisi küçükse o tutarın) bu alacaklara ilişkin hesaplanan faiz ve 
cezalar af kapsamında tahsil edilmeyecektir. 

177. Çevre ve Orman Bakanlı ğı’nca orman köylülerine 
verilen ancak kanunun yayımlandı ğı tarihe kadar 
ödenmemi ş olan krediler af kapsamında mıdır? 
 
Bu tip kredileri kullanan orman köylülerinin ana para borçları af edilmemekle birlikte alınan 
kredi ve bu krediye ilişkin TEFE/ÜFE oranları uygulanmak suretiyle bulunan tutarların 
taksitler halinde ödenmesi halinde söz konusu kredilerin ödene kısmına isabet eden faiz ve 
cezaların tahsilinden vazgeçilmektedir. Açılan davalar ise sonlandırılmakta icra takipleri ise 
durdurulmaktadır. 

178. Çevre ve Orman Bakanlı ğı’nca tarımsal kalkınma 
kooperatiflerine verilen ancak kanunun yayımlandı ğı tarihe 
kadar ödenmemi ş olan krediler af kapsamında mıdır? 
 
Tarımsal kalkınma kooperatiflerince alınan bu tip krediler ile bu kredilere ilişkin TEFE/ÜFE 
oranları uygulanmak suretiyle bulunan tutarların taksitler halinde ödenmesi halinde söz 
konusu kredilere ilişkin faizler affedilmekte; açılan davalar ise sonlandırılmakta, icra takipleri 
ise durdurulmaktadır. Ayrıca bu kanundan yararlanmak için başvuru yapılması halinde 
mahkeme ve icra masrafları karşılıklı talep edilmeyecektir. 

179. DSİ tarafından sulama kooperatifleri için in şa edilen 
sulama kanalları yatırım bedellerinin ödenmeyen kıs ımları 
af kapsamında mıdır? 
 
DSİ tarafından sulama kooperatifleri için yapılan sulama kanalları bedellerinden 31/12/2010 
tarihine kadar ödenmemiş kısımların ödenmesi halinde, söz konusu borçlar için hesaplanan ve 
tahsil edilmemiş faizlerin tahsilinden ve  bu kanun yayımlanmadan önce açılan davalardan ve 
icra takiplerinden vazgeçilmektedir. Bu taktirde borçluların mahkeme ve icra masrafları ile 
vekalet ücretlerini ilk taksit  tutarı ile birlikte ödemeleri gerekmektedir.  

180. 1998-2004 yılları arasında Uluslararası İmar ve 
Kalkınma Bankası tarafından finanse edilen ancak su lama 
kooperatifleri ve birlikleri tarafından sözle şmeye aykırı 
hareket edilerek meydana getirilen zararlar af kaps amında 
mıdır? 
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DSİ başvurarak söz konusu borçların ödenmesi halinde bu borçlara ilişkin cezalar ve faizlerin 
tahsilinden vazgeçilmektedir. Borçlu bu maddeden yararlanmak üzere başvurmuş ise  davalar 
sonlandırılır icra takipleri durdurulur. Bu taktirde borçluların mahkeme ve icra masrafları ile 
vekalet ücretlerini ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri gerekmektedir.  

181. Kültür ve Turizm Bakanlı ğı tarafından kültür 
varlıklarının korunması, bakım ve onarımı amacıyla 
kullandırılan krediler af kapsamında mıdır? 
 
Söz konusu kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımı için verilen ancak 31/12/2010 
tarihi itibarıyla ödenmemiş olan krediler af kapsamındadır. Aftan yararlanabilmek için söz 
konusu kredi bedelinin aslının ve bu kredilere ilişkin TEFE/ÜFE oranları uygulanmak 
suretiyle bulunan tutarların taksitler halinde ödenmesi halinde bu kredilere ilişkin faizlerin 
tahsilinden vazgeçilmektedir. 

182. Kültür ve Turizm Bakanlı ğı tarafından kültür 
varlıklarının korunması, bakım ve onarımı amacıyla 
kullandırılan kredilerin ana parası geri ödenmekle birlikte 
ödenmemi ş faiz, ceza vs af kapsamında mıdır? 
 
Kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımı için verilen ancak 31/12/2010 tarihi 
itibarıyla ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde bu alacak yerine 
TEFE/ÜFE    aylık    değişim   oranları   esas   alınarak   hesaplanacak   tutarın,   bu  Kanunun 
yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuruda 
bulunulması ve ödenmesi gereken tutarın, ilk taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen 
dördüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami onsekiz eşit taksitte 
ödenmek şartıyla fer’ilerin tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir. 

183. Tarım ve Köy İşleri Bakanlı ğı’nca tarımsal amaçlı 
kooperatiflere veya bu kooperatiflerin ortaklarına 
31/12/2010 tarihinden önce verilen ancak af kanunun un 
yayımlandı ğı tarih itibarı ile ödenmemi ş olan krediler af 
kapsamında mıdır? 
 
Tarımsal amaçlı kooperatiflere veya bu kooperatiflerin ortaklarınca alınan bu tip kredilerin 
asılları ile bu kredilere ilişkin  TEFE/ÜFE oranları uygulanmak suretiyle bulunan tutarların 
taksitler halinde ödenmesi  (TEFE/ÜFE oranları uygulanmak suretiyle bulunan tutar ile 
kredilere uygulanan sözleşme faiz oranından hangisi en düşükse o tutar dikkate alınacaktır.) 
halinde bu kredilere ilişkin faizlerin tahsilinden vazgeçilmektedir. Borçlu bu maddeden 
yararlanmak üzere başvurmuş ise davalar sonlandırılır, icra takipleri durdurulur. 
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184. Sulama alanlarında arazi düzenlemesine dair ta rım 
reformu uyarınca arazi da ğıtımı yapılanların bu kanunun 
yayımlandı ğı tarihe kadar ödememi ş bulundukları arazi 
borçları af/yapılandırma kapsamına girmekte midir? 
 
Kanun gereğince arazi alan ancak söz konusu arazilere ilişkin borcun ödenmemesi halinde söz 
konusu borçların asıllarının tamamının ve TEFE/ÜFE oranları uygulanmak suretiyle 
hesaplanan tutarın  (bu borca mevzuatı gereğince ödenen faizler TEFE/TÜFE’ye göre 
hesaplanan tutarla karşılaştırılacak hangisi en düşük ise o tutar ödemede dikkate 
alınacaktır.)ödenmesi halinde ödenen kısma ait ceza gecikme faizi ve gecikme zamlarının 
tahsilinden vazgeçilecektir. Arazi dağıtılan kişinin söz konusu borcu ödememesi nedeniyle 
arazi başka bir kişiye devredilmiş ise aftan yararlanılması kanunen mümkün değildir. 
borçlunun mahkeme masrafları, icra masrafları ve vekalet ücretlerini ödemesi şartıyla 
sürdürülen dava, icra ve takip işlemlerinden vazgeçilmektedir. Bu kanuna  göre  hesaplanan 
tutarın ilk taksitinin süresinde ödenmesini müteakip geri alınan topraklar 3083 sayılı Kanun 
hükümlerine göre yeniden hak sahibi adına tescil edilir.  

185. Sulama kooperatiflerinin veya sulama birlikler inin 
31/12/2010 tarihi itibarı ile vadesi geldi ği halde ödenmemi ş 
alacakları af/yapılandırma kapsamında mıdır?  
 
Sulama kooperatiflerinin veya sulama birliklerinin 31/12/2010 tarihi itibarı ile vadesi geldiği 
halde ödenmemiş alacak asılları ile  TEFE/ÜFE oranları uygulanmak suretiyle hesaplanan 
tutarın ödenmesi halinde bu alacaklar için hesaplanan faiz, gecikme faizi,  gecikme zammı  
gibi fer’ilerin tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir. Söz konusu borcun ödememesi 
nedeniyle arazi başka bir kişiye devredilmiş ise aftan yararlanılması kanunen mümkün 
değildir. Borçlunun mahkeme masrafları, icra masrafları ve vekalet ücretlerini ödemesi 
şartıyla sürdürülen davalar sonlandırılır, icra ve takip işlemleri durdurulur. Tarımsal 
sulamadan kaynaklanan alacakların bu Kanunda belirtilen taksit ödeme zamanını alacakların 
bulunduğu bölgeler, iller, ürünlerin hasat dönemleri dikkate alınarak değiştirmeye alacaklı 
kooperatif/birlik yetkilidir.  

186. Tütün mamullerinin kullanımı ile ilgili olarak  verilen 
para cezaları hariç olmak üzere belediyelerce veril en ancak 
bu kanun yayımlanana kadar tebli ğ edilmeyen kabahatlere 
ili şkin para cezaları af/yapılandırma kapsamında mıdır?  
 
31/12/2010 tarihinden (bu tarih dâhil) önce idari yaptırım kararı belediyeler tarafından 
verildiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ilgilisine tebliğ edilmemiş olan ve 
belediyelerin bütçelerine gelir kaydı gereken ve her bir kabahat için 145 Türk Lirasının (bu 
tutar dâhil) altında kalan idari para cezaları tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilmiş olanların ve 
bunlara bağlı fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilmektedir. 

187. Orman sayılan yerler, Hazinenin özel mülkiyeti nde 
veya Devletin tasarrufunda bulunan ta şınmazlar hakkında 
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yapılan kesin izin, kesin tahsis, kullandırma karar ı, irtifak 
hakkı, kullanma izni veya kiralama i şlemlerinden 
kaynaklanan borçlar /af/yapılandırma kapsamına girm ekte 
midir? 
 
31/12/2010 tarihi itibarı ile vadesi geldiği halde ödenmemiş yukarıda sayılan borçların 
asıllarını ve bu asıllara TEFE/ÜFE oranları uygulanmak suretiyle hesaplanan tutarın ödenmesi 
halinde bu borçlar için hesaplanan faiz, gecikme faizi,  gecikme zammı  gibi fer’ilerin 
tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir. Borçlunun mahkeme masrafları, icra masrafları ve 
vekalet ücretlerini ödemesi şartıyla sürdürülen dava, icra ve takip işlemlerinden de 
vazgeçilmektedir. 

188. Orman Kanunu, Turizm Te şvik Kanunu ve Milli Parklar 
Kanunu’na göre yapılan kesin izin ve kesin tahsis 
işlemlerinden kaynaklanan borçlar af/yapılandırma 
kapsamında mıdır?  
 
30/12/2010 tarihi itibarı ile vadesi geldiği halde ödenmemiş olan orman köylülerini 
kalkındırma geliri,arazi tahsis bedeli, ağaçlandırma bedeli, ağaçlandırma ve erozyon kontrol 
bedeli, yüzde üç proje bedeli ve toprak bedeli asıllarının  tamamı ve bu asıllara  TEFE/ÜFE 
oranları uygulanmak suretiyle hesaplanan tutarın ödenmesi halinde bu borçlar için hesaplanan 
faiz, gecikme faizi,  gecikme zammı  gibi fer’ilerin tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir. 
Borçlunun mahkeme masrafları, icra masrafları ve vekâlet ücretlerini ödemesi şartıyla 
sürdürülen dava, icra ve takip işlemlerinden de vazgeçilmektedir. 

189. Sosyal güvenlik kurumunun mülkiyetinde olan 
taşınmazların kiralanmasından kaynaklanan borçlar 
af/yapılandırma kapsamında mıdır?  
 
30/12/2010 tarihi itibarı ile vadesi geldiği halde ödenmemiş olan kira bedellerinin tamamı ile 
söz konusu bedellere TEFE/ÜFE oranları uygulanmak suretiyle hesaplanan tutarın ödenmesi 
halinde bu borçlar için hesaplanan faiz, gecikme faizi,  gecikme zammı gibi fer’ilerin 
tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir. Borçlunun mahkeme masrafları, icra masrafları ve 
vekâlet ücretlerini ödemesi şartıyla sürdürülen dava, icra ve takip işlemlerinden de 
vazgeçilmektedir. 

190. Kamu iktisadi te şebbüsleri ile bunlara ba ğlı 
müesseseler, i ştirakler ve ba ğlı ortaklıklarına ait 
taşınmazların kiralanmasından kaynaklanan borçlar 
af/yapılandırma kapsamında mıdır? 
 
30/12/2010 tarihi itibarı ile vadesi geldiği halde ödenmemiş olan kira bedellerinin tamamı ile 
söz konusu bedellere TEFE/ÜFE oranları uygulanmak suretiyle hesaplanan tutarın ödenmesi 
halinde bu borçlar için hesaplanan faiz, gecikme faizi,  gecikme zammı gibi fer’ilerin 
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tamamının tahsilinden söz konusu kurumların yönetimleri organlarının kararı ile 
vazgeçilebilecektir. 

191. İl özel idareleri, belediyeler ve bunların ba ğlı 
kurulu şları ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası 
bunlara ait şirketlerin mülkiyetinde olan ta şınmazların 
kiralanmasından veya irtifak hakkından kaynaklanan 
borçlar af/yapılandırma kapsamında mıdır?  
 
30/12/2010 tarihi itibarı ile vadesi geldiği halde ödenmemiş olan kira bedelleri ile irtifak 
hakkından kaynaklanan borçların tamamı ile söz konusu bedellere TEFE/ÜFE oranları 
uygulanmak suretiyle hesaplanan tutarın ödenmesi halinde bu borçlar için hesaplanan faiz, 
gecikme faizi,  gecikme zammı gibi fer’ilerin tamamının tahsilinden  söz konusu kurumların 
yönetim organlarınca verilecek kararla  vazgeçilebilecektir. Söz konusu borçların yeniden 
yapılandırılması tamamen bu kurumların yönetim organlarının insiyatifine bırakılmış 
bulunmaktadır. 

192. Vakıflar genel müdürlü ğü ile mazbut vakıflara ve 
temsilen yönetilen vakıflara ait ta şınmazların 
kiralanmasından do ğan borçlar af/yapılandırma 
kapsamında mıdır? 
 
30/12/2010 tarihi itibarı ile vadesi geldiği halde ödenmemiş olan kira bedelleri kaynaklanan 
borçların tamamı ile söz konusu bedellere TEFE/ÜFE oranları uygulanmak suretiyle 
hesaplanan tutarın ödenmesi halinde bu borçlar için hesaplanan faiz, gecikme faizi,  gecikme 
zammı gibi fer’ilerin tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. Dava açılmaması, açılmış ise 
açılmış davalardan vazgeçilmesi gerekmektedir. Borçlunun mahkeme masrafları, icra 
masrafları ve vekâlet ücretlerini ödemesi halinde aftan yararlanılması mümkün 
bulunmaktadır. 

193. Özel radyo ve televizyon kurulu şlarınca ödenmesi 
gereken kanuni paylar af/yapılandırma kapsamında mı dır? 
 
31/12/2010 tarihine kadar ödenmemiş olan radyo ve televizyon kanunu  gereği  brüt reklam 
gelirleri üzerinden ödenecek % 5 pay ve diğer kanunlar gereği ödenmesi gereken  katkı 
payları asıllarının ve bu paylara ilişkin  TEFE/ÜFE oranları uygulanmak suretiyle hesaplanan 
tutarın ödenmesi halinde bu borçlar için hesaplanan faiz, gecikme faizi,  gecikme zammı gibi 
fer’ilerin tamamının tahsilinden vazgeçilecektir 

194. Her kademedeki askeri okullardan veya emniyet 
teşkilatında görevlendirilmek üzere okutulan ancak 
kanunları gere ğince ili şiği kesilenlerin ö ğrenim giderlerine 
ili şkin tazminatlar af/yapılandırma kanunu kapsamına 
girmekte midir? 
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Söz konusu öğrenim giderlerine ilişkin tazminat tutarları ile bu tutarlara kendi kanunlarına 
göre hesaplanacak kanuni faiz ile TEFE/ÜFE aylık değişim oranlarının yıllık toplamı dikkate 
alınarak basit usulde hesaplanacak tutardan düşük olan tutarın on sekiz eşit taksitte ödenmesi 
halinde kalan faiz tutarının tahsilinden vazgeçilmektedir. Söz konusu kanundan yararlanılması 
halinde daha önce açılmış olan davalar karşılıklı olarak sonlandırılacaktır. 

195. Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından Fındık Tarı m Satış 
Kooperatifleri Birli ğine (Fiskobirlik) yapılan satı ştan do ğan 
alacaklar af/yapılandırma kanunu kapsamına girmekte  
midir? 
 
Söz konusu borçlara ilişkin olarak taraflar arasındaki sözleşme uyarınca belirlenen faiz yerine 
TEFE/ÜFE aylık değişim oranlarının basit usulde yürütülecek faiz esas alınmak suretiyle 
hesaplanacak borç tutarının on iki eşit taksitte ödenmesi halinde  TMO tarafından hesaplanan 
faizin tamamından vazgeçilmektedir. Kanundan faydalanılması halinde borçlu hakkından 
başlatılan icra işlemleri durdurulmaktadır.  

196. İl özel idareleri, belediyeler ile sanayi ve ticaret  
odalarının kalkınma ajanslarına olan ve 31/12/2010 tarihi 
itibarıyla ödenmesi gerekti ği halde kanunun yayımlandı ğı 
tarihe kadar ödenmemi ş olan borçları af/yapılandırma 
kanunu kapsamında mıdır? 
 
Söz konusu kurumların kalkınma ajansına olan borçlarının asılları ile TEFE/ÜFE aylık 
değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın on sekiz eşit taksitte ödenmesi halinde söz 
konusu borca ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, faiz gibi fer’i alacakların tahsilinden 
vazgeçilmektedir. . Bu takdirde mahkeme ve icra masrafları ile vekâlet ücreti ilk taksit tutarı 
ile birlikte tahsil edilir. Bu bent hükümlerinden yararlanılabilmesi için dava açılmaması ve 
açılmış davalardan vazgeçilmesi şarttır. Bu bendin uygulamasına ilişkin usul ve esasları 
belirlemeye ilgisine göre il encümeninin, belediye encümeninin ya da bağlı kuruluşun ve 
şirketin, yönetim organları yetkilidir. 

197. Diğer yapılandırılan alacaklar hangi kanunlar ile 
ilgilidir? 
 
a) Aşağıda yer alan kanunlara istinaden 31/12/2010 tarihinden önce verilen ve vadesi geldiği 
halde ödenmeyen ya da ödeme süresi henüz geçmemiş idari para cezalarının tamamı ile 
bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine Bu 
kanunun yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak 
hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde cezaya bağlı faiz , gecikme faizi, gecikme zammı gibi 
diğer alacaklardan vazgeçilecektir. 
b) Aşağıda yer alan kanunlara istinaden 31/12/2010 tarihinden önce verilen idari para 
cezalarının ödenmesine rağmen, bu cezalara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi 
fer’i alacakların vadesi geldiği halde ödenmemiş  ya da ödeme süresi henüz geçmemiş 
olanlarının, TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi 
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halinde cezaya bağlı faiz ,  gecikme faizi, gecikme zammı gibi diğer alacaklardan 
vazgeçilecektir. 
c) Aşağıda yer alan kanunlara istinaden 31/12/2010 tarihinden önce verilen idari para cezaları 
ile ilgili olarak dava süresi geçmemiş veya dava açılmış olması halinde;  
-Kesilen idari para cezasının ilk derece mahkemede bulunması halinde cezanın % 50’si, 
-İlk derece mahkemenin cezayı kaldırdığı ancak itiraz veya temyiz edilmesi nedeniyle 
yargılamanın devam ettiği safhada cezanın % 20’si 
- İlk derece mahkemenin kısmen veya tamamen onayladığı cezalarda onaylanan kısmın  50’si, 
İle bu kanunun yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak 
hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde kalan cezalar ve bu cezalara bağlı faiz , gecikme faizi, 
gecikme zammı gibi diğer alacaklardan vazgeçilecektir. 
 
Kanun No Kanun Adı 
1111 Askerlik Kanunu 
5539 
(Mülga) 

Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 

2839 Milletvekili Seçim Kanunu 
2918 Karayolları Trafik Kanunu 
2972 Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi 

Hakkında Kanun  
3376 Anayasa Değişikliklerinin Halk Oylamasına Sunulması Hakkında Kanun 
4925 Karayolları Taşıma Kanunu 
5490 Nüfus Hizmetleri Kanunu 
6001 Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

 

IX. BAZI KANUNLARDA DE ĞİŞİKL İK YAPILMASINA İLİŞKİN 
HÜKÜMLER VE SON HÜKÜMLER  

198. Futbol kulüplerine daha uzun bir taksit süresi  mi 
sağlanacaktır?  
 

Evet, daha uzun bir taksit süresi sağlanmakta ama düzeltme katsayıları daha yüksek 
olmaktadır. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor 
federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor 
kulüplerince ikişer aylık dönemler halinde azami kırkiki eşit taksitte ödenebilir. Bu takdirde 
hesaplanacak katsayı yirmidört eşit taksit için (1,20), otuz eşit taksit için (1,25), otuzaltı eşit 
taksit için (1,30) ve kırkiki eşit taksit için (1,35) olarak uygulanacaktır.  

199. Yapılandırmaya ba şvurulması borçlar için ba şlatılan 
haciz i şlemlerini durduracak mıdır?  
 

Bu Kanuna göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler 
nispetinde kaldırılacak ve buna isabet eden teminatlar iade edilecektir.  
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200. Bu kanun yayınlanmadan önce tecil ve taksitlen dirme 
yapılan borçlar için de yapılandırma hükümlerinden 
yararlanılabilir mi?  
 

5458 sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının  Yeniden Yapılandırılması ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılandırmaları devam 
edenler hariç olmak üzere, bu Kanun kapsamına giren alacakların, bu Kanunun yayımlandığı 
tarihten önce 6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun 
olarak ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları için borçlular, talep etmeleri halinde bu 
Kanun hükümlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit 
tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılır. Bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile 
ödeme tarihi arasında geçen süre için sadece ilgili kanunun öngördüğü faiz uygulanır. Kalan 
taksit tutarları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilir ve bu alacaklar hakkında bu Kanun 
hükümleri uygulanır. 

201. 1 Ekim 2010 tarihinden itibaren çalı şan çalı şmayan 
herkesin genel sa ğlık sigortalısı olması (GSS) ve GSS 
bildirgesi vererek prim ödemesi zorunlulu ğu ertelenmi ş 
midir?  
 
Kanunun 49. maddesinde bu yönde bir düzenleme yapılmaktadır. 5510 sayılı Kanunun geçici 
12. maddesi gereği, 1 Ekim 2010 tarihinden itibaren herkes genel sağlık sigortalısı 
sayılmaktadır.  Bununla birlikte, söz konusu düzenlemenin 1 Ocak 2012 tarihine erteleneceği 
yazılı ve görsel medyada sürekli haber konusu yapılmış; hatta SGK yetkilileri dahi bu konuda 
bir düzenleme yaptıklarını ve Meclis’e göndereceklerini açıklamıştı.  İşte, tasarının 49. 
maddesi ile  (5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin (d) ve (g) bentlerinde sayılan kişiler 
açısından)  genel sağlık sigortası zorunluluğu 1 Ocak 2012 tarihine ertelenmektedir.  
Tasarının yürürlük maddesi olan 112. maddesine göre bu düzenleme 1 Ekim 2008’den 
itibaren geçerli olmak üzere Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.  

202. Devlet yardımı, te şvik ve desteklerinden yararlananlara 
yapılan ödemelerden SGK’ya muaccel hale gelmi ş borçları 
kesilecek midir? 
 
6111 sayılı  kanunun 43. maddesi ile 5510 sayılı kanunun 90. maddesine eklenen cümleye 
göre; Devlet yardımı, teşvik ve desteklerden (Örneğin: Tübitak Ar-Ge destekleri, ihracatı 
desteklemeye yönelik destekler..v.b.); işverenlerin muaccel prim ve idari para cezası borçları 
kesilip Kuruma aktarıldıktan sonra, varsa kalan kısmı üzerinden yararlanılabilecektir.  

203. Sigortalıya ait geçici i ş göremezlik ödene ği için 
işveren tarafından kuruma elektronik ortamda yapılmas ı 
gereken bildirim için ayrı bir ceza uygulaması var mıdır? 
 
6111 sayılı kanunun 45. maddesi ile 5510 sayılı 102. maddesine eklenen cümleye göre; 
sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 5510 s.k.’nun 100. maddesine 
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istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin belirlenen süre içerisinde ve 
elektronik ortamda yapılmaması halinde sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri, hiç 
yapılmaması halinde ise sigortalı başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası 
uygulanacaktır.  

204. Kısmi süreli (part-time) ya da ça ğrı üzerine çalı şanların 
GSS primlerini 30 güne tamamlama zorunlulukları 
ertelenmi ş midir?  
 
Kanunun 49. maddesi ile, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 13. ve 14. maddelerine göre kısmi süreli 
ya da çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan 
sigortalıların eksik günlerine ait GSS primlerini 30 güne tamamlamaya yükümlüğü de 1 Ocak 
2012 tarihine ertelenmektedir.   

205. Kısmi süreli (part-time) ya da ça ğrı üzerine çalı şanlara 
isteğe bağlı sigortalı olmak istemeleri halinde geriye dönük 
borçlanma imkânı getirilmekte midir?  
 
Kanunun 30. maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 41. maddesinde yapılması öngörülen 
değişiklikler ile bu şekilde imkân yaratılmaktadır. Son yıllarda part-time veya çağrı üzerine 
çalışma gibi kısmi süreli sözleşmelerle başta öğrenci ve ev hanımı gibi çalışma yaşamı 
dışındaki kişilerin de istihdamına olanak sağlanmaya başlanmıştır. Bu uygulama daha çok 
market, fast-food ve AVM’lerde pazarlama, kasiyerlik, tezgâhtarlık, tanıtım elemanlığı gibi 
işlerde görülmektedir. İşte bu şekilde part-time çalışan kişilere sosyal güvenlik reformu (5510 
sayılı yasa) ile birlikte isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek eksik günlerini 30 güne 
tamamlayabilmelerine olanak sağlanmıştı. Ancak, gerek part-time çalışanların o an ekonomik 
olanaklarının yeterli olmaması ve gerekse de isteğe bağlı sigortaya ödenen primler Bağ-Kur 
sigortalılığına (5510 s.k. 4/b) sayıldığından dolayı bu kişiler genel olarak eksik günlerini 30 
güne tamamlamamaktaydılar. 6111 sayılı  kanunla part-time çalışanlara yeni bir hak 
getirilmektedir. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki sürelere ilişkin olmak üzere, 4857 
sayılı Kanuna göre kısmi süreli (part-time) iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılar, kısmi süreli 
çalıştıkları aylara ait eksik süreleri borçlanılabilecek ve bu borçlanma 4/a (SSK) sigortalılığı 
kapsamında sayılacak.  Bu kapsamda borçlanılacak sürelere ilişkin genel sağlık sigortası 
primlerinin ödenmiş olması halinde, genel sağlık sigortası primi ödenmiş bu sürelere ilişkin 
borçlanma tutarı yüzde 20 oranı üzerinden hesaplanacak. Örneğin, ayda 15 gün part-time 
çalışan bir kişi, daha sonra 15 gün için borçlanma yapmak istediğinde, genel sağlık sigortası 
primi hariç 76,05 TL ödemesi gerekecek.  
 
Aylık brüt asgari ücret (796,50 TL) x %20 
------------------------------------------------------- X Borçlanılacak gün sayısı (15)  

30  

206. Yeniden yapılandırma düzenlemeleri içinde geri ye 
dönük fiilen çalı şılmayan (sigorta primi ödenmemi ş) süreler 
için borçlanmaya ili şkin bir düzenleme bulunmakta mıdır? 
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Son yılların, beklide Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı af/yapılandırma kanunu olan 6111 
sayılı yasada çalışılmayan süreler için geriye yönelik borçlanmayla ilgili bir düzenleme 
bulunmamaktadır.   

207. Mevcut 5510 sayılı Kanun bir sigortalı için bi rden fazla 
teşvik/destek unsurunun uygulanmasına izin vermiyor. 
6111 sayılı Kanunda, bir sigortalı için birden fazl a 
teşvik/destek unsurundan yararlanılmasına imkân verece k 
düzenlemeler bulunmakta mıdır?   
 
Evet, Kanunun 38. maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendinde değişiklik 
yapılmakta ve bir sigortalı için aynı dönemde birden fazla teşvik/destek unsurundan 
yararlanılması imkânı getirilmektedir. Örneğin: sigortalı (A) için hem 5510 s.k. Md.81/(ı) 
kapsamında % 5’lik genel indirimden hem de 5084 sayılı yatırımların ve istihdamın teşviki 
kanunu ya da 5746 sayılı Ar-Ge faaliyetlerinin destelenmesi hakkında kanun ya da 4447 sayılı 
Kanun kapsamında kadınlara ve 18-29 yaş arası gençlerin istihdamı için uygulanan teşvikler 
veya diğer ilgili kanunlar kapsamında sağlanan teşvik/destek unsurlarından yararlanılması ve 
sigorta primi yükünün azaltılması mümkün olacaktır. 6111 sayılı Kanunun 62. maddesinin 
birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde de bu yönde izin veren düzenlemeler yapılmaktadır. 
İşveren, öncelikli olarak 5510 s.k. Md.81/(ı) kapsamındaki %5’lik genel teşviki uygulayacak, 
daha sonra diğer teşvik/desteklerden yararlanabilecektir.  

208. Sigorta primine esas kazanç sınırlarında bir d eğişme 
olacak mıdır? 16 ya şından küçük i şçilerin brüt asgari ücreti 
ile sigorta tabanı arasındaki farka isabet eden pri m 
yükünün i şverence kar şılanması zorunlulu ğu kaldırılmakta 
mıdır?  
 
Evet, Kanunun 39. maddesi ile 5510 sayılı kanunun 82. maddesinde değişiklik yapılmakta ve 
sigorta primine esas kazanç alt sınırı yine asgari ücrete endeksli olmakla birlikte mevcut “Bu 
Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük 
kazancın alt sınırı, asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 6,5 
katıdır.” hükmü “günlük kazancın alt sınırı sigortalıların yaşlarına uygun asgari ücretin 
otuzda biri, üst sınırı ise 16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazancının 6,5 katıdır.” 
şeklinde değiştirilmektedir. 5510 sayılı Kanunun 82. Maddesinde “İkinci fıkraya göre 
sigortalının kazancı alt sınırın altında ise bu kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta 
primleri ile ücretsiz çalışan sigortalılara ait sigorta primlerinin tümünü işveren öder.” hükmü 
bulunmaktadır. Yapılan bu değişiklik sayesinde, 16 yaşından küçükler için belirlenen asgari 
ücrete göre çalışanların ücretinden kesilecek sigorta primindeki sorun da (16 yaşından büyük 
işçilerin asgari ücretine göre belirlenen sigorta primine esas kazanç taban rakamı ile 16 
yaşından küçükler için belirlenen asgari ücret arasındaki farka isabet eden sigorta prim 
yükünün işveren tarafından üstlenilmesi) giderilmiş olmaktadır.  

Bu değişiklik kanunun yürürlük maddesine göre kanunun yayımlandığı ayı izleyen ayın 
birinci gününde yürürlüğe girmektedir. Bu nedenle bordro programlarında gerekli 
güncellemeler yapılmalıdır.  
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209. Kısmi süreli çalı şanlar i şsizlik sigortası/i şsizlik 
ödeneği kapsamına alınacaklar mı? 
 
Evet, Kanunun 68. maddesinde öngörülen 4447 sayılı Kanunun 46. maddesi ikinci 
fıkrasındaki değişiklik ile “ 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile 
çalışanlardan 5510 sayılı Kanunun 52. maddesinin birinci fıkrası kapsamında işsizlik 
sigortası primi ödeyen isteğe bağlı sigortalılar ile aynı Kanunun ek-6. maddesi kapsamındaki 
sigortalılar”da işsizlik sigortası, dolayısıyla işsizlik ödeneği kapsamında alınmaktadır.  

210. Taksi ve dolmu ş şoförleri için sigortalı olma ve prim 
ödeme zorunlulu ğu mu geliyor?  
 
Evet, 6111 sayılı  kanunun 51. maddesi ile 5510 sayılı Kanuna Ek-6. madde ilave ediliyor ve 
bu maddeye göre ticari taksi, dolmuş ve benzeri şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile 5510 
sayılı yasanın 4. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ve Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan ve çalıştıkları 
kişi yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 
günden az olan kişilerin sigortalılıkları, bu madde kapsamında kendileri tarafından 30 gün 
üzerinden prim ödemeleri suretiyle sağlanacaktır. Bu sigortalılar, 5510 sayılı Yasanın 82. 
maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt ve üst sınırı (2011 yılı için ilk 6 aylık 
dönemde aylık 796,50 ilâ 5.177,40 TL; ikinci 6 aylık dönemde aylık 837,00 ilâ 5.440,50 TL) 
arasında olmak üzere kendileri tarafından belirlenecek günlük kazancın otuz katının % 32,5’i 
oranında prim öderler. Ödenen primler 5510 sayılı Yasanın 4/a bendi (SSK’lı) kapsamında 
sigortalılık olarak değerlendirilecektir. Ancak bu kişilerin 5510 s.k. 4/b-1 bendine tabi 
olmalarını gerektirecek nitelikte vergi mükellefi olmaları halinde bu kişiler 4/b’li kabul 
edilecektir. SGK’nın bu konuda bildirim ve beyana dair usul ve esasları belirleme yetkisi 
olup; belirlenecek bildirim ve beyan usullerine uymayan işveren ve meslek odaları hakkında 
idari para cezası uygulanacaktır.  

211. Çırak ve stajyerlere SGK tarafından sa ğlık yardımı 
sağlanması konusunda bir geli şme olacak mıdır?  
 
Kanunun 24. maddesi ile 5510 sayılı yasanın 5. maddesinde öngörülen değişikliklere göre; 
çırak ve stajyerlere GSS kapsamında sağlık yardımı sağlamayan SGK, çırak ve stajyer olarak 
prim ödeyen sigortalılara da sağlık yardımı sağlayacaktır. Ayrıca, İŞKUR eğitimlerine 
katılarak İŞKUR tarafından primi ödenenler de bugüne kadar GSS kapsamında sağlık yardımı 
alamazken aynı maddede öngörülen değişiklik ile bu kişilerin de sağlık yardımı alması 
sağlanmaktadır.  

212. Zorunlu staja tabi olan üniversite ö ğrencisinin primi 
üniversitesi tarafından ödenmekteydi. İsteğe bağlı staj 
yapan üniversite ö ğrencilerinin de primleri artık 
üniversiteleri tarafından mı ödenecektir?   
 
Mevcut 5510 sayılı Kanunun 87/e maddesine göre, okuduğu üniversitede bölümü gereği 
“zorunlu” staja tabi tutulan öğrencilerin prim ödeme yükümlüsü öğretim gördükleri yüksek 
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öğretim kurumuydu. 6111 sayılı  Kanunun 41. maddesi ile 5510 sayılı yasanın 87/e 
bendindeki, 26. maddesi ile de 5510 sayılı Kanunun 7. Maddesinin birinci fıkrasının (a) 
bendindeki “zorunlu” ibareleri kaldırılmaktadır. Bu durumda yeni yasa metni “…yüksek 
öğrenim sırasında staja tabi tutulan öğrenciler için öğrenim gördükleri yüksek öğretim 
kurumu,” şeklinde olmaktadır. Bu değişikli ği “isteğe bağlı olarak staj yapan üniversite 
öğrencileri de sigortalı sayılacaklardır” şeklinde yorumlayanlar bulunmaktadır. İsteğe bağlı 
staj yapan üniversite öğrencisi halen yürürlükteki mevzuata göre de sigortalı yapılmak 
zorundadır. Tek farkı, okuduğu bölüm gereği zorunlu olmayan, tamamen kişisel isteği ile staj 
yapan bir üniversite öğrencisini işyerinde çalıştıran işveren, diğer tüm personellerinde olduğu 
gibi bu öğrenciyi de tüm sigortalı kollarına tabi bir şekilde SGK’ya bildirmek zorundaydı. 
Bize göre, yasa metninin lafzı dikkate alındığında, isteğe bağlı olarak staj yapan öğrencinin de 
sigorta primlerinin okul tarafından ödenmesi gibi “ilginç” bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Ya da 
bir diğer taraftan “…staja tabi tutulan” ibaresi de akıl karıştırıcı olacaktır. Her ne kadar 
“…zorunlu staja tabi tutulan” ibaresindeki “zorunlu” kelimesi kaldırılıyor olsa da metin 
“yüksek öğrenimleri sırasında gerek zorunlu staja tabi tutulan gerekse isteğe bağlı olarak staj 
yapan…” şeklinde düzenlenseydi çok daha net olurdu. Ülkemizde özellikle kurumsallaşmış 
büyük ölçekli şirketlerde stajyer alımları belirli bir plan çerçevesinde ve sürekli 
yapılmaktadır. Bu nedenle konu önem arz etmektedir. SGK’nın konu hakkında açıklama 
yapması yerinde olacaktır.  

213. Sosyal Güvenlik Kontrol Memurları artık Sosyal  
Güvenlik Denetmeni mi olacaktır? 
 
Evet, SGK mevzuatında “Sosyal Güvenlik Denetmeni” müessesesi ihdas edilmekte ve mevcut 
Sosyal Güvenlik Kontrol Memurlarına da açılacak sınavda başarılı olmaları şartıyla Sosyal 
Güvenlik Denetmeni olma imkânı getirilmektedir. Sınavda başarılı olamayanlar Sosyal 
Güvenlik Kontrol Memuru kadrolarında çalışmaya devam edecekler, görevden bir şekilde 
ayrılmaları sonrasında ise bu kadrolar iptal edilecektir.  

214. Yeşil kart sahipleri sigortalı olarak çalı şmaya ba şlarsa 
yeşil kart imkânları kaybolmayacakmı ş, doğru mu? 
 
Evet. Sosyal yardımlardan faydalanan kişilerden çalışabilecek durumda olanların bu 
yardımlardan yararlanma koşullarını kaybetme kaygısıyla işgücü piyasasına katılmaktan 
imtina etmelerinin engellenmesi ve böylelikle söz konusu kişilerin kayıtlı istihdama 
yönlendirilmesi amacıyla; 6111 sayılı kanunun 65. maddesi ile bazı düzenlemeler 
öngörülmektedir. Düzenlemeye göre, yeşil kart sahibi kişi sigortalı olarak çalışmaya başladığı 
tarihten itibaren yeşil kart hakları askıya alınır ve kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu 
kişileri 5510 sayılı yasa kapsamındaki imkânlardan (GSS) yararlanmaya başlar. Sigortalılığı 
sona erdiği günden itibaren ise yeşil kart hakları yeniden aktif duruma getirilir.  

215. Şirket ortakları SSK’lı (4/a) çalı şabilecek midir? Bir 
diğer söyleyi şle, “hizmet çakı şmaları” konusunda 6111 
sayılı  yasada bir düzenleme bulunmakta mıdır? 
 
Kanunun 33. maddesinde bu kapsamda bir değişiklik yer almaktadır. 5510 sayılı Kanunun 53. 
maddesinin birinci fıkrasının mevcut haline göre sigortalıların 4. maddenin birinci fıkrasının 
(a), (b) ve (c) bentleri kapsamında geçen çalışmalarının çakışması halinde (c) bendine (devlet 
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memurluğu) tabi çalışma, diğer bentler kapsamında çakışma olması halinde ise önce başlayan 
sigortalılık esas alınmakta iken; yapılan düzenlemede, sigortalıların 4. maddenin birinci 
fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında geçen çalışmalarının çakışması halinde (c) 
bendine tabi çalışmalarının (devlet memurluğu) esas alınması korunmuş, ancak (a) bendi 
kapsamında hizmet akdine (ücretli, SSK’lı) tabi ve (b) bendi kapsamında kendi adına ve 
hesabına bağımsız (Bağ-Kur) olarak geçen çalışmalarının çakışması halinde ise öncelikli 
olarak (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklardır. Ancak, bu kişiler talep etmeleri halinde 
5510 s.k. 4/b kapsamında da sigorta primi ödeyebileceklerdir. Bu durumda, kısa ve uzun 
vadeli sigorta kollarında sağlanan yardımlar açısından 4/a’lı olarak değerlendirileceklerdir.  

216. 6111 sayılı Kanunda erken emeklilik, emeklilik  
şartlarının kolayla ştırılması ya da geçmi şe yönelik 
borçlanma yapılarak emeklilik hakkı elde edilmesine  dair 
veya benzeri yeni düzenlemeler bulunmakta mıdır? 
 
Kanunda bu yönde hiçbir düzenleme bulunmamaktadır. 

217. Erken do ğum yapan kadınların geçici i ş göremezlik 
ödeneklerinin hesabı ve İş Kanunu kapsamındaki do ğum 
izinleri açısından bir de ğişiklik var mıdır? 
 
6111 sayılı Kanunun 29. maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 18. maddesinin birinci fıkrasının 
(d) bendinde düzenleme yapılmıştır. Buna göre, erken doğum yapan ve doğumdan önce 
kullanamadığı çalıştırılamayacak sürelere isabet eden günler de geçici iş göremezlik 
ödeneğini süresinde dikkate alınacaktır.  
 
6111 sayılı Kanunun 76. maddesi ile 4857 sayılı İş Kanununun 74. maddesine eklenen yeni 
bir fıkra ile de; erken doğum yapan kadınların doğumdan önce kullanamadığı 
çalıştırılamayacakları süreler, doğum sonrası izin sürelerine eklenecektir.  

218. Avukatlık stajı yapanlar GSS’li (Genel Sa ğlık Sigortası) 
sayılacak mıdır?  
 
6111 sayılı Kanunun 34. maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinde yapılan 
düzenlemeye göre, 5510 sayılı Kanun kapsamında GSS’li veya bakmakla yükümlü olunan 
kişi olmayan stajyer avukatlar, staj süreleri boyunca GSS’li sayılacaktır. GSS primleri prime 
esas günlük kazanç alt sınırının 30 günlük tutarı üzerinden %6 olup, bu primler Türkiye 
Barolar Birliği tarafından ödenecektir. 6111 sayılı Kanunun 35. maddesinde yapılan 
düzenlemeye göre, bu kişilerin stajlarının başladığı tarihten itibaren bir ay için Türkiye 
Barolar Birliği sağlık sigortası giriş bildirgesini SGK’na gönderecektir. Bu amaca dönük 
olarak 6111 sayılı kanunun 195. maddesi ile 1136 sayılı Avukatlık Kanununda yapılan 
düzenleme ile her yıl yenilenen vekâlet pulu bedeline ayrıca %5 oranında ilave yapılacaktır. 
Bu kaynak avukat stajyerlerin GSS primlerinin ödenmesinde kullanılacaktır.  
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219. Yurt dı şından gelen yabancı ö ğrenciler GSS’li 
sayılacak mıdır?  
 

Evet, 6111 sayılı kanunun 34. maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinde yapılan 
düzenlemeye göre, yurt dışından Türkiye’ye eğitim için gelen yabancı öğrencilerin GSS 
primleri prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 günlük tutarı üzerinden hesaplanacaktır. 
Primler öğrenciler tarafından ödenecektir. Ancak bunlardan kamu idareleri, kanunla kurulun 
kurum ve kuruluşlar, kamu yararına faaliyet gösteren dernekler ile vergi muafiyeti tanınan 
vakıflar tarafından tam burs sağlanan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan 
kontenjanlar dahilinde yükseköğretim gören yabancı uyruklu öğrenciler genel sağlık 
sigortalısı sayılmayacaktır. Bunların sağlık giderleri 2547 sayılı Kanun çerçevesinde 
üniversitelerin bütçesine konacak ödeneklerden karşılanacaktır. Bu kapsamdaki öğrenciler 
yükseköğrenimlerinin başladığı tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve 
yükseköğrenimlerinin devam ettiği sürece genel sağlık sigortalılıkları devam eder. Bu 
kapsamdaki öğrenciler yüksek öğrenimlerinin başladığı tarihten itibaren bir ay içerisinde ilgili 
üniversitelerce genel sağlık sigortası giriş bildirgesiyle Kuruma bildirilir. 

220. Ücretsiz izinli olanların GSS primleri açısınd an bir 
düzenleme bulunmakta mıdır? 
 
5510 sayılı Kanun gereği her ay 30 tam gün üzerinden GSS primi beyan edilmek zorundadır. 
Ay içinde eksik günü bulunan ve bu eksik günler için de maaş/ücret ödemesi yapılmayanların 
aylık prim ve hizmet belgesi ekinde SGK’ya raporlanması gerekmektedir. Sadece “ücretsiz 
doğum izni” ve “ücretsiz yol izni” GSS primi ödeme zorunluluğu açısından kabul 
görmektedir. Ancak, 6111 sayılı kanunun 36. maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 67. maddesine 
eklenen yeni bir fıkra ile; İş Kanunu mevzuatında yer alan doğum izni ve yol izni haricinde, 
bir takvim yılı içinde toplam bir ayı aşmayan ve işverenlerince belgelendirilen ücretsiz izin 
sürelerinde de sigortalıların GSS’liği devam edecektir.  

221. Aylık prim ve hizmet belgesinin (aylık SSK 
bildirgesinin) i ş yerinde i şçilerin (sigortalıların) 
görebilece ği bir şekilde her ay asılması zorunlulu ğu 
kaldırılmı ş mıdır?  
 
6111 sayılı Kanunun 40. maddesi ile 5510 sayılı Kanunun “Prim belgeleri ve iş yeri kayıtları” 
başlıklı 86. maddesinin aşağıda yer verilen 6. fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır: 
 
“Sigortalıyı çalıştıran işveren ile alt işveren ve iş görme edimini yerini getirmek üzere 
sigortalıyı geçici olarak devralan işveren; aylık prim ve hizmet belgesinin Kurumca 
onaylanan bir nüshasını sigortalının çalıştığı işyerinde, birden ziyade işyeri olması halinde 
ise sigortalının çalıştığı her işyerinde ayrı ayrı olmak üzere, Kuruma verilmesi gereken 
sürenin son gününü takip eden günden başlanarak, müteakip belgenin verilmesi gereken 
sürenin sonuna kadar, sigortalılar tarafından görülebilecek bir yere asmak zorundadır.” 
 
Dolayısıyla, aylık prim ve hizmet belgesinin işyerinde asılma zorunluluğu kaldırılmış 
olmaktadır.  
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222. 23.4.1999 – 14.2.2005 tarihleri arasında disip lin cezası 
nedeniyle memuriyetleri sona erenlerden 5525 sayılı  kanun 
ile cezaları bütünüyle kaldırılanlar görevden ayrıl dıkları ve 
başladıkları süre arasını borçlanabilecekler mi?  
 
5510 sayılı Kanunu geçici 4. maddesinin 17. fıkrasında 6111 sayılı  kanunun 47. maddesiyle 
yapılan değişikli ğe göre, 30.6.2011 tarihine kadar başvurmaları ve çıkarılacak prim borcunu 
31.12.2014 tarihine kadar eşit tutarlarla ödemeleri halinde arada geçen süre hizmet süresinden 
sayılacaktır.  

223. Kız çocuklarının sa ğlık hakkında de ğişiklik var mıdır?   
 
1 Ekim 2008’e kadar 18 yaşını dolduran, okumayan, çalışmayan ve evlenmemiş kız çocukları 
anne veya babasının sigortasına bağlı olarak sağlık yardımlarından yararlanabiliyordu. Ancak 
1 Ekim 2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı yasa ile bakmakla yükümlü 
olunan kişi tanımı değiştirilmi ştir. Bu değişikli ğe bağlı olarak çalışmayan ve evlenmemiş kız 
çocukları 18 yaşından itibaren bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünden çıkarılmıştır. Bu 
değişiklik toplumda çok ciddi mağduriyetlerin oluşmasına yol açmıştır. Bu amaçla 6111 sayılı 
kanunun 49. maddesi ile 5510 sayılı kanunun geçici 12. maddesinin sekizinci fıkrasında 
değişiklik yapılmıştır. Bu sayede 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren 18 yaşını doldurduğu veya 
çalışmaya başladığı için bakmakla yükümlü kişi olarak kabul görmeyen kız çocukları 
durumlarında değişiklik olması halinde başvurmaları durumunda tekrar bakmakla yükümlü 
olunan kişi kabul edilecek ve sağlık yardımlarından yararlanabilecekledir.  

224. Tarım veya orman i şlerinde hizmet akdiyle süreksiz 
olarak çalı şanların sigortalılı ğı hakkında bir düzenleme var 
mıdır?  
 

6111 sayılı  yasanın 51. maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen Ek-5. maddeye göre; 5510 
sayılı Kanunun 4. maddesi ile isteğe bağlı sigortalılık hükümleri ve 506 sayılı Kanunun geçici 
20. maddesi kapsamında sigortalı olmayan, kendi sigortalılıklarından dolayı bu kanunlara 
göre gelir veya aylık almayan ve 18 yaşını doldurmuş olanlardan; tarım veya orman işlerinde 
hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar, örneği Kurumca hazırlanan ve Kurumca belirlenen 
ilgili muhtarlık, birlik, kuruluş, il veya ilçe tarım müdürlükleri tarafından usulüne uygun 
olarak düzenlenip onaylanmış belgeleri ile talepte bulundukları tarihten itibaren sigortalı 
sayılacaklardır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından 
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecektir.  

225. 12 Eylül 1980 askeri darbe ma ğdurları hizmet 
borçlanması yapabilecek midir?  
 
6111 sayılı Kanunun 52. maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 36. madde eklenmektedir. Söz 
konusu maddeye göre, 12 Eylül darbesi sırasında yargılanan ve hapsedilen kişilerden suçsuz 
oldukları, cezalarının yersiz oldukları belgelenenler, gözaltında veya tutuklulukta geçen 
sürelerini, 6111 sayılı yasanın bu hükmünün yayımı tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde 
başvurmaları halinde başvurmaları halinde borçlanabileceklerdir. Hesaplanacak primlerin 
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(devlet memurları için farklı diğer sigortalılar için farklı bir hesaplama olacaktır) 6 (altı) ay 
içinde ödenmesi gerekecektir.  

226. İsteğe bağlı sigortalılar i şsizlik sigortası primi 
ödeyebilecek midir?  
 
6111 sayılı kanunun 70. maddesi 4447 sayılı kanuna yapılan ilaveye göre; isteğe bağlı 
sigortalılardan işsizlik sigortası primini ödeyenlerden ise % 1 sigortalı ve % 2 işveren payı 
alınacaktır.  

227. İşsizlik ödene ğinden yararlanabilme şartları 
kolayla şacak mı? Kısmi süreli çalı şanlar da i şsizlik ödene ği 
alabilecek mi? 
 
Bilindiği üzere mevcut durumda işsizlik ödeneği alınabilmesi için; 
a) Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak 
çalışmış olma ve işsizlik sigortası primi ödemiş olma şartı ile  
b) işten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışma şartları 
aranmaktadır.  
 
Bu düzenleme birçok çalışanı olumsuz etkilediği gibi özellikle kısmi süreli çalışanları çok 
daha olumsuz etkilemekte; hatta işsizlik ödeneğinden yararlanamaz hale getirmekteydi. İşte 
6111 sayılı kanunda yer verilen yeni düzenleme (Madde-71) ile işsizlik ödeneğinden 
yararlanabilmek için (600 ve 120 günlük şartlar kaldırılarak) sadece ve sadece “4447 sayılı 
Kanunda yer alan prim ödeme koşullarını sağlamış olma” yeterli olacaktır.  

228. 6111 sayılı kanunda yeni bir istihdam deste ği 
bulunmakta mıdır? 
 
Evet, 6111 sayılı kanunun 74. maddesi ile 4447 sayılı Kanuna Geçici 10. madde 
eklenmektedir. Söz konusu maddeye göre;  
31.12.2015 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere,  
 

• Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen 
çalıştırılanların;  

• İşe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim 
ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları,  

• Aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki 
sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve  

• Bu maddede belirtilen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,  
 
5510 sayılı Kanunun 81. maddesinde sayılan ve 82.maddesi uyarınca belirlenen prime esas 
kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe 
alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. 

 
Bu maddede belirtilen destek unsuru; 
a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük 

kadınlardan; 
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1) Mesleki yeterlik belgesi sahipleri için 48 ay süreyle, 
2) Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş 

Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için 36 ay süreyle, 
3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde sayılan belge ve niteliklere sahip olmayanlar için 

24 ay süreyle, 
b) 29 yaşından büyük erkeklerden (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde 

sayılan belge ve niteliklere sahip olanlar için 24 ay süreyle, 
c) (a) ve (b) bentleri kapsamına girenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler 

arasından işe alınmaları halinde ilave olarak 6 ay süreyle, 
ç) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 

çalışmakta iken, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar 
veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim okulunu bitirenler için 12 ay 
süreyle, 

d) 18 yaşından büyüklerden bu fıkranın (a), (b) ve (ç) bentlerine girmeyenlerin 
Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde 6 ay süreyle, 

uygulanır. 
 
Bu destekten yararlanabilmek için işverenler aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi 
içinde vermek ve destek tutarı dışında kalan ödemeleri gereken prim tutarlarını da yasal süresi 
içinde ödemek zorundadırlar.  
 
6111 sayılı Kanunun 38. maddesi ile paralel bir düzenleme yapılarak Kanunun bu 74. 
maddesinde de “Bu maddeyle sağlanan destek unsuru, 5510 sayılı Kanunun 81 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uygulandıktan sonra kalan sigorta primlerinin işveren 
hisselerine ait oranı üzerinden, bu maddede belirtilen esaslar dikkate alınarak uygulanır.” 
hükmüne yer verilmiştir. Yani öncelikle % 5 oranında genel indirim uygulanacak, kalan bir 
tutar olması halinde bu madde kapsamındaki destekten yararlanılabileceği gibi diğer 
mevzuattan kaynaklanan teşvik ve desteklerden de yararlanabilecektir.  
 
Fondan karşılanan prim tutarları, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet 
unsuru olarak dikkate alınamayacaktır.  

229. Yeni istihdam te şvikinden yararlanarak i şe alınan bir 
sigortalı “destek süresi tamamlanmadan” e ğer işten 
ayrılırsa veya çıkartılırsa, yeniden i şe başlayacağı diğer 
işvereni bu te şvikten yararlanabilecek midir?  
 
Hayır. 6111 sayılı Kanunun 74. maddesi ile 4447 sayılı Kanuna eklenen Geçici 10. maddenin 
4. fıkrası aşağıdaki gibidir: 
 
“Bu maddeyle sağlanan destek unsurundan aynı sigortalı için bir kez yararlanılabilir. 
Sigortalı, destek süresini tamamlamadan işsiz kalması halinde, kalan süreden yeniden 
yararlanamaz. Ancak ikinci fıkranın (a) bendi kapsamına girenlerin, aynı bent kapsamında 
yeniden işe alınmaları ve (1) veya (2) numaralı alt bentlerde sayılan belge ve nitelikleri bu 
dönemde temin etmeleri halinde destekten yeniden yararlanabilirler . Bu durumda ilk 
yararlanma süresi, ikincisinden düşülür ve toplam yararlanma süresi en son yararlanılan 
destek için maddede öngörülen süreyi aşamaz.” 
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230. İşveren yeni i şe aldığı bir sigortalı için yeni istihdam 
teşvikinden yararlanmadan önce, geçmi ş işverenlerinin bu 
yeni istihdam te şvikinden yararlanıp yararlanmadıklarını 
öğrenmek zorunda olacak mıdır? 
 
6111 sayılı Kanunda yer alan düzenlemeye göre “Bu maddeyle sağlanan destek unsurundan 
aynı sigortalı için bir kez yararlanılabilir. Sigortalı, destek süresini tamamlamadan işsiz 
kalması halinde, kalan süreden yeniden yararlanamaz.”  Bu durumda yeni işe aldığı 
sigortalılar için yukarıda açıklanan istihdam teşvikinden yararlanmak isteyen bir işverenin, 
sigortalının geçmiş aylarda yanında çalıştığı işverenin teşvikten yararlanıp yararlanmadığını 
öğrenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde cezai yaptırım ile karşı karşıya kalması 
kaçınılmazdır. SGK’nın işverenlere bu konuda bir kolaylık göstermesi; sorgulama 
yapılabilecek bir sistem oluşturması yerinde olacaktır.  

231. İşsizlik primi kesintisinin i şveren tarafından geç 
ödenmesi nedeniyle fondan SGK’ya geç aktarılan tuta rlara 
ili şkin gecikme zamları artık i şverenlerden aranılmayacak 
mıdır?  
 
6111 sayılı  kanunun 74. maddesi ile 4447 sayılı Kanunun geçici 7. ve 9. maddelerinde yer 
alan “Bu maddeye göre işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, 
İşsizlik Sigortası Fonundan Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden 
kaynaklanan gecikme zammı, işverenden tahsil edilir.” cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.  

232. 6111 sayılı Yasada i ş yeri sınırları dı şında istihdam 
(Home Office/evden-uzaktan çalı şma) olana ğı sağlanmakta 
mıdır? 
 
6111 sayılı  Kanunun tasarı halinde görüşüldüğü dönemde 4857 sayılı İş Kanunu’nun “Çağrı 
üzerine çalışma” başlıklı 14. maddesi başlığı ile birlikte “Çağrı üzerine çalışma, evden 
çalışma ve uzaktan çalışma” şeklinde değiştirilmekteydi. Ancak, kanunun yasalaşan metninde 
bu yönde bir düzenleme bulunmamaktadır.  

233. 4857 Sayılı İş Kanunu ya da di ğer İş Kanunları veya 
çalışma hayatını düzenleyen di ğer ilgili mevzuat 
kapsamındaki idari para cezaları da yapılandırma 
kapsamında mıdır? 
 
Hayır. Başta 4857 sayılı İş Kanunu, 5953 sayılı Basın İş Kanunu, 854 sayılı Deniz İş Kanunu, 
4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri 
Hakkında Kanun olmak üzere çalışma hayatını düzenleyen diğer kanunlara göre uygulanan 
idari para cezaları 6111 sayılı yasa tasarısı kapsamına alınmamıştır.   
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234. İş sözle şmelerine “ilk defa i şe girenler” için daha uzun 
bir deneme süresi konabilecek mi? 
 
6111 sayılı kanunun tasarı olarak görüşüldüğü metninde 4857 sayılı İş Kanununun 15. 
Maddesinde yapılan değişikli ğe göre, ilk defa işe girenlerin deneme süresi en fazla 4 ay 
olabileceği öngörülüyordu. Ancak yasalaşan metinde bu yönde bir düzenlemeye yer 
verilmemiştir.  

235. Turizm tesislerinde daha uzun bir süre “denkle ştirme 
süresi” uygulaması yapılmasına imkân mı getiriliyor ? 
 
6111 sayılı yasanın tasarı olarak görüşüldüğü metninde 4857 sayılı Kanunun 63. Maddesinde 
yapılan değişiklik ile, turizm işletme belgeli işyerlerinde dört ay süre ile denkleştirme esasına 
dayalı çalışma mesaisi uygulanabileceği, dört aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama 
çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini (45 saat) aşamayacağı düzenlemesine yer 
verilmişti. Ancak kanunun yasalaşan metninde turizm sektörüne yönelik olarak 4857 sayılı İş 
Kanunu’nda değişiklik yapan bu şekilde bir düzenlemeye yer verilmemiştir.  

236. 6111 sayılı  Yasada KDV Kanunu açısından yapıl an 
değişiklikler nelerdir? 
 
a) Kanunun 85. maddesi ile KDV Kanunu’nun 13. maddesinde yapılması öngörülen 
değişiklikle, faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası 
olanlara bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler, anılan bentte 
yer alan diğer şartlara bağlı kalınmaksızın katma değer vergisinden istisna edilmektedir.  
 
b) 31.12.2010 günü uygulama süresi biten DİİB/GKİB sahibi imalatçı ihracatçılara yurt 
içinde yapılacak teslimlerin KDV’den istisna tutulmasına dair uygulamanın süresi 31.12.2015 
tarihine kadar uzatılmaktadır. Kanunun 86. maddesi ile KDV Kanunu’nun Geçici 17. 
maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle, ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak 
girdilerin tecil-terkin uygulaması kapsamında yurt içinden temin edilebilmesine imkân veren 
düzenlemenin uygulama süresi 31.12.2015 tarihine kadar uzatılmaktadır. Kanunun yürürlük 
maddesine göre bu değişiklik 31.12.2010’dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmektedir.  
 
c) Kanunun 86. maddesi ile KDV Kanunu’nun Geçici 23. maddesinde yapılması öngörülen 
değişiklikle, Milli E ğitim Bakanlığına bilgisayar, donanımları ve yazılımlarının bağışı ile 
bağışı yapacak olanların bunları temininde katma değer vergisi istisnası uygulanmasına 
yönelik düzenlemenin yürürlük süresi 31.12.2015 tarihine kadar uzatılmaktadır. Kanunun 
yürürlük maddesine göre bu değişiklik 31.12.2010’dan geçerli olmak üzere yürürlüğe 
girmektedir. 
 
ç) 6111 sayılı Kanunun 85. Maddesi ile KDV Kanunu 17/4-g bendine “varlık kiralama 
şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikaları”nın teslimi KDV’den istisna edilmiştir.  

 
d) 6111 sayılı Kanunun 85. Maddesi ile KDV Kanununun 17. Maddesine (u) bendi olarak 
yeni bir KDV’den istisna edilen işlem eklenmiştir.  
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“Menkul, gayrimenkul ve maddi olmayan varlıkların, varlık kiralama şirketlerine devri ile bu 
varlıkların varlık kiralama şirketlerince kiralanması ve devralınan kuruma devri” 
 

e) 6111 sayılı Kanunun geçici 16. maddesi ile İstanbul Sismik riskin Azaltılması ve Acil 
Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında, İstanbul İl Özel İdaresine bağlı olarak faaliyet 
gösteren İstanbul Proje Koordinasyon birimine yapılacak teslim ve hizmetler, finansmanı 
yabancı devletler, uluslar arası kurum ve kuruluşlarca karşılanmak şartıyla 31/12/2020 
tarihine kadar katma değer vergisinden istisna tutulmuştur. İstisna kapsamındaki teslim ve 
hizmetler dolayısıyla yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler nedeniyle hesaplanan vergiden 
indirilir, indirim yoluyla giderilemeyen vergiler 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 
32. maddesi hükmü uyarınca mükellefe iade edilir. Maliye Bakanlığı, istisna kapsamına 
girecek teslim ve hizmetleri tanımlamaya, istisna ve iade uygulamasına ilişkin usul ve esasları 
belirlemeye yetkilidir. 

237. 6111 sayılı Kanunda Gelir Vergisi Kanunu (GVK)  
açısından yapılan de ğişiklikler nelerdir?  
 
a) 6111 sayılı kanunun 86. maddesi ile GVK’nun geçici 68. maddesinde yer verilen; Türkiye 
Jokey Kulübünce organize edilen yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve 
antrenörlerine ücret olarak yapılan ödemeler üzerinden %20 gelir vergisi tevkifatı yapılmasına 
ve bu gelirleri için elde edenler tarafından beyanname verilmemesi uygulamasının süresi 
31.12.2015 tarihine uzatılmaktadır.  
 
b) 6111 sayılı Kanunun 80. maddesi ile GVK’nun 75. maddesine eklenen bir ifade ile “varlık 
kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikaları”ndan elde edilen gelirler de menkul 
sermaye iradı olarak kabul edilmiştir.  
 
e) 6111 sayılı Kanunun 81. maddesi ile GVK’nun Geçici 67. maddenin 7 no.lı fıkrasında yer 
verilen ifade ile sadece Hazine tarafından değil tam mükellef kurumlar tarafından da yurt 
dışında ihraç edilen menkul kıymetlerden sağlanan kazanç ve iratlar için münferit veya özel 
beyanname verilmeyeceği hüküm altına alınmıştır.  

238. Damga vergisi kanununda yapılan de ğişiklikler 
nelerdir? 
 
6111 sayılı Kanunun 83. maddesinde yapılan düzenleme ile;  
 
a) Menkul, gayrimenkul ve maddi olmayan varlıkların varlık kiralama şirketine devri, 
bunların varlık kiralama şirketince devralınan kuruma devri, bu devirlere bağlı olarak yapılan 
ipotek işlemleri ile bunların varlık kiralama şirketlerince kiralanması nedeniyle düzenlenen 
kağıtlar ve sertifikalar damga vergisinden istisna tutulmuştur.  
 
b) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye işletmelerinin 
kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen sözleşmeli personel ile 
yapılan hizmet sözleşmeleri damga vergisinden istisna tutulmuştur.  

239. Harçlar Kanununda yapılan de ğişikler nelerdir? 
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6111 sayılı  Kanunun 84. maddesinde yapılan düzenleme ile, menkul, gayrimenkul ve maddi 
olmayan varlıkların, varlık kiralama şirketine devri ile bunların varlık kiralama şirketince 
devralınan kuruma devri ve bu devirlere bağlı olarak yapılan ipotek işlemleri harçtan istisna 
tutulmuştur.  

240. Kurumlar vergisi kanununda yapılan de ğişiklikler 
nelerdir?  
 
a) 6111 sayılı  Kanunun 90. maddesi ile; 5520 sayılı KVK’nun 5/1-(e) bendinde yer alan 
taşınmaz ve iştirak hissesi satış kazancı istisnasına dair düzenlemelere aşağıdaki parantezi içi 
hüküm eklenmiştir.  
(Taşınmazların kaynak kuruluşlarca kira sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama 
şirketlerine satışı ile bu varlıkların varlık kiralama şirketlerince taşınmazın devralındığı 
kuruma satışından doğan kazançlar için bu oran % 100 olarak uygulanır ve bu taşınmazlar 
için en az iki tam yıl süreyle aktifte bulunma şartı aranmaz.)  
 
b) 6111 sayılı  Kanunun 91. maddesi ile; KVK’nun 15. maddesinin birinci fıkrasının (c) 
bendine “varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikaları” ifadesi 
eklenmiştir.  
 
c) 6111 sayılı  Kanunun 92. maddesi ile; KVK’nun “İndirimli Kurumlar Vergisi” başlıklı 
32/A maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinden yer alan %25 ve %45 oranları sırasıyla %55 
ve %65 olarak değiştirilmi ştir. Bu düzenlemeye göre Bakanlar Kurulu, “Her bir il grubu için 
yatırıma katkı oranını % 55'i, yatırım tutarı 50 milyon Türk Lirasını aşan büyük ölçekli 
yatırımlarda ise % 65'i geçmemek üzere belirlemeye, kurumlar vergisi oranını % 90'a kadar 
indirimli uygulatmaya,” yetkili olacaktır.  

241. Vergi levhası “asma” zorunlulu ğu kaldırılmakta mıdır?  
 
6111 sayılı  Kanunun 82. maddesi ile VUK’nun 5. maddesinde yer alan “….levhayı 
merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca 
okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar.” ifadesi, “levhayı almak zorundadırlar.” 
şeklinde değiştirilmi ştir. Bilindiği gibi vergi levhalarının her yıl Mayıs ayı içinde bağlı olunan 
vergi dairesine ya da YMM’ye onaylatılarak mükellefin tüm işyerlerinde asılması zorunludur. 
Bu işleme ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı’nca yayınlanan tebliğlerle belirlenmiştir. 
Yeni düzenlemede vergi levhası “asma zorunluluğu” “alma zorunluluğu”na çevrilmiştir. Bu 
durumda Maliye Bakanlığı’nca “vergi levhası alma zorunluluğunun uygulama esasları” için 
ayrıca açıklama, düzenleme yapılması kuvvetle muhtemeldir. 

242. ÖTV Kanununa ekli listeler yeni ba ştan mı 
belirlenmektedir? ÖTV artı şları olacak mıdır? 
 
6111 sayılı Kanunun 87, 88 ve 89. maddelerinde ÖTV Kanununa ekli listelerde yapılan şekli 
düzenlemelere ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Bu şekli değişikliklere göre yeninden tanzim 
olunan listeler 6111 sayılı kanun ekinde yayınlanmıştır.  
 
Bu konu hakkında yazılı medyada “ÖTV oran ve tutarları arttırılmaktadır” haberleri üzerine 
Maliye Bakanlığı tarafından 7 Aralık 2010 tarihinde kamuoyu açıklaması yapılmıştır. 
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Açıklamada özetle; “Tasarı eki listeler ile mevcut ÖTV listelerinin 2009 ve 2010 yılı içinde 
Türk Gümrük Tarife Cetvellerinde yapılan değişikliklere göre güncellendiği, buna paralel 
bazı malların GTİP numaralarının değiştiği ve bu değişikliklere göre halen uygulanmakta 
olan vergi oran ve tutarlarına listelerde yer verildiği, bu amaç dışında yeni bir malın ÖTV 
listelerine alınmadığı ya da mevcut bir malın ÖTV listelerinden çıkarılmadığı, ÖTV oran ve 
tutarlarında Bakanlar Kurulu Kararları ile zaman içinde değişiklikler yapıldığı ve listelerde 
bu değişikliklere göre belirlenen oran ve tutarlara yer verildiği, bununla birlikte BKK ile bir 
malın vergi oranının sıfır olarak belirlenmesine rağmen kanun tekniği gereği listelerde bunun 
sıfır olarak belirtilemeyeceği çünkü bu durumda bu malın bir daha vergilenmesinin mümkün 
olmayacağı” açıklanmış ve açıklamanın sonunda “ÖTV listelerinde daha önceden yapılan 
güncellemelerde olduğu gibi, halen uygulanmakta olan indirimli ÖTV oranları ve tutarlarının 
aynen devam etmesini sağlayacak kararnamenin yasa ile eş zamanlı olarak yürürlüğe girmesi 
yönünde çalışmalar yapıldığı” ifade edilmiştir.  
 
Maliye Bakanı tarafından medyaya verilen bir demeçte de; “Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na 
ekli olan listelerde yer alan mallara ait gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında 2009 
ve 2010 yıllarında yapılan değişikliklerin kanuna işlenmesi bakımından kanun metni ve ekli 
listelerin güncellendiği, 6111 sayılı Kanundaki bu değişiklikle ÖTV mevzuatında kesinlikle 
yeni bir vergi ya da vergi artışı getirilmediği, yapılan işlemin yalnızca teknik düzenlemeden 
ibaret olduğu, mevcut vergi oran ve tutarların aynen muhafaza edildiği” açıklanmıştır. 
 
Yukarıda bahsedilen kararname 6111 sayılı kanun ile eş zamanlı olarak; 25.02.2011 tarihli 
Resmi Gazete’nin 2. Mükerrer sayısında yayınlanmıştır. Kararname ile elektrikli otolar ve 
motosikletler için düşük oranlı ÖTV belirlemesi yapılmış ve ayrıca silindir hacmi 250 cm3’ü 
geçmeyen motosikletlerin ÖTV oranı %22’den %8’e düşürülmüştür.  

243. Yurt dı şı çıkış yasağı kaldırılmakta mıdır? 
 
Evet, 6111 sayılı  kanunun 165. maddesinde öngörülen düzenleme ile, 100.000.-TL’nı aşan 
vergi ve gümrük borçları nedeniyle mükelleflerin yurt dışı çıkışını engelleyen 6183 sayılı 
Kanunun 36/A maddesi yürürlükten kaldırılmaktadır. Zaten 12.09.2010 tarihinde yapılan 
Anayasa referandum sonuçlarının 23.09.2010 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girmesi sebebi ile Anayasanın 23.maddesine göre “vatandaşlık görevlerini yerine 
getirmeyenlere” uygulanacak olan “yurtdışı çıkış yasağı” yürürlükten kaldırılmıştı. Bu 
nedenle 6183 sayılı Kanunun 36/A maddesinin de Anayasa’ya aykırılıktan dolayı aslında bir 
işlerliği kalmamıştı.  Maliye Bakanlığı da bir tahsilat iç genelgesi ile artık bu hükmün tatbik 
edilmeyeceğini ilgili birimlerine tebliğ etmişti. 6111 sayılı  yasadaki bu hüküm düzenleme ile 
fiili duruma uyarlık sağlanmakta, zaten artık uygulanma alanı kalmayan bir Kanun maddesi 
teknik olarakta yürürlükten kaldırılmaktadır.   

244. Af kanunu fiktif kasa, stok ve ortaklardan ala caklar 
hesapları için düzeltim imkanı vermektedir. Peki, b ilançoda 
yer alan ama gerçek olmayan (Örne ğin: Ortaklara borçlar, 
avanslar, di ğer borçlar ve alacaklar gibi) di ğer hesaplar için 
de düzeltim imkânı olacak mıdır? 
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6111 sayılı Kanunda sadece kasa, stok, sabit kıymet ve ortaklardan alacaklar hesapları için 
düzeltim imkânları getirilmiştir.  Bilançoda yer ancak gerçekte olmayan diğer hesaplar için 
herhangi bir düzeltim imkânı bulunmamaktadır.  

245. Gümrük mevzuatına uzla şma hükümleri getirilmekte 
midir? 
 
Evet, 6111 sayılı kanunun 137. maddesi ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun mülga 244. 
maddesi yeniden düzenlenmekte ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu mevzuatında yer alan 
uzlaşma müessesesi benzeri bir oluşum yaratılmaktadır. Uzlaşma talebi, vergi ve/veya 
cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde, henüz itiraz başvurusu yapılmamış gümrük 
vergileri ve cezalar için yapılabilecektir. Uzlaşma talebinde bulunulması halinde, itiraz veya 
dava açma süresi duracak, uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde süre 
kaldığı yerden işlemeye başlayacak, ancak sürenin bitimine üç günden az kalmış olması 
halinde süre üç gün uzayacaktır. Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde 
yeniden uzlaşma talebinde bulunulamayacaktır. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında 
kaçakçılık suçları kapsamındaki vergi ve cezalar için uzlaşma hükümleri uygulanmayacaktır. 
Uzlaşma konusu yapılan gümrük vergileri ve cezalar, uzlaşma gerçekleştiği takdirde, uzlaşma 
tutanağının tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenmelidir. Uzlaşılan vergilerin alınması 
gerektiği tarihten itibaren uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar geçen süre için 6183 
sayılı Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında gecikme faizi 
uygulanacaktır. Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi takdirde, genel 
hükümlere göre işlem yapılacaktır. 

246. İMKB’de i şlem gören bir şirketin hisse senedini elinde 
bulunduran birisi bunu Merkezi Kayıt Kurulu şu’na 
kaydettirmek zorunda mı? 
 
6111 sayılı Kanunun 157. maddesi ile 2499 sayılı Kanunun geçici 6. maddesinde; “ İkinci 
fıkrada belirlenen sürenin sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları, bu 
tarihten sonra borsada işlem göremez, aracı kurumlarca alım satımına aracılık edilemez ve 
katılma belgelerinin geri alımı yapılamaz. Teslim edilerek kayden izlenmesine başlanmış olan 
sermaye piyasası araçlarını temsil eden senetler merasime gerek kalmaksızın hükümsüz hale 
gelir ve imha edilir. Her bir sermaye piyasası aracı için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından 
kayden izlemenin başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye 
piyasası araçları hisse senedi ise, ihraççıya kanunen intikal eder. Bu durumda paydan 
doğmuş olan haklar, hisse senetlerinin ihraççıya intikal tarihinde kendiliğinden sona ermiş 
sayılır. Söz konusu payların satışı, ihraççılarca üç ay içerisinde yapılır. Teslim edilmeyen 
diğer sermaye piyasası araçlarından doğan alacaklar, bu tarihte zamanaşımına uğrar.”   
denilerek kayda alınmayan hisse senetlerinin ihraççı şirketin sayılacağı ifade ediliyor. 

247. Sigara yasa ğı kapsamında kesilmi ş para cezaları da 
yapılandırma kapsamında mı? 
 
Hayır. Birçok idari para cezası yapılandırma kapsamına alınmış olmasına rağmen sigara 
yasağı kapsamındaki kesilmiş idari para cezaları yapılandırma kapsamına alınmamıştır.  
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248. İşletmelerin mesleki ve teknik e ğitim açısından stajyer 
olarak çalı ştırmak zorunda oldukları ö ğrenci sayısı 
hesabında de ğişiklik var mıdır? 
 
6111 sayılı kanunun 62. maddesi ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 18. maddesinde 
yapılan değişikli ğe göre, bundan böyle 20 veya daha fazla değil, 10 veya daha fazla personel 
çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde beşinden az, yüzde onundan fazla 
olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi 
yaptıracaktır.  

249. Kısa çalı şma ve kısa çalı şma ödene ği konusunda 
değişiklik var mıdır? 
 
6111 sayılı  Kanunun 73. maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek-2. 
maddesinde düzenlenen “kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği” başlıklı madde yeniden 
tanzim edilmiştir. Yapılan değişikliklere göre bundan böyle sadece genel ekonomik kriz ya da 
zorlayıcı sebepler nedeniyle değil, sektörel ya da bölgesel krizler nedeniyle de işin sekteye 
uğraması halinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanılabilecektir.  
 
Eski yasal düzenlemeye göre kısa çalışma ödeneği işçinin/çalışanın işsizlik ödeneği miktarı 
kadardı. Yeni düzenlemeye göre ise günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son 12 aylık 
prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan ortalama günlük brüt kazancının %60’sı 
olacaktır. Bu tutar 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının 
%150’sini geçemeyecektir.  
 
Eski yasal düzenlemede işyerinde işin geçici olarak “en az 4 hafta durması” ya da “en az 4 
hafta kısa çalışma yapılması” şartı vardı ve bu süre zorlayıcı sebeplerin devamı halinde en 
fazla üç aya çıkabiliyordu. Yeni metinde “en az 4 hafta işin durması veya kısa çalışma 
yapılması” şartı bulunmamaktadır. Sadece işi durduracak ya da kısa çalışma yapmaya neden 
olacak genel, sektörel ya da bölgesel kriz ya da zorlayıcı sebep bulunması yeterlidir. Ancak, 
kısa çalışma ödeneğinin verileceği en fazla süre yine üç ay olarak metinde yer almıştır.   

250. Devlet memurlarının do ğum ve hastalık izin 
sürelerinde de ğişiklikler olacak mıdır? 
 
6111 sayılı Kanunun 106, 107 ve 108. maddeleri ile ile 657 sayılı Kanunun 104-A, 105 ve 
108.  maddelerinde öngörülen değişiklikleri kısaca aşağıdaki gibi örnekliyoruz;  
 
- Çoğul gebelik halinde doğum öncesindeki 8 haftalık süreye 2 hafta ilave yapılacaktır.  
- Doğum sonrası analık izni süresi bitiminden itibaren talebi halinde kadın memura 24 aya 
kadar ücretsiz ini verilir, (Ayrıca, tasarının 105. maddesi ile hamile kadınlara, hamileliklerinin 
yirmi dördüncü haftası ile doğumdan sonraki bir yıl arasında gece nöbeti ve gece vardiyası 
verilemeyeceği hükme bağlanmaktadır.) 
- Eşi doğan yapan memurun isteği halinde 10 gün babalık izni verilecektir. Süre sonunda talep 
edilirse 24 aya kadar ücretsiz izin verilir.   
- Memurun kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun,  kendisinin veya 
eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir,   
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- Kadın memura doğumdan sonraki ilk altı ay için günde üç saat, ikinci altı ay içiden günde 
birbuçuk saat süt izni verilir,  
- Verilecek raporda lüzum üzerine kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye 
ihtiyaç gösteren hastalık halinde 18 aya kadar, diğer hastalık hallerinde 12 aya kadar izin 
verilir. Bu süre sonunda işe başlamasına imkan verecek rapor olmaması halinde aynı süreler 
kadar izin süresi uzatılır. İkinci kez süre sonunda yine olumlu rapor alınamazsa memur 
hakkında emeklilik işlemleri başlatılır,  
- Memurun bakmakla yükümlü olduğu kişilerin hasta olması halinde ya da memur refakat 
etmezse hayatı tehlikeye girecek bir kişi varsa ve bu haller rapor ile belgeleniyorsa, memura 
üç aya kadar izin verilir. Süre sonunda durum rapor ile belgelenirse memura talebi üzerine 18 
ay ücretsiz izin verilebilir,   
- Evlatlık edinilmesi halinde memur eşlere sırasıyla, birbirini izleyen iki bölüm halinde 24 aya 
kadar izin verilebilir,  
- İzin sürelerinde mali haklar ve sosyal yardımlara dokunulmazdır.  

251. Kamuya özel sektörden üst düzey yönetici 
atanmasının önü açılmakta mıdır? 
 
Evet, 6111 sayılı kanunun 101. maddesinde buna yönelik düzenlemeler bulunmaktadır. 657 
Sayılı Kanunun 68. maddesinin (A) bendinde bulunan yukarı derecelerdeki kadrolara 
yükseltilme şartları arasından “sicil bakımından üst derecelere yükselebilecek nitelikte olmak” 
şartı çıkarılmakta, (B) bendinin ikinci paragrafı değiştirilmektedir. Buna göre üst düzey 
yöneticilerin dışarıdan atanmalarının önü açılmaktadır. Bu maddede 527 sayılı KHK ile 
1995’ten beri daha yukarı derecelere atanma yapılabilmesi için gerekli olan süre sınırı 
açısından önem arz eden ek gösterge rakamı, kanunda 650 olmasına rağmen, 5300 olarak 
uygulanmakta idi. Taslakla birlikte kanunda, 527 sayılı KHK’ye uygun bir düzenleme 
yapılmakta ayrıca, 10 yıl hizmet şartı aranan ek gösterge rakamı 650’den 5300’e 
çıkarılmaktadır. Bu görevlere dışarıdan atanan üst düzey personelin dışarıda geçen sürelerinin 
tamamı, kurumlarda fiilen çalışılan sürelere dâhil edilmektedir. Böylelikle kamuya özel 
sektörden müsteşar, başkan, genel müdür gibi üst düzey yönetici atanmasının önü 
açılmaktadır.  

252. Yurt dı şında çalı ştırılacak memurların izin almaları ve 
eş durumları hakkında bir düzenleme bulunmakta mıdır?  
 
6111 sayılı Kanunun 102. maddesi ile 657 Sayılı Kanunun 77. maddesinde ve 6111 sayılı  
kanunun 108. maddesi ile 657 sayılı Kanunun 108-A maddelerinde değişiklikler 
yapılmaktadır. Buna göre, yabancı memleketlerin resmi kurumlarında çalışmak için gerekli 
olan Başbakan onayı yerine ilgili Bakanın onayı getirilmektedir. Memurun izin süresi her üç 
yılda bir bakan onayına tabi olacaktır. Yabancı memleketlerin resmi kurumlarında çalışmak 
için 10 yıla kadar, uluslar arası kurumlarda çalışmak için 21 yıla kadar izin verilebilecektir. 
Yabancı ülkede çalışmak için izin alan memurun eşine de 8 yıla kadar aylıksız izin 
verilebilecektir.  

253. Kamuda çalı şan özürlüler açısından bir iyile ştirme 
bulunmakta mıdır? 
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6111 sayılı Kanunun 104. maddesi ile 657 Sayılı Kanunun Günlük Çalışma Saatlerinin 
Tespiti başlıklı 100. maddesine iki yeni fıkra eklenmektedir. Buna göre günlük çalışma 
saatlerinin tespitinde özürlüler için ayrı bir düzenleme getirilmekte ve özürlülerin özür 
durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurularak günlük 
çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yöneticiler, 
taşrada mülki amirler tarafından farklı olarak belirlenmesi sağlanacaktır. Ayrıca memurların 
verdiği hizmetin özelliklerine göre, çalışma süreleri ile işyerlerine bağlı olmadan 
çalışabilmelerine imkan sağlanmaktadır. Ayrıca özürlülerin isteği halinde gece nöbeti ve gece 
vardiyasından muaf tutulacağı hükme bağlanıyor. 
 
Ayrıca, 6111 sayılı kanunun 99. maddesi ile kamuda özürlü çalıştırma oranına ve özürlü 
alımında yapılacak sınav şartlarına dair yeni düzenlemeler yapılmaktadır. %3 özürlü oranında 
kamu kurumunun toplam “dolu” kadrosu (yurt dışı teşkilat hariç) dikkate alınacaktır. 
Özürlüler için yapılacak sınavlarda özürlülerin sınavlara ulaşılabilirlikleri de göz önüne 
alınacaktır.  

254. Devlet memurları disiplin cezası sisteminde 
değişiklikler var mıdır?   
 
6111 sayılı Kanunun 111. maddesine göre; 657 sayılı Yasanın 125. maddesine göre, aylıktan 
kesme cezası nedenleri arasında sayılan aşağıdaki; 
- İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terk etmek, 
- Toplu müracaat veya şikayet etmek, 
- Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak. 
fiilleri, ceza gerektiren davranışlar içinden çıkarılmaktadır.  
 
6111 sayılı Kanunun 112. maddesine göre; Devlet memurluğundan çıkarılma cezası nedenleri 
arasında sayılan “Amirine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak” cümlesi 
“Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak” olarak 
değiştirilmi ştir. Aylıktan kesme cezasına çarptırılanlar 5 yıl, kademe ilerlemesinin 
durdurulması cezasına çarptırılanlar 10 yıl boyunca, daire başkanlığı kadrolarına, daire 
başkanı benzeri, dengi veya üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici 
kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve 
büyükelçilik kadrolarına atanamayacaklardır.  

255. Sözleşmeli devlet personelinin sendika üyeli ği ve grev 
hakkı konusunda düzenleme var mıdır? 
 
6111 sayılı Kanunun 119. maddesi ile yapılan düzenlemelere göre, sözleşmeli personele 
sendika kurma ve sendikalara üye olma hakkı verilmekte; ancak 120. maddesi ile de grev 
yapma,  grev propagandası yapma, herhangi bir grevi desteklemesi yahut teşvik etmesi 
konularında yasak getirilmektedir.  

256. Yüksekö ğretim “ö ğrenci affı” hakkındaki düzenlemeler 
nelerdir?  
 
a) 6111 sayılı Kanunun 173. maddesi ile 2547 sayılı Kanununa geçici 58. madde 
eklenmektedir.  
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b) Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans 
tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi görenlerden; geçici maddenin yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar, “terör suçundan hüküm giyenler hariç” olmak üzere, kendi isteği ile ayrılanlar dahil, 
her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler, bir programı kazandığı halde kayıt 
yaptıramayanlar, geçici maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 (beş) ay içinde 
ili şkilerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuracaklardır.  
c) Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş 
sayılacaktır.  
ç) Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte askerde olanlar terhislerini takip eden iki ay 
içinde başvurularını yapabileceklerdir.  
d) Başvuru yapanlar 2011-2012 eğitim öğrenim yılında öğrenimlerine başlayacaklardır.  
e) Bu imkândan yararlanarak başvuru yapan kişiler isterlerse açık öğretim programlarına da 
yatay geçiş yapabileceklerdir.  

257. Normal yasal süresi içinde yüksekö ğretimini 
tamamlayamayanlar artık okullarından atılmayacak mı ?  
 
Evet, süresi içinde mezun olmayanlar artık okuldan atılmayacak; ancak kendilerine yasal 
olarak tanınan süre içinde bitiremedikleri ve ilaveten okumaya devam edecekleri yıllar için 
çok daha fazla harç ödeyecekler. Bu %300 oranında artışlara kadar olabilecek. 6111 sayılı 
yasanın 171. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44. ve 46. maddelerinde bu 
yönde değişiklikler yapılmıştır.  

258. Sınıflarında ilk %10’a girme ba şarısı gösteren 
öğrencilerin katkı paylarında indirim olacak mıdır?  
 
6111 sayılı kanunun 172. maddesi ile 2547 sayılı kanunun 46. maddesinde yapılan 
değişikliklere görme, hazırlık sınıfları hariç;  birinci öğretimde ilk %10’a giren öğrenci ertesi 
yıl katkı payının yarısını, ikinci öğretimde ilk %10’a giren öğrenci ise ertesi yıl birinci 
öğretimde okuyan öğrencilerin ödeyeceği kadar katkı payı ödeyecektir.  

259. Avukatların ve SMMM ve YMM’lerin evlerini büro , ofis 
olarak kullanmaları yasaklanmakta mıdır? 
 
6111 sayılı Kanunun 194. maddesi ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun “Yasak işler” 
başlıklı 24. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmektedir. 
 

“1136 sayılı Avukatlık Kanununda avukatlık büroları ve hukuk büroları ile ilgili düzenleme 
yapılıncaya kadar meskenlerdeki avukatlık ve hukuk büroları faaliyetlerine devam ederler. Bu 
süre, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıldır. Bu hüküm 3568 sayılı Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda ilgili düzenleme 
yapılıncaya kadar meslek mensupları tarafından açılan bürolar hakkında da uygulanır.” 

260. Avukatlık ve SMMM, YMM büroları i ş yeri açma ve 
çalıştırma ruhsatından (ve harcından) muaf mı olacaklar?   
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6111 sayılı  Kanunun 201. maddesi ile 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 2. maddesine 
aşağıdaki (f) ve (g) bentleri eklenmiştir. 

“f) 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca açılan avukatlık bürolarına, 

g) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu 
uyarınca meslek mensuplarınca açılan bürolara,” 

Buna göre, 3572 sayılı Kanun hükümleri avukatlık, SMMM ve YMM büroları için 
uygulanmayacaktır.  

261. Belediye i şçileri “zorla” ba şka şehirlerdeki kurumlara 
mı gönderilecek?  
 
6111 sayılı Kanunun “Mahalli idarelerin ihtiyaç fazlası işçilerine ilişkin hükümler” başlıklı 
166. Maddesinin birinci fıkrası “İl özel idarelerinin sürekli işçi kadrolarında çalışan ihtiyaç 
fazlası işçiler, Karayolları Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatındaki sürekli işçi kadrolarına, 
belediyelerin (bağlı kuruluşları hariç) sürekli işçi kadrolarında çalışan ihtiyaç fazlası işçiler, 
Milli E ğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatındaki sürekli işçi 
kadroları ile sürekli işçi norm kadro dahilinde olmak üzere ihtiyacı bulunan mahalli idarelere 
atanır.” şeklindedir. Kamuoyunda ve özellikle işçi sendikalarında bu düzenlemeye karşı 
oluşan temel tepkiler “belediye başkanı ile anlaşamayan, sendikal faaliyetlerde bulunan veya 
belediye başkanı ve yönetiminin siyasi düşünceleri ile aynı düşüncelere sahip olmayan 
işçilerin, başkanın keyfi kararı ile sürgüne gönderileceği ve ayrıca belediye hizmetlerinde 
taşeronlaşmanın arttırılmak istendiği, kanun metnindeki “ihtiyaç fazlası işçi” kavramının net 
olmadığı, çok subjektif bir düzenleme olduğu, işçiyi istifaya zorlamaya yol açacak bir 
düzenleme olduğu” şeklinde olmuştur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise bu 
düzenlemeye dair talebin belediyelerden geldiğini ve düzenlemenin amacının “işçilere daha 
iyi şartlarda, daha güvenli çalışma imkânlarının açılması, hali hazırda birçok belediyede 
maaşını alamayan işçiler olduğu, bu sayede bu işçilere daha iyi imkânlar sunulması” olduğunu 
belirtmektedir. Komisyondaki görüşmeler sırasında verilen bir önergeyle “ildeki diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarının talebi olması ve işçinin muvafakati alınmak kaydıyla bu idarelere 
sürekli işçi statüsünde istihdam edilmek üzere atama yapılabileceği” kanun metnine 
eklenmiştir. İhtiyaç fazlası işçilerin tespitini yapmak üzere vali veya görevlendireceği vali 
yardımcısının başkanlığında, il emniyet müdürü, Türkiye İş Kurumu il müdürü, defterdar, il 
milli eğitim müdürü, Karayolları Genel Müdürlüğü bölge müdürü, il mahalli idareler müdürü 
ve işçi devreden iş yerinde toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili işçi sendikası temsilcisinden 
bir komisyon oluşturulacak. 45 gün içinde “gerekçeleri” ile birlikte ihtiyaç fazlası işçiler 
komisyona bildirilecek. Ataması yapılan işçiler, çalıştıkları kurumlarınca atama emirlerinin 
tebliğini izleyen günden itibaren 5 iş günü içinde yeni görevlerine başlamak zorunda 
olacaklar. Bu süre içerisinde yeni kurumunda işe başlamayanların atamaları iptal edilerek, iş 
sözleşmeleri sona erdirilecek. Bu madde kapsamında işçi nakleden mahalli idarelerin, nakil 
sonrasında oluşan işçi sayısında 5 yıl süreyle artış yapılamayacak. 

262. Sigara veya içki satı şı yapan internet siteleri 
kapatılacak mı? 
 
6111 sayılı Kanunun 175. maddesi ile 4733 sayılı Tütül ve Alkol Piyasası Düzenleme 
Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 8. Maddesine eklenen fıkra ile, internet 
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ortamında tütün veya alkollü ürün satışı yapan internet sitelerine 5651 sayılı Kanun 
kapsamında erişimin engellenmesi kararı verilecektir.  

263. Siyasi partilerin harcama yapma imkanları 
genişletiliyor mu? 
 
6111 sayılı Kanunun 180. maddesi ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun “Anayasa 
Mahkemesince Yapılacak Mali Denetim” başlıklı dördüncü bölümünde yer alan “Kesin 
hesabın gönderilmesi” başlıklı 74. Maddesine; 
 
- Yapılacak denetimlerin siyasi partilerin amaçlarına ulaşmak için yapmakta fayda gördükleri 
fayda gördükleri faaliyetleri daraltıcı mahiyette olamayacağı,  
- Harcamaların gerçek mahiyetinin esas alınacağı; şekle ve usule yönelik eksiklikler nedeniyle 
harcama belgelerinin reddedilemeyeceği,  
- Siyasi partilerin, amaçlarına ulaşmak için gerekli gördükleri siyasi faaliyetleri kapsamında 
“her türlü” harcamayı yapabilecekleri,  
- Siyasi partilerin mal ve hizmet alımlarının açık veya kapalı ihale usulüyle veya doğrudan 
pazarlık yoluyla olabileceği,  
- Harcamaların tevsiki için fatura veya benzeri vesikanın alınmasının mümkün olmadığı 
zamanlarda harcamanın doğruluğunu gösterecek her türlü belgenin kullanılabileceği; orijinal 
evrakların yırtılma veya yanma gibi olaylar neticesinde temin edilememesi halinde tasdikli 
örneklerinin kullanılabileceği,  
- Siyasi partilerin ücret karşılığı geçici veya sürekli çalıştırdıkları kişilere yaptıkları ödemeleri 
(ayni veya nakdi sosyal yardımlar dahil) gider yazabilecekleri,  
- Siyasi hedeflerine, amaçlarına ulaşmak için görevlendirdikleri kişilerin yurt içi veya yurt dışı 
seyahat ve konaklamaya dair masraf belgelerinin gider yazılabileceği, 
- Mal ve hizmet alım sözleşmelerinden kaynaklanan mahkeme kararına dayalı masrafları 
gider yazabilecekleri,  
 
hükümleri eklenmiştir.   
Ayrıca Kanunun 181. maddesi ile 2820 sayılı kanunda yapılan bir diğer düzenlemeye göre de, 
siyasi partilerin adına açılmış banka hesaplarına yapılan bağışlar için ayrıca gelir makbuzu 
düzenlenmeyeceği hüküm altına alınmıştır.  

264. Özelde çalı şma hakkı bulunan doktorlar döner 
sermayeden “ek ödeme” alamayacaklar mı? 
 
6111 sayılı Kanunun 190. Maddesi ile 209 sayılı Kanunda yapılan değişikli ğe göre, ilgili 
Kanunları uyarınca, mesai saatleri dışında “özelde çalışma hakkı bulunan sağlık personeline”, 
209 sayılı Kanunun Ek-3. Maddesine göre yapılan ödemeden başka ek ödeme 
yapılamayacaktır.  

265. Trafik kazası sonucu yaralanan ki şilerin gerek kamu 
hastaneleri gerekse özel hastanelerdeki tüm sa ğlık 
masrafları (sosyal güvenlikleri olsun ya da olmasın ) SGK 
tarafından mı kar şılanacak? 
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Evet, 6111 sayılı  kanunun 59. Maddesi ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda yapılan 
düzenlemeye göre, trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün 
resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin 
sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın SGK tarafından karşılanacaktır.  

266. Trafik kazaları sonucu olu şan tüm sa ğlık masraflarını 
karşılayacak olan SGK’na özel sigorta şirketlerinden 
“zorunlu” kaynak mı aktarılacak ? 
 
Evet, 6111 sayılı  yasanın 59. Maddesi ile 2918 sayılı Kanuna eklenen hükümlere göre, 
zorunlu trafik sigortası poliçeleri üzerinden üretilen primlerin %15’i SGK’na aktarılacak. 
Aktarılacak kaynağın 300 Milyon TL civarı olacağı yönünde yazılı medyada açıklamalar 
çıkmıştır. Söz konusu düzenlemenin çıkmaması için özel sigorta şirketleri çok ciddi çaba sarf 
etmiş ancak yasa aynen kabul edilmiştir. Trafik kazalarına sağlık teminatı sağlayan zorunlu 
sigortalarda; sigorta şirketlerince yazılan primlerin ve Güvence Hesabınca tahsil edilen katkı 
paylarının % 15’ini aşmamak üzere, münhasıran bu teminatın karşılığı olarak Hazine 
Müsteşarlığınca sigortacılık ilkeleri çerçevesinde maktu veya nispi olarak belirlenen tutarın 
tamamı sigorta şirketleri ve 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 14 üncü 
maddesinde düzenlenen durumlar için Güvence Hesabı tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna 
aktarılacaktır. Söz konusu tutar, ilgili sigorta şirketleri için sigortacılık ilkelerine göre ayrı 
ayrı belirlenebilecektir. Aktarım ile sigorta şirketlerinin ve Güvence Hesabının bu teminat 
kapsamındaki yükümlülükleri sona erecektir. Sigorta şirketleri ve Güvence Hesabı tarafından 
ödenecek meblağın süresinde ödenmemesi halinde 5510 sayılı kanunun 89. maddesi 
çerçevesinde gecikme zammı uygulanacaktır. Bu hükümler 6111 sayılı  kanunun yürürlük 
maddesine göre kanunun yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecektir.  

267. Trafik cezalarından belediyelere pay mı verile cek? 
 
Bir anlamda evet. 6111 sayılı  Kanunun 60. Maddesi ile 2918 sayılı Karayolları Trafik 
Kanununa eklenen Ek-16. Maddeye göre; belediyelerin, kendi bütçeleri ile karayollarında can 
ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amacıyla 
kurdukları veya kuracakları elektronik sistemlerin Emniyet Genel Müdürlüğünce trafik 
ihlallerinin tespit amacıyla kullanılması ve sonuçta trafik cezası kesilmesi halinde, kesilen 
cezanın %30’u izleyen ayın sonuna kadar ilgili belediyelere “sistem kullanım hizmet bedeli” 
olarak aktarılacaktır.  

268. Varlık Barı şı (5811 sayılı Kanun) kapsamında beyanda 
bulunan ancak yükümlülüklerini yerine getiremeyenle r için 
bu Kanunda bir düzenleme bulunmakta mıdır? 
 
Evet, kanunun Geçici 3. maddesinde bu yönde düzenlemeler bulunmaktadır. 5811 sayılı Bazı 
Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun 3. maddesinin; 
 
Birinci fıkrasına göre bildirim veya beyanda bulunanlardan yurt dışında bulunan varlıklarını 
süresi içinde Türkiye’ye getiremeyen veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda 
açılacak bir hesaba transfer etmeyenler ile, 
İkinci fıkrasına göre beyanda bulunanlardan bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerce 
süresi içinde sermaye artırımında bulunmayanların, 
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ilgili sürenin bitim tarihinden itibaren bu maddenin (geçici 2. madde) yürürlüğe girdiği tarihi 
izleyen ikinci ayın sonuna kadar, 
 
a)bildirim veya beyana konu yurt dışında bulunan varlıklardan para, döviz, altın, menkul 
kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını Türkiye’ye getirmeleri veya Türkiye’deki banka ya 
da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer etmeleri, 
b) beyana konu yurt içinde bulunan varlıkları nedeniyle sermaye artırımında bulunmaları 
halinde ve  
c) 5811 sayılı Kanunda yer alan diğer şartları da taşımaları kaydıyla (özellikle yurt dışından 
getirilen varlıkların değeri üzerinden % 2, yurt içinde sahip olunan ancak  kayıtlarda yer 
almayan, işletme kayıtlarına 5811 kapsamında ilave edilen varlıkların değeri üzerinden % 5 
verginin ödenmesi), 
 
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren diğer nedenlerle 1/1/2008 tarihinden önceki 
dönemlere ilişkin olarak yapılacak vergi incelemeleri hakkında anılan Kanunun 3. maddesinin 
beşinci fıkrası hükmünden yararlanabilirler. Diğer söyleyişle, beyan edilen varlıklar için 
01.01.2008 tarihi öncesine dair hiçbir şekilde vergi incelemesi yapılmayacak, mükellefin 
diğer işlemleri nedeniyle yapılacak vergi incelemeleri sonucunda bulunacak gelir, kurumlar 
ve/veya katma değer vergisi matrah farklarından 5811 sayılı Kanun kapsamında beyan edilen 
tutarlar mahsup edilebilecektir.  

269. Varlık Barı şı (5811 sayılı Kanun) kapsamında beyanda 
bulunmu ş ve tarh eden vergileri ödemi ş olan mükellefler, 
6111 sayılı yasanın yeniden yapılandırma, matrah ar tırımı, 
stok ve kasa affına ili şkin hükümlerini nasıl ele almalıdır? 
 
Netice itibariyle her iki kanuni düzenleme de mükelleflere vergi incelemelerine karşı bir nevi 
koruma sağlamaktadır. İki düzenleme arasındaki en temel fark;  
 
a) 5811 sayılı Kanun kapsamında beyanda bulunmak geçmiş yılların vergi incelemesine 
alınmasını engellememekte, sadece tespit edilen matrah farkları beyan edilen tutarlardan 
mahsup edilmektedir.  
 
b) 6111 sayılı  yasa kapsamında yeniden yapılandırma sonucunda ise matrah artırımı yapılan 
dönemler ve beyanlar için hiçbir şekilde vergi incelemesi yapılamayacaktır.   
 
Bu noktada 5811 sayılı Kanun kapsamında beyanda bulunmuş mükellefler, halen herhangi bir 
vergi incelemesi neticesinde kullanabilecekleri bakiye tutarları analiz edeceklerdir. Örneğin: 
2009 yılı içinde 5811 sayılı Kanun kapsamında 1.000.000.-TL tutarında beyanda bulunulmuş 
ve geçen süre zarfında KDV indirimi reddiyatı sebebiyle bu tutarın 100.000.-TL’lik kısmı 
kullanılmış olsun. Bu durumda mükellef, 01.01.2008’den önceki hesap dönemlerine (2006 
yılına dair tahakkuk zamanaşımı 2011 yılı sonunda dolacaktır) ait işlem ve kayıtlarının 
incelenmesi neticesinde 900.000.-TL civarında bir matrah farkı tespit edilemeyeceğinden 
emin ise ya da yüksek olasılıkla bu ihtimali zor görüyorsa; 2006 ve 2007 yılları için 6111 
sayılı yasa kapsamında matrah artırımına gitmesine gerek yoktur denebilir.  Bir diğer 
yaklaşım ise şu şekilde olabilir. 5811 sayılı Kanun kapsamında bildirilen değerler sadece 
01.01.2008 tarihinden önceki hesap dönemlerine ilişkin olarak ortaya çıkabilecek matrah 
farklarında kullanılabilecektir. Bu durumda mükellef yukarıda yapacağı analize bağlı olarak 
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bakiye kalan (yukarıdaki örnekte 900.000 TL) tutarı ile zamanaşımına uğramamış olan 2006 
ilâ 2007 yıllarını güvence altına almakta olduğundan, eğer risk görüyorsa 2008 ve 2009 yılları 
için de yeni yapılandırma kanunu çerçevesinde matrah artırımı yapması mantıklı bir davranış 
olacaktır. Bununla birlikte, hali hazırda stoklarında, kasasında sorunları olan, bilançodaki 
değerleri fiili envanterleri ile uyumlu olmayan firmaların bu yönde düzeltim yapıp 
yapmamaları da çeşitli etkenlere bağlıdır. Örneğin: 2006-2010 arasında kasa bakiyesi sürekli 
olarak iktisadi ve teknik açıdan kabul edilemeyecek düzeyde yüksek seyreden ya da kaydi 
stokları fiili envanterinden daha az olan bir mükellef yeniden yapılandırma/af kanunu 
kapsamında kasa ve/veya stok hesaplarında düzeltim yaparsa bize göre 2006 – 2009 yılları 
için kurumlar vergisi/gelir vergisi beyanları açısından da (hatta KDV beyannameleri de dahil 
edilmelidir) matrah artırımı yapması “olası bir vergi incelemesini önlemek için” faydalı 
olabilecektir.    

270. İdari para cezaları bir yıl içinde tebli ğ edilmezse 
hükümsüz mü olacaktır?  
 
6111 sayılı  Kanunun 22. maddesi ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununda yapılan düzenlemeye 
göre; 1111 sayılı Askerlik Kanunu, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 2918 sayılı 
Karayolları Trafik Kanunu, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar 
Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna 
Sunulması Hakkında Kanun, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 5490 sayılı Nüfus 
Hizmetleri Kanunu ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunda belirtilen ve idari para cezasını gerektiren fiilin işlendiği tarihi takip eden 
takvim yılının son günü bitimine kadar idari para cezası verilerek tebliğ edilmediği takdirde 
idari yaptırım kararı verilemeyecek, verilmiş olanlar düşecektir.  

271. Bir yıl içinde tebli ğ edilmeyen trafik cezaları dü şecek 
midir? Geçmi şte işlenmi ş 120 TL altındaki trafik cezaları 
silinecek midir?  
 
6111 sayılı  Kanunun 22. maddesi ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununda yapılan düzenlemeye 
göre; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre kesinlen trafik cezaları bir yıl içinde 
tebliğ edilmezse idari yaptırım kararı verilemeyecek, verilmiş olanlarda düşecektir. Ayrıca 
6111 sayılı  kanunun 17. maddesinde yer verilen düzenleme ile de, 6111 sayılı  kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar 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 
cezalarının tebliğ edilmeyeceği, tebliğ edilmiş olanların ve bunlara bağlı fer’i alacakların 
tahsilinden vazgeçileceği hüküm altına alınmıştır.  

272. Araçların ruhsat i şlemlerine ili şkin olarak 6111 sayılı  
yasada de ğişiklikler yapılmı ş mıdır?  
 
6111 sayılı  yasanın 55 ilâ 57. maddeleri ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda 
yapılan değişikliklere göre; araçların tescili ve hurdaya ayrılması işlemlerinin trafik tescil 
kuruluşlarının yanı sıra, Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenen kamu kurum ve kuruluşları 
ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerince de yapılmasına imkân tanınıyor. Buna göre, araç 
sahipleri, tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak olan araçların satın alma veya gümrükten 
çekme tarihinden itibaren 3 ay içinde, araçların hurda durumuna gelmesi halinde ise 1 ay 
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içinde, tescilin silinmesi için ilgili trafik tescil kuruluşuna veya Emniyet Genel Müdürlüğünün 
belirleyeceği kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine başvurmak 
zorunda olacak. İlk tescili yapılan araçlar için düzenlenen geçici belgelerin geçerlilik süresi 
içinde, trafik belgesi alma zorunluluğu aranmayacak. Böylece, araç tescil ve sürücü belgesi 
işlemlerinin elektronik ortamda yapılması amacıyla yürütülen proje kapsamında, ilk tescili 
yapılacak araçlar için trafik belgesi yerine düzenlenecek ''tescile ilişkin geçici belgenin'' 
geçerlilik süresi içinde bu araçlara ceza uygulanamayacak. Yeni araçların tescilleri, belge 
düzenlenmesi, kişiselleştirilmesi, belgelerin basımı, ilgililerine elden veya posta aracılığıyla 
teslimi işlemleri, Emniyet Genel Müdürlüğü veya bağlı trafik tescil kuruluşlarınca yapılacak. 
Emniyet Genel Müdürlüğü, ilk tescil işlemlerini elektronik ortamda yapmak, elektronik 
ortamda oluşturulan bir ay süre ile geçerli tescile ilişkin geçici belgeyi basmak ve araç 
sahibine vermek üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerini 
yetkilendirebilecek. Araca ait kişiselleştirilen belgelerin basımı ve araç sahiplerine elden veya 
posta yoluyla teslimi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerine de 
yaptırılabilecek. Böylece, ikinci el araçların trafik tescil bürolarına ve vergi dairelerine 
gidilmeden sadece notere gidilerek satış ve devir işlemlerinin yapılması, ruhsatın ve diğer 
belgelerin posta yoluyla araç sahibine gönderilmesi uygulamasında olduğu gibi, yeni araçların 
satışında da ruhsat, posta yoluyla araç sahibine gönderilecek ve bürokrasi azaltılmış olacak. 
Tescil belgesinin bir ay içinde teslim edilememesi halinde, araç sahibine sorumluluk 
yüklenemeyecek. Bu işlemler sırasında, kanun ve yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara  
aykırı hareket edenlere 10 bin TL idari para cezası verilecek.  

273. Yabancı plakalı ta şıtlar Türkiye’ye girerken zorunlu 
sigorta yaptıracak mıdır?  
 
6111 sayılı  kanunun 58. maddesine göre, yabancı plakalı taşıtların Hazine Müsteşarlığının 
bağlı olduğu Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre Türkiye'de geçerli sigortaları 
yoksa bunlar için zorunlu mali sorumluluk sigortası Türkiye sınırlarına girişleri sırasında 
yapılacak.  

274. Silikozis hastaları için özel bir düzenlene va r mıdır? 
 
6111 sayılı  yasanın 67. maddesi ile 2022 sayılı kanuna eklenen geçici 2. madde ile silikozis 
hastalarına malulen emekli olma hakkı tanınıyor. Buna göre, sigortalı olmayan ve silikozis 
hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünü en az yüzde 15 kaybedenlere, Sosyal Güvenlik 
Kurumunca aylık bağlanacak. Bu kişilerin, tasarının yasalaşıp yayımlanmasından itibaren 3 
ay içinde başvurmaları gerekecek. Kişinin meslekte kazanma gücünü kaybettiğine, SGK 
Sağlık Kurulunca, meslek hastalıkları tespit hükümleri çerçevesinde karar verilecek. Aylık 
almakta iken ölen silikozis hastasının eşine ve çocuklarına da aylık bağlanabilecek. Eş ve 
çocuklara bağlanacak aylıkların toplamı, hastanın kendisine bağlanan aylık tutarı 
geçemeyecek. Bu sınırın aşılmaması için gerekirse eş ve çocukların aylıklarından orantılı 
olarak indirimler yapılabilecek. Bu şekilde aylık alanların çalışmaya başlamaları halinde, 
aylıkları kesilecek.  

275. BDDK ve SPK’nın merkezleri İstanbul’a mı 
taşınacaktır? 
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6111 sayılı  kanunun 147. maddesi ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 82. maddesinde 
yapılan değişiklik ile BDDK’nın merkezinin İstanbul olduğu hüküm altına alınmıştır. 
Kanunun 152. maddesi ile 2499 sayılı Sermaye Piyasaları Kanununun 17. maddesi 
değiştirilmi ş ve Kurul’un merkezinin İstanbul’da olduğu hüküm altına alınmıştır. Her iki 
kurumunda İstanbul’a taşınması için 2 (iki) yıllık süre öngörülmüş olup, bu süre zarfında işler 
Ankara’daki mevcut merkezden sürdürülecektir.  

276. TCMB bünyesindeki Risk Merkezi Türkiye Bankala r 
Birli ğine devredilerek yeniden mi yapılandırılmaktadır? 
 
6111 sayılı  kanunun 149. maddesi ile 5411 sayılı Kanunun Ek-1. madde eklenmektedir. Buna 
göre, halen Merkez Bankası bünyesinde olan ''Risk Merkezi'', Bankalar Birliği nezdinde 
yeniden yapılandırılacak. Kredi kuruluşları ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurulunca (BBDK) uygun görülecek finansal kuruluşlar, Risk Merkezine üye olmak zorunda 
olacak. Üye kuruluşlar, Risk Merkezince istenilen, müşterileri ile ilgili her türlü bilgiyi 
verecek. Risk Merkezi, bu yükümlülüğe uymayanlara bilgi akışını durdurabilecek. Risk 
Merkezi, topladığı her türlü bilgiyi, BDDK ve Merkez Bankasına istenen sürede verecek. 
Merkezin bütün işlem ve kayıtları gizli olacak. Sır sahibinin, bilgilerinin açıklanması 
konusunda açık rızasının bulunması durumunda, belirlediği kişiye risk bilgileri verilecek. 
Risk Merkezinde bulunan sır niteliğindeki bilgileri, kanunen yetkili kılınanlardan başkasına 
açıklayanlar, kendisi veya başkası yararına kullananlar, yayanlar, verenler, aktaranlar veya ele 
geçirenlere, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Kamu kurum ve kuruluşları dışındaki 
meslek ve üst meslek kuruluşları da Risk Merkezi ile iş birliğine girerek bilgi paylaşımından 
yararlanabilecek.  

277. Yatırım amacıyla bedelsiz olarak devredilen 
taşınmazlar için taahhüt etti ği yatırım ve istihdam şartını 
belirtilen sürede sa ğlayamayanlara ek süre verilecek midir?   
 
6111 sayılı  Kanunun 174. maddesi ile 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların 
Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun’a eklenen geçici 3. maddeye göre; 4325 ve 5084 sayılı Kanunlar kapsamında; 
üzerlerinde yatırım yapılmak amacıyla gerçek veya tüzel kişilere bedelsiz olarak devredilen 
taşınmazlar için verilen süreler içerisinde taahhüt edilen yatırımı gerçekleştiremeyen 
yatırımcılara 3 (üç) yıla kadar ilave süre verilebilecektir.  

278. 6111 sayılı  kanun ile kapatılan partilerden o lan 
alacaklara özel bir af (yapılandırma) geliyor mu?  
 
6111 sayılı 6111 sayılı  kanunun geçici 17. maddesinde şu şekilde bir düzenlemeye yer 
verilmiştir: “6111 sayılı  kanunun yürürlüğe gireceği tarihten önce haklarında kapatma 
kararı verilen siyasi partilerden; kapatma kararının verildiği tarihten önceki döneme ilişkin 
olarak kesin hesabın verilmemiş olması nedeniyle Anayasa Mahkemesi tarafından denetim 
yapılmadığı için hesapları hakkında karar verilmemiş olanların Hazineye intikal etmesi 
gereken malvarlığına ilişkin olarak sorumlular aleyhine açılmış ve bu Kanunun yayımlandığı 
tarih itibarıyla kesin hükme bağlanmamış davalardan; davalıların davaya konu alacak 
aslının % 50’sini ve bu tutara alacağın Hazineye intikali gereken tarihten bu Kanunun 
yayımlandığı tarihe kadar geçen süreye TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak 



 96 

hesaplanacak tutarı, bu Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen süre ve 
şekilde ödemeleri şartıyla, vazgeçilir ve kalan alacak aslı ile fer’i tutarlar tahsil edilmez. Bu 
şekilde hesaplanan fer’i tutar bu maddeye göre ödenmesi gereken asıl alacak tutarının 
yarısını geçemez.”   

279. Sigara cezalarında de ğişiklik var mıdır? 
 
6111 sayılı  kanunun 202. maddesi ile 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi 
ve Kontrolü Hakkında Kanunda yapılan değişikliklere göre; belediye encümenlerinin, 
belediye sınırları içerisinde tütün ürünleri için para cezası kesme yetkileri kaldırılıyor. Yasaya 
göre, tütün ürünlerine ilişkin yasakların uygulanması ve tedbirlerin alınması ile ilgili 
yükümlülükleri yerine getirmeyen işletme sorumluları, işletme iznini veren kurum yetkilileri 
yerine, denetimi yapan yetkililer tarafından önce yazılı olarak uyarılacak. Uyarıya rağmen 
yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere mahalli mülki amir tarafından 1.000-5.000.-TL 
arasında para cezası verilecek. Mevcut düzenlemede, yükümlülükleri yerine getirmeyenlere 
belediye sınırları içerisinde belediye encümeni ceza uyguluyordu ve cezanın alt sınırı da 500.- 
TL idi. Sigara yasağından dolayı ceza kesildiği halde, fiilin tekrarlanması halinde, para cezası 
bu kez bir kat artırılacak. 

280. Şeker üreten firmalar kendi ekim alanları dı şında 
pancar satın alabilecek midir?  
 
6111 sayılı  kanunun 205. maddesi ile 4634 sayılı Şeker Kanununda yapılan değişikli ğe göre 
Şeker üreten şirketler, kendi ekim alanlarında yeterli hammadde bulunmadığı takdirde, kendi 
ekim alanları dışından da üreticilerle sözleşme yaparak pancar temin edebilecek. 

281. Devlete ait deniz ve içsuların su ürünleri üre tim 
tesislerine kiralanması hakkında yapılan düzenlemel er 
nelerdir?  
 
6111 sayılı  kanunun geçici 12. maddesine göre, 1 Ocak 2016'ya kadar, Hazine'nin ve DSİ'nin 
mülkiyetinde veya devletin hüküm, tasarrufu altında bulunan deniz ve iç sularda, bu yerlerden 
su alınarak karada yapılacak su ürünleri üretim tesislerinde istihzal hakkının kira temlik 
şartları, süreleri ve yıllık bedellerini Tarım ve Köy işleri Bakanlığınca tespit edecek. Bakanlık 
bu yerleri, gerçek ve tüzel kişilere, gelirleri il özel idarelerine ait olmak üzere kiraya verecek. 

282. Bankaların alabilecekleri destek hizmetleri ko nusunda 
düzenleme yapılmı ş mıdır?  
 
Destek hizmetlerini düzenleyen 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 35. maddesi yeniden 
kaleme alınmıştır. Eski düzenlemede destek hizmeti almadan önce BDDK’ya program sunam 
zorunluluğu varken yeni düzenleme ile gerektiğinde kuruma ibraz edilmek üzere yazılı rapor 
hazırlanması zorunluluğu getirilmiştir. Bunun haricinde bankalar aslî faaliyetleri için yine 
destek hizmeti alamayacaklar ve destek hizmeti alınabilecek konuları sınırlamaya, 
belirlemeye, yasaklamaya BDDK yetkili olacaktır.  
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283. Değerleme, derecelendirme ve destek hizmeti 
kurulu şlarının zorunlu sorumluluk sigortaları kaldırıldı m ı?  
 
5411 sayılı kanunun mevcut 36. maddesine göre bağımsız denetim, derecelendirme, 
değerleme ve destek hizmeti kuruluşları sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. 6111 
sayılı  kanunun 145. maddesi ile ilgili maddede yapılan değişiklik sonrası bağımsız denetim 
kuruluşlarının zorunlu sorumluluk sigortası yükümlülükleri devam etmekte; değerleme, 
derecelendirme ve destek hizmeti kuruluşları ise bankalarca talep edilmesi ya da Kurulca 
gerek görülmesi halinde sorumluluk sigortası yaptıracaklardır.  

284. BDDK’nın sır niteli ğindeki ö ğrendi ği bilgileri payla şma 
yükümlülü ğünde de ğişiklik olmakta mıdır? 
 
5411 sayılı kanunun 73. maddesinin 2. fıkrasındaki mevcut düzenlemeye göre, BDDK 
öğrendiği sır niteliğindeki bilgileri (mahkeme kararı olmadıkça) hiçbir kişi, kurum ya da 
kuruluşa veremez. 6111 sayılı  yasanın 146. maddesi ile aynı fıkrada yapılan düzenlemeye 
göre; Kurumun bu fıkra kapsamında elde edeceği sır niteliğindeki bilgi ve belgeler, ceza 
soruşturması  ve  kovuşturması  kapsamında  savcılıklar  ile ceza  mahkemeleri,  görevden 
ayrılmış olsalar dahi, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri iddia edilen suçlardan dolayı 
başlatılan soruşturma ve kovuşturmalar ile bağlantılı olarak talepte bulunacak Kurul Başkanı 
ve üyeleri ile Kurum personeli dışında hiçbir kişi, kurum ve kuruluşa verilemez.  

285. Büyük şehir belediyelerinin kamu kurumlarına olan 
borçlarını kamu kurumlarından olan alacakları ile t akas ve 
mahsup etme hakkı tanınacak mıdır? 
 
6111 sayılı  yasanın 167. maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3. 
maddesine yeniden işlerlik kazandırılmaktadır. Büyükşehir belediyeleri ve bağlı idareleri ile 
Hazine Müsteşarlığına borcu olan ve üyeleri belediyelerden oluşan mahalli idare birlikleri 
6111 sayılı  yasanın bu maddesinin yürürlük tarihinden itibaren otuz gün içinde başvurmaları 
halinde borç ve alacakları 5216 sayılı Kanunun geçici 3. maddesi hükümleri kapsamında takas 
ve mahsup edilebilecektir. 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanununun geçici 3. maddesinin 
birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında yapılacak işlemler (EGO-Ankara Elektrik ve Havagazı 
Müessesesi’nin BOTAŞ’a olan borçları) bu düzenleme kapsamı dışındadır. 

286. Kredi ve Yurtlar Kurumundan kredi (burs) alan 
öğrencilerin borçlarını geri ödeme süreleri arttırılm akta 
mıdır?  
 
6111 sayılı  kanunun 191. maddesi ile 351 sayılı Kanuna eklenen cümleye göre; alınan bursun 
(kredinin) yasal geri ödeme süresi bir yıl daha uzatılabilecek ve ayrıca ödeme askerlik 
dönemine rastlarsa TEFE uygulanmadan askerlik döneminin sonuna kadar ertelenecektir.  

287. Kurum (PTT Genel Müdürlü ğü) tarafından 
yetkilendirilen i şletmelerin şebekeleri üzerinden elektronik 
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haberle şme hizmeti veren di ğer işletmecilerin ödeyece ği 
hazine payında de ğişiklik var mıdır? 
 
406 sayılı kanunun Ek-37. maddesine göre, Kurum tarafından yetkilendirilen işletmeler brüt 
satışları üzerinden %15 hazine payı ödemekteydiler. Bu işletmelerin şebekeleri üzerinden 
hizmet veren diğer işletmeler ise brüt satışları üzerinden işletmecilere ödedikleri ya da 
borçlandıkları tutar düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 15'ini hazine payı olarak 
ödemekteydiler. 6111 sayılı  yasanın 192. maddesi ile diğer işletmelerin “ilk derece 
işletmecilere ödedikleri ya da borçlandıkları tutarı düşme” hakkı kaldırılmıştır. Bu durumda 
diğer işletmecilerde brüt satışları üzerinden %15 hazine payı ödeyeceklerdir.  

288. Görme engellilerin imza atmaları sırasında şahit 
aranacak mıdır?  
 

6111 sayılı  yasanın 213. maddesi ile 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 15. maddesine “Görme 
engellilerin talepleri halinde imzalarında şahit aranır. Aksi takdirde görme engellilerin 
imzalarını el yazısı ile atmaları yeterlidir.” hükmü eklenmiştir.  

289. 6111 sayılı  yasanın yürürlük tarihinden önce meydana 
gelmi ş olan trafik kazaları nedeniyle olu şan sağlık giderleri 
de SGK tarafından kar şılanacak mıdır? 
 

Evet. 6111 sayılı  yasanın geçici 1. maddesine göre, 6111 sayılı  kanunun yayımlandığı 
tarihten önce meydana gelen trafik kazaları nedeniyle sunulan sağlık hizmet bedelleri Sosyal 
Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacaktır. 

290. Osmanlı döneminden gelen vakıflara (mazbut vak ıflar) 
ait gayrimenkullerde hak sahibi oldu ğunu mahkeme kararı 
ile belgeleyen ki şilere yapılacak ödemelerde sınırlama mı 
getirildi? 
 

6111 sayılı yasanın 208 ve 209. maddeleri ile 5737 sayılı Vakıflar Kanununa ilaveler 
yapılmıştır. Buna göre, örneğin: Osmanlı döneminden bir paşanın ya da bürokratın torunu 
olupta zamanında büyük büyük dedelerine ait olan gayrimenkuller üzerinden pay isteyen 
kişilere mahkeme kararı ile bu talepleri kesinleştikten sonra en fazla 5 (beş) yıl boyunca 
ödeme yapılacaktır. Bu ödeme, vakfın amacına uygun harcamalar yapıldıktan sonra kalan 
meblağ üzerinden yapılabilecektir. Bu düzenlemeler halen sürmekte olan davalar için de 
geçerli olacaktır. Böylece soyu Osmanlı paşalarına dayanan kişilerin mazbut vakıflardan 
sınırsız ya da çok yüksek tutarlarda tazminat taleplerinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.  

291. 6111 sayılı yasada emeklilere verilecek maa ş zam farkı 
ve 2011’de yapılacak maa ş zammı hakkında ne gibi 
düzenlemeler bulunmaktadır? 
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6111 sayılı  Kanunu'nun 52. maddesi emeklilere yapılacak zammı düzenliyor. 52. madde ile 
5510 sayılı Kanuna geçici 34. madde ekleniyor. 2011 Ocak ayı itibariyle emeklilere 60.-TL 
zam yapılması öngörülüyor. Artış tutarının gelir ve aylıkların yüzde 4 arttırılması halinde 
gerçekleşecek artış tutarından az olması halinde % 4 zam yapılması öngörülüyor. 2011 yılının 
temmuz ayında emeklilere % 4 oranında zam yapılması düzenleniyor. Emeklilere Ocak 
ayında 20.-TL’na yakın enflasyon farkı zammı ödendi. 6111 sayılı Kanunu’nun yasalaşması 
ile birlikte 40.-TL daha fark ödenecek. Şubat ayı zammı ile birlikte emeklilere 100.-TL zam 
ödenmiş olacak. Eğer ödemelerin mart ayında yapılması halinde ise 140.-TL zam ödenmiş 
olacak. 
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