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Bu kanun hukuk tarihimizin görüp göre-
bilece¤i en torbasal kanundur. Ülkemize
has bir kanun yapma tekni¤i haline geti-
rilen torba fleklinde yani her bir fleyin içi-
ne at›ld›¤› asl›nda yamal› bohça olan ka-
nunlar›n sonuncusudur. 

13 fiubat 2011 tarihinde kabul edilerek
25 fiubat 2011 tarihli 27857 say›l› Resmi
Gazetede yay›nlanan 6111 say›l› Yasa,
‘Baz› Alacaklar›n Yeniden Yap›land›r›l-
mas› ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤-
l›k Sigortas› Kanunu ve di¤er Baz› Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamede De¤i-
fliklik Yap›lmas›na dair Kanun’ fleklinde
isimlendirilmifltir. Buradan da anlafl›la-
ca¤› üzere ilk ve öncelikli husus devletin
alaca¤›n›n yeniden ve yeniden ve en ge-
nifl kapsam› ile yap›land›r›lmas›d›r. Ka-
nunun bu ifllevinin yan› s›ra özellikle ye-
ni say›labilecek 5510 say›l› SSGSSK'da
var olan uygulamayla anlafl›lan eksiklik-
lerin giderilmesi amaçlanm›flt›r. 

Kanunun sistemati¤i kapsam ve tan›mlar
ile bafllamakta, alacakl› kurumlar›n ka-
nun kapsam›ndaki alacaklar›n›n tahsilâ-
t›n›n h›zland›r›lmas›, matrah ve vergi ar-
t›r›mlar›, stok beyanlar›ndan sonra özel
olarak SGK alacaklar›n›n tahsilat› ve çe-
flitli kanunlardaki hükümler ile devam
edip klasik flekilde ortak ve son hüküm-
lerle sonlanmaktad›r. Anlat›m›m›z/yaz›-
m›z konusu bu sistemati¤e dayal› olarak
sürecektir.

Kanun kapsam olarak öncelikle tarih be-
lirlemifl ve 31 Aral›k 2010 tarihi (bu tarih
dahil) baz al›narak, bütün kanun boyun-
ca hemen her maddede tekrarlanm›flt›r.

Yasan›n kapsam› 

As›l olarak alacaklar›n yap›land›r›lmas›
amaçland›¤›ndan, Kamu Alacaklar›n›n
belirlendi¤i 6183 say›l› Amme Alacakla-
r›n› Tahsili Usulü Hakk›ndaki Kanunda
bulunan alacaklar otomatikman genel
kapsam› belirlemektedir.

â 213 say›l› VUK yasas›ndan; beyana
dayanan ve tahakkuk etmifl olan ver-
gi, vergi cezalar›, gecikme faizleri ile
zamlar›n› ve yap›lm›fl olan tespitlere
iliflkin vergi asl›na ba¤l› olmayan ver-
gi cezalar›,   

â Çeflitli kanunlardaki idari para ceza-
lar›,

â Yukar›da belirtilenler d›fl›nda kal›p
Maliye Bakanl›¤›’nca 6183 say›l› AA-
TUHK uyar›nca tahsil olunan asli ve
fer’i amme alacaklar› (tapu harçlar›,
karar ve ilam harc› gibi), bu madde-
nin kapsama konulmas› amme ala-
caklar›n›n belirlenmesinde güçlük
yaflanmamas›, en az›ndan en genel
kamu alacakl›s› olan Maliye Bakanl›-
¤›'n›n bu tür alacaklar›n›n belirtilme-
si amac›n› tafl›r.

â 4458 say›l› Gümrük Kanunu ve Güm-
rük Müsteflarl›¤›na ba¤l› tahsil daire-
lerince 6183 say›l› Kanuna göre ta-
kip edilen gümrük vergileri, idari pa-
ra cezalar›, faizler, zamlar ve gecikme
zamm› alacaklar›,

â SGK'ya ba¤l› tahsil daireleri taraf›n-
dan tahakkuk etti¤i halde ödenme-

mifl olan; sigortal›l›k statülerinden
kaynaklanan 2010 y›l› Kas›m ay› ve
önceki aylara iliflkin sigorta primi,
emeklilik kesene¤i ve kurum karfl›l›-
¤›, iflsizlik sigortas› primi, sosyal gü-
venlik destek primi ile bunlara ba¤l›
gecikme cezas› ve gecikme zamm›
alacaklar›, 

– 2010 y›l› Kas›m ay› ve önceki ayla-
ra iliflkin iste¤e ba¤l› sigorta primleri
ve topluluk sigortas› primi, sosyal
güvenlik destek primi bunlara ba¤l›
gecikme cezas› ve gecikme zamm›
alacaklar›,

– 30.11.2010 tarihine kadar bitiril-
mifl olan özel nitelikteki inflaatlar ile
ihale konusu ifllere iliflkin yap›lan ön
de¤erlendirme, araflt›rma veya tespit
sonucunda bulunan eksik iflçilik tu-
tar› üzerinden hesaplanan sigorta
primi ile bunlara ba¤l› gecikme ceza-
s› ve gecikme zamm› alacaklar›,

– 31.12.2010 tarihine kadar ifllenen
fiillere iliflkin olup ilgili kanunlar›
uyar›nca uygulanan idari para cezala-
r› ile bunlara ba¤l› gecikme cezas› ve
gecikme zamm› alacaklar›, 

– 2010 y›l› Kas›m ay› ve önceki ayla-
ra iliflkin; damga vergisi, özel ifllem
vergisi ve e¤itime katk› pay› ile bun-
lara ba¤l› gecikme zamm› alacaklar›,

â ‹l özel idarelerinin 6183 say›l› Ka-
nun kapsam›nda takip edilen idari
para cezalar› ve 3213 say›l› kanuna
istinaden al›nan özel idare pay› hariç,
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vadesi 31.12.2010 tarihinden önce
oldu¤u halde, hala ödenmemifl bulu-
nan asli ve fer'i amme alacaklar›,

â Belediyelerin; 213 say›l› Kanun kap-
sam›na giren, beyana dayanan vergi-
lerde 31.12.2010 tarihine kadar veril-
mesi gereken beyannamelere iliflkin
ve bunlara ba¤l› vergi cezalar›, gecik-
me faizleri, gecikme zamlar›, bunla-
r›n d›fl›nda kalan ve 6183 say›l› Ka-
nun kapsam›nda takip edilen ve
31.12.2010 tarihinden önce vadeli
idari para cezalar› ve 2464 say›l› Bele-
diye Gelirleri Kanununun mükerrer
97. maddesince ödenmesi gereken
paylar hariç ilan, reklam ve haberlefl-
me vergileri.

â ‹SK‹ Genel Müdürlü¤ü Kurulufl ve
Görevleri Hakk›nda Kanun kapsa-
m›nda 31.12.2010'dan önce vadeli,
su ve at›k su bedeli alacaklar›,

â Kay›tlarda yer ald›¤› halde iflletmede
bulunmayan emtia, makine, teçhizat,
demirbafllar ile iflletmede mevcut ol-
du¤u halde kay›tlarda yer almayan
emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan
alacaklar beyan› fleklinde belirlen-
mifltir.

Bu k›s›mda ayr›ca vergi, gümrük ver-
gisi, tefe/üfe kavramlar›; beyanname-
de tabirler fleklinde aç›klanm›flt›r.

Kanunun 17. maddesi ile di¤er ala-
caklar denilerek çeflitli kurum ve
kurulufllar›n alacaklar› hakk›nda ya-
p›lan düzenlemelere yer verilmifl olup
bunlar da kapsam içinde de¤erlendi-
rilmek üzere afla¤›da belirtilmifltir.
fiöyle ki;

â TEDAfi' ›n elektrik tüketiminden
kaynaklanan alacaklar, 3096 say›l›
Kanun kapsam›nda faaliyet gösteren
da¤›t›m flirketlerinin EPDK'dan li-
sans almadan önceki dönemi içeren
elektrik tüketimine iliflkin alacaklar-
da,

â KOSGEB taraf›ndan 31.12.2010’dan
önce kulland›r›lan ve uygunsuzlu¤u
tespit edilmifl bulunan ve bu tarih iti-
bariyle geri ödemeleri ihlal edilmifl
desteklerden kaynaklanan alacaklar-
da,

â 4562 say›l› OSB Kanunu hükümleri-
ne göre, OSB s›n›rlar› içinde faaliyet
gösteren kat›l›mc›lara iliflkin
31.12.2010 tarihine kadarki, elektrik,
su, do¤algaz, alacaklar› ile yönetim

aidatlar› alacaklar›na ait alacaklarda
2’fler ayl›k azami 12 taksit halinde,
alacak as›llar›n›n tamam›n›n tah-
sil edilmesi ve gecikme cezas›, ge-
cikme zamm›, gecikme faizi gibi
fer’i alacaklar›n tamam›n›n tahsi-
linden vazgeçilmesi öngörülmekte-
dir

â 3093 say›l› TRT Kurumu Gelirleri
Kanunu uyar›nca, elektrik enerjisi sa-
t›fl bedeli pay› ve bandrol ücretlerine
iliflkin alacaklar›n takip masraflar›yla
birlikte %25’inin ödenmesi halinde
bu alacaklara ba¤l› gecikme faizi ve
faizin tamam› ile, idari para cezalar›-
n›n kalan %75’inin tahsilinden vazge-
çilir. 

â 5174 say›l› TOBB ve Odalar ve Borsa-
lar Kanunu hükümleri ve ayr›ca Tür-
kiye ‹hracatç›lar Meclisi ile ‹hracatç›
Birlikleri üyelerinin aidat borçlar› ve
ihracatç› birliklerine olan borçlar›,
kurulufl kanunlar› uyar›nca Esnaf
Odalar› Federasyon vb borçlar›, çeflit-
li meslek örgütlerine (Serbest Muha-
sebeci Mali Müflavirler ve Yeminli
Mali Müflavirler Odalar›, Baro kese-
nekleri) ödenmesi gereken ancak
ödenmeyen aidat borç as›llar›n›n bu
Kanunun yay›m›ndan itibaren alt› ay
içinde veya Kanunun yay›m›ndan ön-
ce k›smen veya tamamen ödenmesi
halinde, ödenmifl olan bu borçlara
uygulanan gecikme zamlar›n›n tahsi-
linden vazgeçilecektir.

â 351 say›l› Yüksek Ö¤renim ve Kredi
Yurtlar Kurumu Kanunu uyar›nca
tahsis edilen ö¤renim kredilerinin,
geri ödeme taahhüdünün yerine geti-
rilmemesinden kaynaklanan alacak-
lar›na iliflkin yap›land›rma da, belirti-
len flartlar çerçevesinde ihya edilmek-
tedir. 

â Vak›flar Genel Müdürlü¤ü ile mazbut
vak›flara ait tafl›nmazlar›n kiralanma-
s› ifllemlerinden kaynaklanan alacak-
larda 2011 y›l› Nisan ay›n›n sonuna
kadar Vak›flar Genel Müdürlü¤üne
baflvurulmas› ve 3 ay içinde peflin ve-
ya taksitle ödeme talep edilmesi ha-
linde azami 12 ay içinde eflit taksitler
halinde kanuni faizi ile birlikte öden-
mek üzere taksitlendirme yap›labilir. 

Kanunun 17. maddesi ile tahsil güç-
lü¤ü çekilen ve tahsil takip masraf›,
as›l borç miktar›yla ayn› veya daha
fazla miktarda olan alacaklar›n tahsi-
linden vazgeçilmesi öngörülmüfltür.

Bu alacaklara iliflkin olarak; 

â 120, 00.- TL'nin alt›nda ‹dari para
cezas› ve ilgiliye tebli¤i gereken
ve 12, 00.- TL ve alt›nda kalan ge-
çifl ücretlerinin tahsilinden vazge-
çilir. Belediyeler taraf›ndan kesi-
len, belediyelerin bütçesine gelir
kayd› gereken ve 145, 00.-TL'nin
alt›nda kalan idari para cezalar›
tebli¤ edilmez. Tebli¤ edilenlerin
ve bunlar›n fer'ilerinin tahsilin-
den vazgeçilmesi.

â Maliye Bakanl›¤›na ve Gümrük
Müsteflarl›¤›’na ba¤l› tahsil daire-
lerince takip edilen, tutar› 50,
00.- TL’yi aflmayan asli alacakla-
r›n ve bunlara ba¤l› fer’i alacakla-
r›n ve asli ödenmifl feri alacaklar-
dan tutar› 100, 00.- TL’yi aflma-
yanlar›n tahsilinden vazgeçilme-
si.

Ödenmemifl sigorta primi, iflsizlik
sigortas› primi, sosyal güvenlik
destek primi ve idari para cezas›
as›llar› toplam› 50, 00.- TL’yi afl-
mayan ve bunlara ba¤l› fer’i ala-
caklardan tutar› 100, 00.- TL’yi
aflmayanlar›n tahsilinden vazge-
çilmesi düzenlenmifltir. 

17. madde tasar›dan sonra kabul süre-
cinde de¤ifltirilerek 32 adet alt maddeye
ayr›lm›flt›r. Di¤er alacaklar ve çeflitli hü-
kümler bafll›kl› bu maddeye eklemele-
rin, unutulmufl olan di¤er kamu alacak-
lar›n›n affa dahil edilmesi amac›yla ya-
p›ld›¤› düflünülebilir.

‹l özel idarelerinin, belediyelerin ve
K‹T’lerin de bu kanun kapsam›ndaki ki-
ra alacaklar› dahil edildi¤i gibi bunlar›n
borç tutarlar›n›n düflürülmesi ve ödene-
bilecek hale getirilmesi de sa¤lanm›flt›r.  

Uluslararas› ‹mar ve Kalk›nma Banka-
s› kredilerine iliflkin sözleflme borçlar›
da affa dahil edilmifltir. 

• SGK, Kamu ‹ktisadi Teflebbüsleri, il
özel idareleri, belediyeler ve vak›flar
genel müdürlü¤üne ait kira alacakla-
r›n›n tamam› ile bunlara ba¤l› fer’ile-
rin TEFE/ÜFE ayl›k oran›na göre he-
saplanarak elde edilen tutar›n, kanu-
nun yay›mlanmas›n› takip eden 3.
aydan bafllamak üzere 2’fler ayl›k ola-
rak, azami 18 taksitte tamamen öden-
mesi flart›yla fer’i alacaklar›n tamam›-
n›n tahsilinden vazgeçilir. Bu yap›-
land›rmay› yapmaya, kurulufllar›n
yönetim organlar› yetkilidir. 
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• Yukar›da belirtti¤imiz ve yaz›m›z bo-
yunca s›k s›k de¤inece¤imiz TE-
FE/ÜFE oranlar› tebli¤de gösterilmifl-
tir1.

• ‹flveren ve üçüncü flah›slar›n, ifl kaza-
s›, malüllük, adi malüllük, meslek
hastal›¤› ve ölüm halleri ile genel sa¤-
l›k sigortal›s›na ve bakmakla yüküm-
lü oldu¤u kiflilere ödemekle yükümlü
bulunduklar› her türlü borçlar› ve fa-
iz bafllang›c›ndan kanunun yay›m› ta-
rihine kadar geçen süre için TE-
FE/ÜFE ayl›k de¤iflim oranlar› uygu-
lan›p hesap edilen tutar›n ödenmesi
halinde, borçlara uygulanan faizin
tahsilinden vazgeçilir.

• Askeri okullardan ve emniyet teflkila-
t›na ba¤l› okullardan ve devlet hesa-
b›na okutulanlardan mecburi hizmet
yükümlülü¤ünü ifa etmeyenlerin, ka-
nunun yay›m›ndan önce ödenmemifl
tazminat tutarlar›n›n as›llar› ve uygu-
lanacak faizleri ile TEFE/ÜFE ayl›k
de¤iflim oranlar›ndan düflük olan›
esas al›narak hesaplanacak borç tuta-
r›n›n, kanunun yay›m›n› takip eden
3. aydan bafllamak üzere 2’fler ayl›k
olarak 18 eflit taksitte ödenmesi ha-
linde, faiz alacaklar›n›n tamam›n›n
tahsilinden vazgeçilir. 

• Kalk›nma ajanslar›n›n, il özel idarele-
ri, belediyeler ile sanayi ve ticaret
odalar›ndan olan alacak as›llar›n›n
tamam› ile fer’i alacaklar yerine TE-
FE/ÜFE ayl›k de¤iflim oran› hesapla-
narak elde edilen tutar›n, kanunun
yay›m›n› takip eden 3. aydan itibaren
2’fler ayl›k olarak 18 eflit taksitte öden-
mesi halinde feri alacaklar›n tahsilin-
den vazgeçilir. Bu yap›land›rmay›
gerçeklefltirmeye, bu kurulufllar›n
yönetim organlar› yetkilidir. 

Kanunun ikinci k›sm›nda tahsilât›n
h›zland›r›lmas›na iliflkin olarak ke-
sinleflmifl alacaklar ve kesinleflmemifl
veya dava safhas›nda bulunan alacak-
lar için ayr›ma uygun hükümler geti-
rilmifltir. 

Kesinleflmifl alacaklar 

Bu alacaklar, tahakkuk aflamas›nda itira-
za u¤ramam›fl, tahsil aflamas›ndaki ala-
caklard›r. Tahsilat aflamas›nda güçlük
çekilen kangren haline gelmifl, gecikme
zamm› ve gecikme faizleri nedeniyle kat
kat artm›fl olup art›k ödenebilir olmak-
tan ç›kan as›l alacaklar bunlard›r. Bu ko-
nuda idarelerin, tebligat› bir flekilde yap-

Her zaman yap›la geldi¤i gibi bu Kanun
içinde uygulamay› yönlendirmek, kanu-
nun eksik görülen hususlar›n› aç›kl›¤a
kavuflturmak için Kanun ile ayn› ad› tafl›-
yan Tebli¤ haz›rlanm›flt›r. Yeri geldikçe
tebli¤deki aç›klamalara yer vermeye çal›-
fl›lm›fl olmakla beraber tebli¤lerin kanu-
nun önüne geçmemesi gerekti¤i elefltiri-
sini de belirtmek durumunday›m. Teb-
li¤, kesinleflmifl alacaklar› aç›klarken, ka-
nunun hiçbir yerinde de¤inilmeyen ecri-
misili de kapsama alm›flt›r. 

Tebli¤e göre, Kanunun 2’nci maddesinin
birinci f›kras›n›n (ç) bendi kapsam›nda;

• Ecrimisillerin,  

• Kaynak Kullan›m›n› Destekleme Fo-
nu (KKDF) alacaklar›n›n, 

• Destekleme ve Fiyat ‹stikrar Fonu
(DF‹F) alacaklar›n›n düzenlendi¤ini
belirtmifltir.  

Bu konuda ecrimisile kaynakl›k eden,
2886 say›l› Devlet ‹hale Kanununun 75.
maddesi ile düzenlenmifl olup, 6183 sa-
y›l› Kanuna göre tahsili öngörülen ecri-
misiller Kanunun 2. maddesi kapsam›n-
da yap›land›r›labilecektir. Bu ecrimisil
alacaklar›n›n vadesi 31 Aral›k2010 tari-
hinden (bu tarih dahil) önce olmas› ve
6111 say›l› Kanunun yay›mland›¤› tarih
itibar›yla tahsil ödenmemifl olmas› ge-
rekti¤ine iflaret edilmifltir. 

4749 say›l› Kamu Finansman› ve Borç
Yönetiminin Düzenlenmesi Hakk›nda
Kanun kapsam›nda olup vergi daireleri-
ne takip için intikal etmifl olan amme
alacaklar› da 6111 say›l› Kanunun 2.
maddesi kapsam›nda yap›land›r›laca¤›
tebli¤ ile düzenlenmifltir. 

Kesinleflmifl SGK alacaklar›

Kesinleflmifl alacaklar içinde SGK ala-
caklar›n›n büyük bir yer tutmas› nede-
niyle Kanunun 12. maddesinde ayr› bir
düzenleme yap›lm›flt›r. 

• Kanunun yay›m›ndan önce tahakkuk
etti¤i halde, ödenmemifl olan;

• Sigorta primi, emeklilik kesene¤i ve
kurum karfl›l›¤›, iflsizlik sigortas› pri-
mi, sosyal güvenlik destek primi,

• Damga vergisi, özel ifllem vergisi ve
e¤itime katk› pay› kaynakl› borç as›l-
lar› ile bu alacaklara TEFE/ÜFE ayl›k
de¤iflim oranlar› uygulanarak hesap-
lanacak tutar›n belirtilen süre ve fle-
kilde ödenmesi halinde, fer’i alacak-
lar›n tamam›n›n tahsilinden vazgeçi-
lir.

• Yafll›l›k, emekli ayl›¤› veya malullük
ayl›¤› ba¤land›ktan sonra, sigortal›
say›lmas›n› gerektirir nitelikte çal›fl-
mas› nedeniyle sosyal güvenlik des-
tek primi ödemesi gerekenlerden, ka-

• Vadesi geldi¤i halde ödenmemifl ve-
ya ödeme süresi henüz geçmemifl
bulunan vergilerin tamam›

• Bir vergi asl›na ba¤l› olmaks›z›n (ge-
nel ve özel usulsüzlükten kaynakla-
nan) kesilmifl olan vergi cezalar› ile
ifltirak, teflvik ve yard›m fiilleri nede-
niyle kesilen vergi cezalar›n›n %50'si

• Gümrük vergisi as›llar›na ba¤l› ol-
maks›z›n kesilen idari para cezalar›-
n›n %50'si

• Belirtilen amme alacaklar›ndaki mev-
cut gecikme zamm› ve faizleri yerine
Kanunun yay›mland›¤› tarihe kadar
TEFE/ÜFE oranlar›na göre hesapla-
nacak tutarlar

• Vergi asl›na iliflkin kesilen ceza-
lar›n tamam›

• Bir vergi asl›na ba¤l› olmaks›z›n
kesilmifl olan vergi cezalar›n›n
kalan %50'si

• ‹fltirak, teflvik ve yard›m fiilleri
nedeniyle kesilen vergi cezalar›-
n›n kalan %50'si

• Gümrük vergisi as›llar›na ba¤l›
olmaks›z›n kesilen idari para ce-
zalar›n›n kalan %50'si

• Vergilere iliflkin faiz, gecikme
zamm› ve gecikme faizleri

Ödenecek Kamu Alacaklar› Tahsilinden Vazgeçilecek
Alacaklar

m›fl olsa bile mükellefe ulaflamamas› halinde borcun da ödenebilir hale çekilmesiyle
borçtan kurtulmaya olanak sa¤lanm›fl olacakt›r.

1 www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/6111formlar/6111serno1ek3.doc
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nunun yay›m tarihinden itibaren iki
ay içinde tescili yap›lm›fl olanlar›n,
destek primi as›llar› ile geçen süre
için TEFE/ÜFE ayl›k de¤iflim oranla-
r› uygulanarak hesaplanacak tutar›n,
belirtilen süre ve flekilde ödenmesi
halinde, fer’i alacaklar›n tamam›n›n
tahsilinden vazgeçilir.

• ‹flverene tebli¤ edildi¤i halde Kanu-
nun yay›m› itibariyle ödenmemifl olan
eksik iflçilik tutar› üzerinden hesapla-
nan sigorta primi as›llar› ile fer’i ala-
caklar için TEFE/ÜFE ayl›k de¤iflim
oranlar› uygulanarak hesap edilecek
tutar ve gecikme zamm›n›n tamam›-
n›n,  ikifler ayl›k dönemler halinde on
iki eflit taksitte ödenmesi flart›yla, bu
alacaklara uygulanan fer’i alacaklar›n
tamam›n›n tahsilinden vazgeçilir. Bu
hükümden yararlanmak isteyen borç-
lular›n, belirtilen flartlar› yerine getir-
melerinin yan› s›ra dava açmamalar›,
aç›lm›fl davalardan vazgeçmeleri ve
kanun yollar›na baflvurmamalar› flart-
t›r. Borçlular, bir takvim y›l›nda iki-
den fazla taksidi vadesinde ödemez-
lerse, kalan taksitleri ödeme haklar›-
n› kaybederler. 

• 4811 say›l› Vergi Bar›fl› Kanunu, daha
sonra 4849 say›l› Kanunla yap›lan de-
¤ifliklik ile 5811 say›l› Baz› Varl›kla-
r›n Milli Ekonomiye Kazand›r›lmas›
Hakk›nda Kanun, oluflturulan taksit-
lerini vadesinde ödemeyip yeniden
yap›land›rma haklar›n› kaybetmifl
olan borçlulardan;

12 taksitli yap›land›rmada 4 taksitten
fazla taksidin,

24 taksitli yap›land›rmada 8 taksitten
fazla taksidin, 

ödenmemesi halinde, kanun yay›m›-
n› takip eden ikinci ay›n sonuna ka-
dar yaz›l› olarak baflvurmalar› halin-
de bozulmufl olan yap›land›rma an-
laflmalar› ihya edilir. 

‹hya edilen borçlarda, anlaflman›n bozul-
du¤u tarihten kanunun yay›m›na kadar-
ki sürede yap›lan ödemeler borca mah-
sup edilir.

‹hya ve mahsup ifllemleri sonras›nda, ek-
sik ödenen veya hiç ödenmeyen taksitle-
rin tamam›n›n, vade tarihinden ödeme
yap›laca¤› tarihe kadar her ay için hesap-
lanacak faiz tutar›yla birlikte baflvuru ta-
rihinden itibaren 3. ay›n sonuna kadar
ödenmesi halinde yeniden yap›land›rma
hükümlerinden yararlan›l›r. Aksi halde
yeniden yap›land›rma hakk› kaybedilip,
yap›land›rma ifllemleri iptal edilir.

Kendi ad›na ve hesab›na ba¤›ms›z çal›-
flanlar›n prim borçlar› nedeniyle sigorta-
l›l›k süreleri durdurulmufl ve ihya edil-
memifl olanlar›n kendileri veya hak sa-
hipleri, sürenin ihyas› amac›yla, kanu-
nun yay›m›ndan itibaren iki ay içinde ya-
z›l› olarak baflvurarak, durdurulan süre-
ler için kanunun yay›m›ndan itibaren 5
ay içinde ödeyecekleri prim tutar›yla, sü-
reler durdurulmam›fl gibi de¤erlendirile-
rek hesaplanmas›n› talep edebilirler. 

5510 say›l› Kanunun 4. maddesinin bi-
rinci f›kras›n›n (b) bendi kapsam›nda
bulunan sigortal›lar, bu Kanun kapsa-
m›ndaki borçlar›n› yap›land›rmalar› ha-
linde, yap›land›r›lan borç haricinde alt-
m›fl günden fazla prim ve prime iliflkin
borçlar›n›n bulunmamas› veya altm›fl
günden fazla prim ve prime iliflkin borç-
lar› bulunmakla birlikte bu borçlar›n› il-
gili kanunlara göre taksitlendirmifl veya
yap›land›rm›fl olup ödeme yükümlülük-
lerini de yerine getiriyor olmalar› kayd›y-
la, bu Kanuna göre yap›land›r›lan borçla-
r›n›n bir taksitini tam olarak ödemelerin-
den itibaren hak sahipleri de dahil genel
sa¤l›k sigortas›ndan yararlanmaya baflla-
t›lmas› öngörülmüfltür.

Kesinleflmemifl alacaklar

Tebli¤e göre, bu vergiler henüz tahak-
kuk etmemifl oldu¤undan, madde hük-
münden yararlanmak üzere baflvuruda
bulunulmas› halinde, dava konusu yap›l-
m›fl olan vergiler için, ilk tarhiyat tutar›-

na göre ihbarnamenin tebli¤ edildi¤i ta-
rih esas al›narak dava açma süresinin
son günü itibar›yla (dava açmama koflul
oldu¤undan) tahakkuk ifllemi yerine ge-
tirilecek, bu tarihten itibaren 1 ay sonra-
s› ise vade tarihi olacakt›r. 

Dava aç›lm›fl ya da dava açma süresi
henüz geçmemifl olan vergi tarhiyatla-
r› ile gümrük vergilerine iliflkin tahak-
kuklarda,

• Vergi/gümrük vergisi asl›n›n %50’si 

• Asla ba¤l› olmayan cezalar›n %25’i 

• Faiz, gecikme faizi ve gecikme zam-
m› yerine TEFE/ÜFE esas al›narak
hesaplanacak tutar, tahsil edilecektir.
Bunlar›n haricindeki di¤er alacakla-
r›n tahsilinden ise vazgeçilmifltir. 

Bu madde ile dava sürecinin ve sonucu-
nun riski yüklenilmeden verginin yar›s›
ile zaten çok zaman geçmedi¤inden bü-
yük bir rakama ç›kmayan faiz, gecikme
zamm› ve gecikme faizi yerine TEFE/ÜFE
de¤iflim oran› gibi azalt›lm›fl bir veri kul-
lan›larak elde edilmifl bir faizin ödenme-
si öngörülmüfltür. Bu durumda yaklafl›k
olarak ulafl›lan borç rakam› ? oran›nda
düflürülmüfl olmaktad›r. Bu durum da,
kamu borcunu ödenebilir seviyelere dü-
flürdü¤ünden büyük oranda bir 'mükel-
lef-idare' anlaflmas›na, var olan çat›flma
yerine bar›fla b›rakma sonucuna ulafl›l-
mas›na katk›da bulunacakt›r düflünce-
sindeyiz.

‹tiraz ve temyiz süreleri geçmemifl ya da itiraz ve temyiz yoluna baflvurulmufl ya
da karar düzeltme talep süresi geçmemifl veya karar düzeltme yoluna baflvurul-
mufl olan vergi tarhiyatlar› ile gümrük vergilerine iliflkin tarhiyatlarda:

Terkine iliflkin kararda â ‹lk tarhiyata/tahakkuka esas al›nan ver-
gi/gümrük vergilerinin %20’si,

â Asla ba¤l› olmayan cezalar›n %10’u
â Faiz, gecikme faizi ve gecikme zamm› yerine

TEFE/ÜFE esas al›narak hesaplanacak tutar

â Tasdik edilen vergi/gümrük vergisi asl›n›n
tamam›

â Asla ba¤la olmayan cezalar›n %25’i
â Faiz, gecikme faizi ve gecikme zamm› yerine

TEFE/ÜFE esas al›narak hesaplanacak tutar

â Vergi/gümrük vergisi asl›n›n %50’si
â Asla ba¤l› olmayan cezalar›n %25’i
• Faiz, gecikme faizi ve gecikme zamm› yerine

TEFE/ÜFE esas al›narak hesaplanacak tutar

Tahsil edilecek miktar

Tasdik veya tadilen
tasdike iliflkin kararda

Bozmaya iliflkin kararda
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‹nceleme ve Tarhiyat
Aflamas›ndaki ‹fllemler 

‹nceleme ve tarhiyat aflamas›ndaki ifllem-
ler özel olarak belirtilmifl, mükellefi he-
nüz en kötüyü görmeden önce matrah
art›r›m›na sevk etmeyi amaçlayan bir
madde ihdas edilmifltir. 

Vergi incelemesine bafllama kavram› ne-
dir? ‹ncelemeye bafllan›ld›¤› hususunun
bir tutana¤a ba¤lanmas› veya mükellefin,
inceleme yap›lmas› amac›yla yaz› ile da-
vet edilmesi, kanuni defter ve belgeleri
isteme yaz›s›n›n tebli¤ edilmifl olmas› ve-
ya bu defter ve belgelerin incelenmek
üzere vergi incelemesine yetkili olanlara
ibraz edilmesi ve son olarak da matrah
tesisine yönelik tutanak düzenlenmesi
hallerini kapsar.

‹ncelemeye bafllan›lmas› halinde, Kanu-
nun matrah ve vergi art›r›m›na iliflkin
hükümleri sakl› kalmak kayd›yla, tarh ve
tahakkuk ifllemlerine devam edilir. 

â Bu ifllemlerin tamamlanmas›ndan
sonra tarh edilen vergilerin %50'si ile

â Vergi asl›na ba¤l› olmayan cezalarda,
cezan›n %25'i, 

â fltirak nedeniyle kesilecek vergi ziya›
cezalar›nda, cezan›n %25’i

â Gecikme faizi yerine Kanun’un ya-
y›mland›¤› tarihe kadar TEFE/ÜFE
oran› esas al›narak hesap edilecek tu-
tar ve Kanunun yay›mland›¤› tarihten
sonra ihbarnamenin tebli¤i üzerine
belirlenen dava açma süresinin bitim
tarihine kadar hesaplanacak gecikme
faizinin tamam› tahsil edilecek olup
bunlar›n d›fl›nda yer alan alacaklar›n
tahsilinden vazgeçilmifltir.

Piflmanl›k ya da mükellefin
beyan› ile yap›lan ifllemler

6111 say›l› Yasan›n 5. maddesi uyar›nca

Piflmanl›k ve ›slah ile beyan edilen mat-
rahlar için VUK. m. 371 hükmüne göre
vergi ziya› cezas› ve ayn› kanunun 30.
maddesince re’sen düzenlenen beyanna-
meler üzerinden tarh ve tahakkuk ettiri-
len piflmanl›k zamm›n›n TEFE/ÜFE ay-
l›k de¤iflim oranlar›na göre hesap edil-
mesi sonucu ortaya ç›kan tutar›n öden-
mesi halinde, piflmanl›k zamm› ve vergi
cezalar›n›n tümünün tahsilinden,

Gümrük kanunu ve ilgili di¤er kanunla-
ra göre yükümlü taraf›ndan beyan edil-
meyen ayk›r›l›klar›n ilgili gümrük daire-
sine bildirilmesi durumunda gümrük
vergilerinin as›l ve faizlerinin TEFE/ÜFE
ayl›k de¤iflim oranlar›na göre hesap edil-
mesi sonucu ortaya ç›kan tutar›n öden-
mesi halinde faizlerin ve idari para ceza-

lar›n›n tamam›n›n tahsilinden,

2010 y›l› ve önceki dönemlere iliflkin
emlak vergisi bildiriminde bulunmayan
veya eksik tahakkuk eden yükümlülerce
bildirimde bulunulmas› ve tahakkuk
eden vergi ve tafl›nmaz kültür varl›klar›-
n›n korunmas›na katk› paylar›n›n tama-
m›, gecikme faizleri ve vergi cezalar›n›n
TEFE/ÜFE ayl›k de¤iflim oranlar›na göre
hesap edilmesi sonucu ortaya ç›kan tuta-
r›n ödenmesi halinde, bu alacaklara ba¤-
l› gecikme zamm›, gecikme faizi ve vergi
cezalar›n›n tahsilinden vazgeçilir. 

Gelir Vergisi Kanununun 64. maddesiy-
le ile say›lan di¤er ücret mükelleflerinin
2011 Mart ay› sonuna kadar Vergi Daire-
lerine baflvurarak 2011 y›l›na iliflkin ge-
lir vergilerini tarh ettirmeleri ve karneye
iflletmeleri kayd›yla önceki dönemlere
iliflkin herhangi bir vergi ve ceza ödeme-
si aranmayacakt›r. 

Bu maddenin iflletilmesi ile idarenin tes-
pit edemeyece¤i / bu güne dek tespit ede-
medi¤i kamu borçlar›n›n, bizzat bu bor-
cun yükümlüsü taraf›ndan beyan edil-
mesi teflvik edilmektedir. Bu hüküm ile
özellikle vergilerin Vergi Usul Kanunu
uyar›nca sadece piflmanl›k ile beyan edi-
lebilmesi nedeni ile bu maddeler uyar›n-
ca al›nmas› gerekli piflmanl›k zamm›n-
dan da vazgeçilerek bu beyan cazip hale
getirilmektedir.

Matrah ve vergi art›r›m›na iliflkin
konular 

Kanun, daha önceki Vergi Bar›fl› Yasala-
r›nda oldu¤u gibi, matrah art›r›m›n›
maddeler halinde; Gelir ve Kurumlar
Vergisi, KDV ve Stopaj Vergisi, olarak
ay›rm›flt›r. Buna göre afla¤›daki tablo
uyar›nca;

K›smen onama
halinde

Tasdike iliflkin
yukar›da belirtilen
hususlar,

K›smen bozma
halinde

Bozmaya iliflkin
yukar›da belirtilen
hususlar,

Uygulanacakt›r.

K›smen onama/K›smen
bozmaya iliflkin kararda

2006

2007

2008

2009

%30

%25

%20

%15

19.110TL

20.650TL

22.440TL

24.460TL

%30

%25

%20

%15

9.550TL

10.320TL

11.220TL

12.230TL

%20

%3

%2,5

%2

%1,5

%5

%4

%3

%2

YIL
Kurumlar Vergisi Gelir Vergisi Ödenecek

Vergi 

Vergi Artt›r›m›Matrah Art›r›m›

Mükellef
Beyan›

Asgari Matrah
Art›r›m›

Mükellef
Beyan›

Asgari
Matrah
Art›r›m›

KDV
(y›ll›k KDV
üzerinden)

Gelir Stopaj
Vergisinde

(y›ll›k gayrisafi
ücret üzerinden)
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Beyannamelerini süresinde veren,tahak-
kuk eden vergisini ödeyen bu kanunun 2
ve 3.maddesinden yararlanmayan yani
daha önceden ihtilaf› olmayan gelir ve
kurumlar vergisi mükellefleri %15  ola-
rak indirimli ödeme yapacaklard›r.

Gelir ve Kurumlar Vergisi için özellik arz
eden durumlar flunlard›r:

Y›ll›k gelir vergisi beyannamesinde mat-
rah beyan etmifl olan mükellefler için il-
gili y›l vergi matrah›n›n yukar›da verilen
oranlarla hesaplanmas› gerekmektedir.
Bu ç›kan rakam ya da asgari matrahtan
hangisi yüksekse, onun üzerinden mat-
rah art›r›m› yap›l›r.   

Verdikleri y›ll›k gelir vergisi beyanname-
sinde birden fazla gelir unsuru bulunan
mükellefler, matrah art›r›mlar›n› y›ll›k
beyannamelerinde yer alan toplam mat-
rah üzerinden yapacaklar, gelir unsurla-
r›n›n bir k›sm› itibar›yla art›r›mda bu-
lunmayacaklard›r. Vergi mükellefi olup
beyannamede zarar beyan etmifl veya hiç
beyanname vermemifl mükellefler ile fa-
aliyette bulundu¤u ve gelir elde etti¤i
tespit edilen mükellefiyet tesis ettirme-
mifl olanlar ise ayr› bir flekilde de¤erlen-
dirilmifltir. Bunlar matrahlar›n› yukar›da
belirtilen oranlardan az olmamak üzere
art›racaklad›r. 

Tebli¤ ile bu konuda çeflitli kazanç un-
surlar›na göre hesaplama flekilleri ve
matrahlar belirlenmifltir. 2006, 2007 ve
2008 y›llar›nda vermifl olduklar› kurum-
lar vergisi beyannamelerinde kurumlar
vergisine tabi matrah beyan eden, mat-
rah beyan etmeyen veya zarar beyan eden
mükelleflerin, bu dönemlere iliflkin ola-
rak 193 say›l› Kanunun geçici 61’inci
maddesine göre, vergi tevkifat›na tabi
kazançlar› ile ilgili olarak vergi art›r›m›
veya matrah beyan›nda bulunabilmeleri
için, Tebli¤de belirtilen flekilde kurumlar
vergisi matrahlar›n› da art›rmalar› zo-
runludur

Matrah art›r›m›nda bulunulan y›llara ait
olup indirim konusu yap›lamam›fl geç-
mifl y›l zararlar›n›n yar›s›, 2010 ve mü-
teakip y›l karlar›ndan mahsup edilebile-
cek, di¤er bölümü ise mahsup edileme-
yecektir. 

Mükelleflerin art›r›ma esas al›nan ilgili
y›llar›n vergilendirme dönemlerinin ta-
mam› için art›r›mda bulunmalar› gerek-
mektedir.

Burada en az üç döneme ait KDV beyan-
namesi vermifl olanlar için hesaplanan
toplam KDV tutar›, beyanname verilen

dönem say›s›na bölünerek ortalamas›
bulunacakt›r. Bu kapsamdaki mükellef-
lerin, KDV art›r›m imkân›ndan yararlan-
malar› için gelir veya kurumlar vergisi
yönünden matrah art›r›m›nda bulunma
zorunlulu¤u bulunmamaktad›r. 

Hiç beyanname vermemifl veya en fazla
iki dönemde beyanname vermifl olanlar
için hesaplanan toplam KDV tutar›, be-
yanname verilen dönem say›s›na de¤il,
vergilendirme dönemini kapsayan ayla-
r›n tamam›na bölünerek ortalamas› bu-
lunacakt›r. Bu kapsamdaki mükellefler
KDV art›r›m› hükümlerinden yararlana-
bilmek için, ilgili y›la iliflkin olarak gelir
veya kurumlar vergisi yönünden matrah
art›r›m›nda bulunmak zorundad›rlar. 

Art›r›mda bulunulan y›llar› izleyen dö-
nemlerde yap›lacak vergi incelemelerine
iliflkin olarak; art›r›mda bulunulan dö-
nemler için ‘Sonraki Dönemlere Devre-
den KDV’ yönünden vergi incelemesi ya-
p›labilecektir. Bu incelemelerde art›r›m-
da bulunulan dönemler için tarhiyat
önerilemeyecek, elde edilen bulgular ar-
t›r›mda bulunulmayan dönemlerdeki
tarhiyatlar için kullan›labilecektir. 

Art›r›mda bulunulan dönemler için iade
hakk› do¤uran ifllemlerden ya da ihraç
kayd›yla teslimlerden do¤an iade ve ter-
kin taleplerine iliflkin olarak vergi incele-
mesi yap›labilecektir. ‹nceleme sonunda
art›r›mda bulunulan dönemler için ter-
kin ve iade ifllemleri ile s›n›rl› olmak üze-
re tarhiyat yap›labilecektir. 

Vergi tevkifat›n› Gelir Vergisi Kanunu
94. madde ve 5520 Kurumlar Vergisi Ka-
nunu 15. maddesi itibariyle; kamu idare
ve müesseseleri, iktisadi kamu müesse-
seleri, sair kurumlar, ticaret flirketleri, ifl
ortakl›klar›, dernekler, vak›flar, dernek
ve vak›flar›n iktisadi iflletmeleri, koope-
ratifler, yat›r›m fonu yönetenler ile be-
yanname vermekle yükümlü serbest mes-
lek erbab›, zirai kazançlar›n› tespit eden
çiftçiler yapmakla sorumlu bulunmakta-
d›r.  

Y›ll›k gelir veya kurumlar vergisi beyan-
namesi vermek mecburiyetinde olan ge-
lir ve kurumlar vergisi mükellefleri ile
katma de¤er vergisi mükellefleri 2006-
2009 takvim y›llar› için 6111 say›l› Ka-
nunun 6, 7, 8 ve 9. maddelerine göre
matrah ve vergi art›r›m›ndan yararlana-
bileceklerdir. 

Ayn› flekilde, 

– Hizmet erbab›na ödenen ücretler-
den, 

– Serbest meslek ödemelerinden, 

– Y›llara iliflkin inflaat ve onar›m iflle-
rine ait ödemelerden, 

– Kira ödemelerinden, 

– Çiftçilerden sat›n al›nan zira-
i mahsuller ve hizmetler için yap›lan
ödemelerden, 

– Esnaf muafl›¤›ndan yararlananlara
yap›lan ödemelerden, 

yukar›da sayd›¤›m›z gelir veya kurumlar
vergisi tevkifat› yapmakla sorumlu olan-
lar da bu ödemelerine iliflkin olarak bu
y›llar› içerecek flekilde vergi art›r›m›nda
bulunabileceklerdir. 

Bu maddeden, daha çok ücretlere iliflkin
olarak yararlan›labilecektir. Özelikle de
spor kulüpleri ve Türkiye Jokey Kulübü
bu hükümden yararlanabileceklerdir.
Sporculara ödenmekte olan transfer üc-
retlerinin reel olarak kayda al›nmas›
amaçlanm›flt›r. 

Stopaja iliflkin beyanname verme sistemi
KDV'yle paralellik göstermektedir. Tek-
rardan kaç›nmak için yukar›da belirtti¤i-
miz hususlar› yinelemiyoruz.

Kira geliri için de, tutar› ne olursa olsun
kira gelirini bildirmeyen mükellefler bi-
lânço esas›n›n 1/5'i oran›nda ödemede
bulunursa, mükellef hakk›nda hiç bir ifl-
lem yap›lamayacak.  

Takdir komisyonlar›na sevk edilmifl ve-
ya haklar›nda vergi incelemesine baflla-
n›lm›fl mükellefler, af kapsam›na giren
dönemler için inceleme bafllat›lm›fl ol-
mas› art›r›ma engel de¤ildir.

Bu mükellefler hakk›nda vergi inceleme-
si ile takdir ifllemlerine göre tarhiyat ya-
p›labilmesi için, afla¤›da belirtilen husus-
lara uyulmas› gerekmektedir.

Kanunun yay›mland›¤› tarihten önce
bafllan›lm›fl olan vergi incelemeleri ile
takdir ifllemlerinin, Kanunun yay›mlan-
d›¤› ay› izleyen ay›n bafl›ndan itibaren 1
ay içerisinde sonuçland›r›lmas› flartt›r.
Bu süre içerisinde sonuçland›r›lamayan
vergi incelemeleri ile takdir ifllemlerine
devam edilmeyecek, bulundu¤u safhada
b›rak›lacakt›r. Mükellefler sadece art›r›-
lan matrahlar üzerinden hesaplanan ve-
ya art›r›lan vergileri ödeyeceklerdir. 

‹nceleme sonucunda matrah fark› tespit
edilirse bu matrah fark› ile art›r›lan mat-
rahlar birlikte de¤erlendirilecektir. 

Mükellefin ilgili y›llarda art›r›lan matrah
tutarlar›n›n, vergi incelemeleri veya tak-
dir komisyonu kararlar›na göre o y›l için
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belirlenen matrah fark›ndan fazla veya
bu tutar kadar olmas› durumunda mü-
kellef hakk›nda ayr›ca vergi incelemeleri
ve takdir komisyonu kararlar›na göre
vergi tarhiyat› yap›lmaz ve ceza uygulan-
maz. 

Vergi incelemeleri ve takdir sonucu be-
lirlenen tarhiyata konu matrah fark›n›n,
mükellefin ilgili y›l için art›rd›¤› matrah
tutar›ndan fazla olmas› halinde, aradaki
fark kadar matrah fark› üzerinden mü-
kellef hakk›nda gerekli vergi tarhiyat› ya-
p›lacak ve ceza uygulanacakt›r. Mükel-
lef, bu fark üzerinden tarh edilen vergiler
ile uygulanan gecikme faizi ve cezalar
için Kanunun 4. maddesi hükmünden
yararlanarak ödemede bulunabilecektir. 

Matrah veya vergi art›r›m› yapt›klar› dö-
nemlere iliflkin olarak kanuni süresinde
beyanname verilmemesi nedeniyle 213
say›l› Kanunun usulsüzlük ve özel usul-
süzlük cezalar›na iliflkin hükümleri uy-
gulanmaz. Gelir veya kurumlar vergisi
ile gelir (stopaj) ve kurumlar (stopaj)
vergisinde art›r›m hükümlerinden yarar-
lan›lmas› durumunda, hesaplanan gelir
veya kurumlar vergisi için herhangi bir
istisna ve indirim uygulanmas› söz ko-
nusu olmayacakt›r.

Adi ortakl›klar ve kolektif flirketlerde or-
taklar, komandit flirketlerde komandite
ortaklar ile adi komandit flirketlerde ko-
manditer ortaklar da an›lan y›llar için
matrah ve vergi art›r›m›ndan yararlana-
bileceklerdir. 

Matrah art›r›m› yap›lan y›llar için mahi-
yeti itibariyle sahte belge kullanma, içe-
ri¤i itibariyle yan›lt›c› belge düzenleme
ve kullanma ile ilgili ifllem yap›lmaya-
cakt›r. Bu cezai nitelikte aff›n sözkonu-
su olmas› matrah art›r›m›na baflvuruyu
ço¤altacakt›r.

Matrah art›r›m› gider veya maliyet unsu-
ru olarak kabul edilmez; indirim, mah-
sup ve iade konusu yap›lmaz. Geçici ver-
gi hesaplanmaz ve tahsil olunmaz. Defter
ve belgelerin muhafaza ve ibraz›na ilifl-
kin hükümlerinin uygulanmas›na devam
olunur.  

Mükellefin vergi incelemesinin, Kanu-
nun Resmi Gazetede yay›m›n› takip eden
ay›n sonuna kadar bitirilip raporun vergi
dairesine intikali düzenleniyor.

Tebli¤ ile belirtildi¤i üzere, son baflvuru
tarihi en geç 2 May›s 2011 günü mesa-
i saatinin bitimini olarak düzenlenmifltir. 

DURUM YAPILACAK ‹fiLEM VE HESAP ED‹LECEK VERG‹

â ‹ktisadi k›ymetler, mükelleflerin kendileri veya ba¤l› ol-
duklar› meslek kurulufllar›nca tespit edilecek rayiç bedel
ile ve kanunun yay›m›ndan itibaren üçüncü ay›n sonuna
kadar (31.05.2011) bir envanter listesi  (Tebli¤ Eki 20-
B) ile vergi dairesine bildirilir ve defterlere kaydedilir. 

â Genel orana tabi mal ve demirbafllar için %10, indirimli
orana tabi di¤er mal ve demirbafllar için mal›n tabi oldu-
¤u oran›n yar›s› ödenir.

â Bilanço esas›na göre defter tutan mükellefler kaydettik-
leri iktisadi k›ymetler için özel karfl›l›k hesab› açarlar. Bu
karfl›l›¤›n ortaklara da¤›t›lmas› veya iflletmenin tasfiye
edilmesi halinde sermayenin unsuru mal ve demirbafllar
envantere kaydedilir ve ayr›lan karfl›l›k birikmifl amor-
tisman olarak kabul edilir.

â Özel Tüketim Vergisi konusuna giren mallar›n bu mad-
de kapsam›nda beyan edilmesi ancak al›fl belgelerinin
sunulamamas› durumunda, beyan tarihinde geçerli em-
sal ve miktar› üzerinden ÖTV ayr› bir beyanname ile be-
yan edilerek ve beyanname süresi içinde ödenmesi duru-
munda ÖTVK m. 4/3 hükmü uygulanmaz ve vergi ziya›
cezas› kesilmez.

STOK BEYANI

‹flletmede
mevcut oldu¤u
halde
kay›tlarda yer
almayan emtia,
makine,
teçhizat ve
demirbafllar

Kay›tlarda yer
ald›¤› halde
iflletmede
bulunmayan
mallar

31.12.2009
tarihi itibariyle
bilançolar›nda
görülmekle
birlikte,
iflletmede
bulunmayan
kasa mevcutlar›

â Mükellefler, tespit edilen gayri safi kar oran›n› dikkate
alarak fatura düzenleyip, her türlü vergisel yükümlülük-
lerini yerine getirerek iflletmelerinde mevcut olmayan
mallar› kay›tlar›ndan ç›karabilirler. 

â Ayn› nev-i’den mallara iliflkin gayrisafi kar oran› tespit
edilemiyorsa, ba¤l› olunan meslek odas›nca belirlenen
oran dikkate al›n›r. 

â Geçmifle yönelik vergi cezas› ve gecikme faizi uygulan-
maz

Vergi dairesine beyan edilerek kay›tlar düzeltilir ve düzel-

tilen tutar›n %10’u oran›nda vergi ödenir.

Ortaklardan
alacaklar

‹flletmenin esas faaliyet konusu d›fl›ndaki ifllemleri dolay›-
s›yla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya ç›kan) or-
taklar›ndan alacakl› veya borçlu bulundu¤u tutarlar aras›n-
daki net alacak tutarlar›n› bu Kanunun yay›mland›¤› tarihi
izleyen üçüncü ay›n sonuna kadar vergi dairelerine beyan
etmek suretiyle kay›tlar›n› düzeltebilirler.

Beyan edilen bu tutar üzerinden hesaplanacak %3 vergi be-
yanname verme süresi içinde ödenir.

Stok beyan› ve kay›tlar›n düzeltilmesi (stok veya kasa düzeltilmesi)

‹flletmede fiilen mevcut olmad›¤› halde kay›tlar›nda yer alan (belgesiz sat›fl) emtia ve
demirbafllar›n düzeltilmesi imkân› sa¤lanmaktad›r. Ancak, bu türden düzeltmeler için
her türlü vergisel yükümlülü¤ün (GK, KV, KDV vs) yerine getirilmesi öngörülmekte-
dir. 



‹zmir Barosu Bülteni • May›s 2011 • 9

T O R B A  K A N U N

Stok beyannamesinin kanunda belirtilen
süre ve flekilde verilmesi halinde; emtia
(mal) KDV’si indirilebilecektir. Emtia te-
rimi:

– Al›m sat›m iflletmelerinde sat›fla ha-
z›r mallar›, 

– ‹malatç› iflletmelerde ise hammad-
de, malzeme, yar› mamûl ve mamûl
mallar›, 

ifade etmektedir. 

Ayn› flekilde inflaat iflletmelerinin (y›llara
yayg›n inflaat onar›m ifli, kat karfl›l›¤› ve-
ya kendileri ad›na inflaat yap›p satanlar)
varsa infla edilen ve emtia niteli¤indeki
gayrimenkulleri (daire, dükkân vb.) ile
üretimde kulland›klar› demir, çimento,
tu¤la gibi ilk madde ve malzemelerini ve-
ya yar› mamullerini de bildirmeleri müm-
kündür. 

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri
için bildirime dahil edilen amortismana
tabi iktisadi k›ymetler için amortisman
ayr›lmayacakt›r. 

Beyan edilerek ödenen ve indirim hesap-
lar›na al›nan söz konusu verginin yükle-
nilen verginin hesab›nda dikkate al›nma-
s› ve dolay›s›yla iade konusu yap›lmas›
mümkün bulunmaktad›r. 

Baflvuru flartlar›

Kanunun 18. maddesinde baflvuru ve
ödeme flartlar› belirtilmifltir. Mükellefler,
Kanunun yay›m›ndan itibaren ikinci
ay›n sonuna kadar ba¤l› bulunduklar›
vergi dairesine verecekleri dilekçe ile ye-
niden yap›land›rma hükümlerinden ya-
rarlanmak için talepte bulunabilirler.
Mükellef, yasa kapsam›nda yapaca¤› bafl-
vurular›, alacakl› idare veya kuruma ya-
pacakt›r. Birden fazla borcun bulunmas›
durumunda, borçlu her bir idareye veya
kuruma ayr› ayr› baflvurmak zorundad›r.
Uygulamada baflvuru kabul edilmekle
birlikte tebli¤ ç›kmay›p henüz taslak ha-
linde oldu¤undan ödeme peflin dahi olsa
kabul edilmemektedir. Tebli¤,12.03.2011
tarihli resmi gazetede yay›nlanm›fl-
t›r.(Resmi Gazete no:27872 Mükerrer sa-
y›l› “baz› alacaklar›n yeniden yap›land›-
r›lmas› hakk›nda 6111 say›l› kanunun
genel tebli¤i” adl› tebli¤.) Baflvuru belge-
leri tebli¤ ekinde2 mevcuttur.

Mükellefler kanun kapsam›na giren top-
lam borçlar› için veya talepte bulunduk-
lar› dönem ve türler aç›s›ndan yeniden
yap›land›rmadan faydalanabilirler. An-
cak motorlu tafl›tlar vergisi mükellefleri,

söz konusu tafl›t›n borçlar›n›n tamam›
için baflvuruda bulunmak zorundad›r. 

Mükelleflerin kanundan yararlanmas›
için, mevcut olan amme alacaklar› hak-
k›nda dava açmam›fl olmas› veya aç›lm›fl
olan davalardan vazgeçmifl olmas› gerek-
mektedir. 

Vergilerin ödenmesi

Kanunun 18. maddesinde belirtildi¤i
üzere,  Maliye Bakanl›¤›, Gümrük Müs-
teflarl›¤›, il özel idareleri, belediyeler,
TRT, Küçük ve Orta Ölçekli ‹flletme-
ler, T.C. Ziraat Bankas› A.fi. , T. Em-
lak Bankas› A.fi. , T. Halk Bankas›
A.fi. ve TEDAfi’›n alacaklar›nda ödene-
cek tutarlar›n ilk taksiti kanunun yay›-
m›n› takip eden 3. ayda tebli¤ ile belir-
lenmifltir. Maliye Bakanl›¤›na, il özel ida-
relerine ve belediyelere ba¤l› tahsil daire-
lerine borçlu bulunanlar›n Kanunun 2.
maddesi hükmünden yararlanmak iste-
meleri halinde, 2 May›s 2011 tarihi me-
sai saati bitimine kadar borçlu bulun-
duklar› tahsil dairelerine baflvurmalar›
gerekmektedir. Madde kapsam›nda yap›-
land›r›lan borçlar›n ilk taksit ödeme sü-
resi içerisinde tamamen ya da ikifler ayl›k
dönemler halinde azami 18 eflit taksitte
ödenmesi mümkün olup, ilk taksit öde-
me süresi 31 may›s 2011 tarihi mesa-
i bitiminde sona ermektedir. SGK alacak-
lar›nda ise kanunun yay›m›n› takip eden
4. aydan bafllamak üzere ikifler ayl›k dö-
nemler halinde azami on sekiz eflit tak-
sitte ödenmeleri flartt›r. 

Borçlular, af paketi kapsam›nda ortaya
ç›kacak vergilerin peflin veya taksitle
ödenmesi konusunda ise tercih hakk›na
sahiptir. 

Borçlu taraf›ndan, peflin ödemenin ter-
cih edilmesi halinde, ödenecek tutarda
herhangi bir art›r›m yap›lmayacakt›r.

6111 say›l› Kanuna göre baflvuruda bulu-
nan ve borçlar› Kanuna göre taksitlendi-
rilen mükellefler taraf›ndan; istenilmesi
halinde ve taksitlendirme ihlal edilmedi-
¤i sürece bu borçlar› için vadesi geçmifl
borcun bulunmad›¤›na dair yaz› verile-
cektir. Bu husus özellikle kamu borcu ol-
mad›¤›na dair belge istenilen ihalelere
kat›l›m koflulunu sa¤lamas› nedeniyle af-
fa baflvurunun tercih edilmesini sa¤laya-
cakt›r. 

Ayr›ca bu maddeden yararlan›lmas› ha-
linde, 6183 say›l› Kanunun 55’inci mad-
desi uyar›nca alaca¤›n takibi için düzen-
lenerek tebli¤ edilen ödeme emrine kar-
fl› aç›lm›fl olan davalara konu alacaklar
için, ödeme emrine karfl› aç›lm›fl dava-
lardan da vazgeçildi¤inden, 6183 say›l›
Kanunun 58’inci maddesi gere¤ince %10
oran›ndaki haks›z ç›kma zamm› da talep
edilmeyecek, bu da mükellefe art› bir ya-
rar sa¤layacakt›r.  

Kesinleflmifl alacaklara iliflkin hükümler-
den, 213 say›l› Kanun ile 6183 say›l› Ka-
nunda yer alan sorumluluk düzenleme-
leri nedeniyle mirasç›lar, kefiller, flirket
ortaklar› ve kanuni temsilciler gibi am-
me borçlusu say›lan kifliler sorumlu ol-
duklar› tutar dikkate al›narak yararlana-
bileceklerdir. 3568 say›l› Serbest Muha-
sebeci Mali Müflavirlik ve Yeminli Müfla-
virlik Kanunu uyar›nca mükellefle bir-
likte borcun ödenmesinden müfltereken
ve müteselsilen sorumlulu¤u bulunan
yeminli mali müflavirlerin de bu madde
hükmünden yararlanmalar› mümkün-
dür. 

Kredi kart›yla son taksiti de içerecek fle-
kilde ödeme yap›lmas› halinde, yap›lan
ödemelerin iliflkin oldu¤u motorlu tafl›t-
lar›n sat›fl ve devrine ait iliflik kesme bel-
gesi verilebilecektir. Ödemenin yap›ld›¤›
tarihten itibaren, taksit ödeme süresince
beyan üzerine tahakkuk eden vergilerin
vadesinde ödenme flart› aran›lmayacak-
t›r. 

Taksitle ödemelerde ise;

6 taksit halinde12 ay içinde yap›lacak
ödemelerde 1,05

9 taksit halinde 18 ay içinde yap›la-
cak ödemelerde 1,07

12 taksit halinde 24 ay içinde yap›la-
cak ödemelerde 1,10

18 taksit halinde 36 ay içinde yap›la-
cak ödemelerde 1,15 oran›nda art›fl
katsay›s› uygulan›r. 

Kamu borçlusu olmalar› halinde il özel
idareleri, belediye ve kamu tüzel kiflili¤i-
ne sahip olanlar için tutar›n, 72 ay için-
de 36 eflit taksit;  GSGM, TFF ve Türki-
ye’de faaliyette bulunan spor kulüplerin-
ce söz konusu borç tutar›n›n 84 ay için-
de azami 42 eflit taksitte ödenmesi kolay-
l›¤› getirilmifltir. 

2 http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/6111_basvuru_formlari.html



Alaca¤›n kredi kart›yla ödenmesinin uy-
gun görülmesi halinde, kredi kart›n›n
kullan›ld›¤› gün esas al›n›r ve tahsilâta
iliflkin makbuz verilir. Ödemenin günü-
ne göre yukar›daki faiz katsay›lar› uygu-
lan›r. Bankalar›n bafllang›çta s›cak bak-
mad›¤› kredi kart›yla ödeme hali için bu-
günlerde (9 Mart 011’de aç›klanan) an-
laflma sa¤lanm›flt›r.

Mahsuben ödemelerde; ödenecek tutar-
lar› ilgili vergi mevzuat› gere¤i iade ala-
ca¤›ndan kendi borçlar›na mahsuben
ödemek isteyen borçlular›n, baflvuru
ve/veya taksit süresi içinde ilgili mevzua-
t›n öngördü¤ü bilgi ve belgeleri tam ve
eksiksiz olarak ibraz etmeleri flartt›r.

Yukar›da belirtilen flekilde düzenlenen
taksitlerden, bir takvim y›l›nda en çok
iki taksitin süresinde ödenmemesi ve-
ya eksik ödenmesi halinde, son taksi-
di takip eden ay›n sonuna kadar geci-
kilen her gün için 6183 say›l› Kanun'un
51. maddesi uyar›nca hesaplanacak ge-
cikme zamm›yla birlikte ödenmesi flar-
t›yla bu kanun hükümlerinden yararlan›-
l›r. Belirtilen flartlara uyulmad›¤› takdir-
de, bu kanun hükümlerinden yararlan-
ma hakk› kaybedilir.  

5510 ve 4857 say›l› kanunlara iliflkin
23. maddeden 80. maddeye kadar flu
hususlarda düzenlemeler yap›lm›flt›r:

Kanunla, genel sa¤l›k sigortal›lar›n kap-
sam› geniflletilmektedir. Buna göre; ç›-
raklar, stajyer ö¤renciler, üniversitelerde
k›smi zamanl› çal›flt›r›lan ö¤renciler,
stajyer avukatlar, ‹fiKUR'un açt›¤› mes-
lek edindirme kurslar›na kat›lanlar genel
sa¤l›k sigortas› kapsam›nda olaca¤› dü-
zenlenmifltir.  

â Yasa kapsam› ile k›sa çal›flma ve k›sa
çal›flma ödene¤inin iyilefltirilmesine
karar verildi. Yasan›n yürürlü¤e gir-
mesiyle, genel ekonomik krizle bir-
likte bölgesel ve sektörel kriz halin-
de; haftal›k çal›flma sürelerinin geçici
olarak azalt›lmas› ve iflyeri faaliyeti-
nin tamamen veya k›smen geçici ola-
rak durdurulmas› gibi durumlarda ifl-
yerinde 3 ay› aflmamak üzere k›sa ça-
l›flma yap›labilecek ve bu durumda
‹flsizlik Sigortas› Fonundan k›sa ça-
l›flma ödene¤i verilebilecektir. Öde-
nek, sigortal›n›n son 12 ayl›k prime
esas kazançlar› dikkate al›narak he-
saplanan günlük kazanc›n %60'› ora-
n›nda olacak ve yap›lacak ödeme as-
gari ücretin brüt tutar›n›n yüzde

150'sini geçemeyece¤i kararlaflt›r›l-
m›fl olup,Yasa ile Bakanlar Kurulu,
k›sa çal›flma ödene¤inin süresini 6
aya kadar uzatmaya yetkili k›l›nm›fl-
t›r. Uygulamada bu konuda  sigortal›
iflçinin e¤itim için olsa dahi k›smi ça-
l›flma yapmas›na bu hususu asl›nda
tam çal›fl›p eksik gün gösteriliyor
fleklinde nitelendirerek idari para ce-
zas› vermekteydi. Bu düzenleme ile
ancak  gerekli esnekli¤in de sa¤lana-
bilmesi halinde  iflleyebilecek bir hü-
küm oldu¤unu düflünmekteyiz. 

â Torba Yasa ile k›smi süreli çal›flanlar-
dan ay içindeki eksik günlerini iste¤e
ba¤l› sigortaya prim ödeyerek 30 gü-
ne tamamlayanlar, istekleri halinde
‹flsizlik Sigortas› Primi ödeyerek, ‹fl-
sizlik Sigortas› haklar›ndan yararlan-
malar›na olanak sa¤lanm›flt›.

Ancak; iflsizlik sigortas› primini ait
oldu¤u ay› izleyen ay›n sonuna kadar
ödemeleri halinde, o aya ait iflsizlik
sigortas› primi ödeme hakk›n› kay-
betmesi olumsuz bir durum olarak
kalm›flt›r.. Böylece madde 73, 4447
‹flsizlik Sigortas› Kanununun ek-
2maddesini düzeltmifl olmaktad›r.

â Bu kanun ile genel sa¤l›k sigortas›na
girifl bildirgesi verme zorunlulu¤u
kald›r›lm›flt›r. ‹flsiz kalanlar ve iflsiz-
lerin; SGK taraf›ndan re'sen genel
sa¤l›k sigortas› kapsam›na al›nmas›
fleklinde düzenleme getirilmifltir. 

Mevcut uygulamaya göre, Türkiye ile
sosyal güvenlik sözleflmesi olmayan
ülkelerde ifl üstlenen firmalarca, yurt-
d›fl›ndaki ifllerinde çal›flt›r›lmak üze-
re götürülen Türk iflçilerinin k›sa va-
deli sigorta kollar› ve genel sa¤l›k si-
gortas› primi iflverence 
ödenmektedir. Buna karfl›l›k uzun
vadeli sigorta kollar›na prim ödeme-
leri iflçi taraf›ndan iste¤e ba¤l› olarak
yap›lmaktad›r. 

Di¤er iste¤e ba¤l› sigortal›lar yüzde
32 oran›nda prim öderken, bunlar›n
genel sa¤l›k sigortas› primi iflveren-
ce ödendi¤inden, iste¤e ba¤l› sigorta-
l›ya yüzde 20 oran›nda prim ödemek-
tedirler.            

Yasa ile iste¤e ba¤l› prim ödemeleri-
nin 4/A sigortas› kapsam›nda say›l-
mas› öngörülmüfltür.

â 65 yafl›n üstündeki tar›m sigortal›lar›
için 4/b sigortas› olarak adland›r›lan
sigortan›n zorunlulu¤u kald›r›lmak-

tad›r. Buna göre tar›msal faaliyette
bulunanlardan 65 yafl›n› dolduran-
lar, 4/b sigortal›s› yap›lmamas› ve si-
gortal› olanlar›n sigortal›l›ktan ç›kar-
t›lmas› hususunda talepte bulunabi-
leceklerine iliflkin düzenleme getiril-
mifltir.   

â SGK'n›n; trafik kazas› geçiren her va-
tandafla ister sigortal›, ister emekli,
isterse sigortas›z olsun, sa¤l›k yard›-
m› verece¤i, daha sonra da sa¤l›k har-
camas›n› kazaya kar›flan tafl›t›n trafik
sigortas›ndan alaca¤› hükme ba¤lan-
d›.(Kanunun 67. maddesi ile 5510
say›l› kanunun 36. maddesine, 33.
maddesi ile 5510 say›l› kanunun 53.
maddesine, 59. maddesi ile 2918 sa-
y›l› Kanunun 98. maddesine ekleme-
ler yap›lm›flt›r.)

â Torba yasa ile k›smi süreli ve ça¤r›
üzerine çal›flanlar ile ev hizmetlerin-
de bir ay içerisinde 30 günden az ça-
l›flan sigortal›lar›n, her ay itibariyle
30 günden eksik günlerine ait genel
sa¤l›k sigortas› primlerini 30 güne ta-
mamlama yükümlülü¤ü 1 Ocak 2012
tarihine ertelenmifltir.

Ay içinde 30 günden eksik çal›flanlar
da, Genel Sa¤l›k Sigortas› primini 30
güne tamamlamadan 1 Ocak 2012'ye
kadar sa¤l›k yard›m› alacaklar, 1
Ocak 2012'den sonra ise, eksik gün-
ler için prim ödemeden sa¤l›k yard›-
m› alamayacaklar› belirtilmifltir.

â 2925 say›l› Tar›m ‹flçileri Sosyal Si-
gortal›lar Kanunu'na tabi sigortal›lar
ile bunlar›n kanunen bakmakla yü-
kümlü oldu¤u kimseler, genel sa¤l›k
sigortas› kapsam›nda sa¤l›k yard›m›
alacaklar› gibi di¤er haklardan da ya-
rarlanmalar› kararlaflt›r›lm›flt›r.(6111
say›l› kanun 48.-49.-50. maddeler)

â Türkiye ‹fl Kurumu'nca düzenlenen
meslek edindirme, de¤ifltirme ve ge-
lifltirme e¤itimine kat›lan kursiyerler,
genel sa¤l›k sigortas› kapsam›na al›n-
d›. 4-A sigortal›s› say›lacak kursiyer-
ler hakk›nda, ifl kazas› ve meslek has-
tal›¤› ve genel sa¤l›k sigortas› uygula-
naca¤› belirtilmifltir.

Türkiye ‹fl Kurumu'nca düzenlenen
meslek edindirme, gelifltirme ve de-
¤ifltirme e¤itimlerine kat›lan bu kur-
siyerler için, prime esas kazanc›n alt
s›n›r›(asgari ücret) üstünden "yüz-
de1" oran›nda ifl kazas› ve meslek
hastal›¤› sigortas› "yüzde 12,5'da "ge-
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nel sa¤l›k sigortas› primi" olmak üze-
re toplam "yüzde 13,5" oran›nda prim
ödenecektir.

â Yeflil kart sahibinin, sigortal› olarak
ifle bafllamas› ve genel sa¤l›k hizmet-
leri sigortas›ndan yararlanmas› halin-
de, kendisi ve bakmakla yükümlü ol-
du¤u kiflilerin yeflil kartlar› ask›ya
al›nmas› düzenlenmifltir.

Bu kiflinin genel sa¤l›k hizmetlerin-
den yararlanma hakk› sona erdi¤in-
de, kendisi ve bakmakla yükümlü ol-
du¤u kiflilerin  yeflil kart sahipli¤i
devam ettirilecektir. 

â Bilindi¤i üzere yafll›l›k, emekli ayl›¤›
ya da malullük ayl›¤› ba¤land›ktan
sonra 4/b(Ba¤-Kur) sigortal›s› say›l-
may› gerektiren;

- Kendi ad›na ya da ortak iflyeri açan-
lar,

-Limited flirket ortaklar›,

-Anonim flirket yönetim kurulu üyesi
olan ve emekli ayl›¤›n› kestirmeyen-
ler, emekli ayl›klar›n›n belli bir
yüzdesini (örne¤in; ekim-aral›k 2008
aylar›nda yüzde 12'si, 2009'da yüzde
13'ü, 2010'da yüzde 14'ü, 2011’de
yüzde 15'i oran›nda sosyal güvenlik 
destek primi(SGDP) ödemek zorun-
dad›rlar. 2010 ve önceki y›llarda bu
ödemeyi yapmayanlar da yap›-
land›rmadan yararlanabilecekler.
Anapara borçlar›nda indirim yap›l-
mayacak. Ancak faizi enflasyona göre
hesaplanan borçlar›n› 36 ayda ödeme 
imkân›na kavuflturulmufllard›r.

â Baz› k›smi süreli çal›flanlar›n sigorta-
l›l›klar› ek madde 6'da düzenlenmifl-
tir. Yeni ihdas edilen bu hükümle ti-
cari taksi, dolmufl ve benzer nitelikte-
ki flehir içi toplu tafl›ma arac› iflyerle-
ri ile 4/b'de belirtilen kültür ve tu-
rizm bakanl›¤›nca belirlenecek alan-
larda k›smi süreli ifl sözleflmesiyle bir
veya birden fazla kifli taraf›ndan 10
günden az çal›flt›r›lan kiflilerin sigor-
tal›l›klar› kendileri taraf›ndan 30 gün
üzerinden prim ödemelerine ve ma-
lullük, yafll›l›k, ölüm, genel sa¤l›k si-
gortas› ve iflsizlik sigortas› hükümle-
rinden yararlanmalar› sa¤lanm›flt›r. 

â Madde 45 ile 102. maddede de¤iflikli-
¤e gidilmifl ve idare para cezalar› as-
gari ücretin iki kat›yken onda biri ol-
mufl ve hiç bildirim yap›lmamas› ha-
linde asgari ücretin yar› tutar›na indi-

rilmifltir. Yine ayn› flekilde 5510 say›-
l› Kanunun 4. maddesinde yer alan,
geçici ifl göremezlik durumunda, ifl-
verenlerden talep edilen bildirimlerin
eksik veya geç yap›lmas› halinde si-
gortal› bafl›na ayl›k asgari ücretin on-
da biri, hiç yap›lmamas› halinde ise
asgari ücretin yar›s› tutar›nda idari
para cezas› uygulanaca¤› belirtilmifl-
tir. 

â 4857 say›l› ‹fl Kanunu 74. maddesine
“Kad›n iflçinin erken do¤um yapmas›
halinde ise do¤umdan önce kullana-
mad›¤› çal›flt›r›lmayacak süreler, do-
¤um sonras› sürelere eklenmek sure-
tiyle kulland›r›l›r.” hükmü eklenerek
kullan›lamayan do¤um öncesi iznin
kullan›lmas›na olanak sa¤lanm›flt›r. 

â Meslek E¤itim Kanunu'nda yap›lan
de¤ifliklikle, on ve daha fazla iflçi ça-
l›flt›r›lan iflletmelerde mesleki ve tek-
nik e¤itim okul ve kurumu ö¤rencisi-
ne beceri e¤itimi yapt›r›laca¤› hüküm
alt›na al›nm›flt›r. Böylelikle mesleki
e¤itim kapsam›nda daha fazla perso-
nelin mesle¤e haz›r hale getirilmesi
amaçlanm›flt›r. Ayr›ca bunlar›n üc-
retlendirilmesi ise yirmi ve üzeri per-
sonel çal›flt›r›lan iflyerlerinde asgari
ücretin %30'undan, yirmiden az iflçi
çal›flt›r›lan yerlerde asgari ücretin
%15’inden, ve her halde aday ve ç›ra-
¤›n yafl›na uygun asgari ücretin
%30'undan afla¤› ücret ödenemeyece-
¤i 3308 sy. Meslek E¤itim Kanunun-
da belirtilmifltir.

â 4447 say›l› Kanuna eklenen geçici 10.
madde ile 31.12.2015 tarihine kadar
ifle al›nacaklar için iflverenlere sigorta
prim deste¤i getirilmifltir. Bu madde-
nin yürürlük tarihinden itibaren özel
sektör iflverenlerince ifle al›nan ve fii-
len çal›flt›r›lanlar›n; ifle al›nd›klar› ta-
rihten önceki alt› aya iliflkin Sosyal
Güvenlik Kurumuna verilen ve hiz-
met belgelerinde kay›tl› sigortal›lar
d›fl›nda olmalar›, ayn› döneme iliflkin
ifle al›nd›klar› iflyerinden bildirilen ve
hizmet belgelerindeki sigortal› say›s›-
n›n ortalamas›na ilave olmalar› koflu-
luyla iflveren hissesi iflsizlik sigortas›
fonundan karfl›lanacakt›r. Yine ayn›
kanuna eklenen 7. ve 9. geçici mad-
delerle yeni ifle al›nan sigortal›larla,
genç ve kad›n istihdam›na yönelik
teflviklerden yararlananlar›n di¤er
teflviklerden de yararlanabilecekleri
belirtilmifltir.

.

? Trafik kazalar› sebebiyle üni-
versitelere ba¤l› hastaneler ve di¤er bü-
tün resmi ve özel sa¤l›k kurum ve kuru-
lufllar›n›n sunduklar› sa¤l›k hizmet be-
delleri, kazazedenin sosyal güvencesine
bak›lmaks›z›n Sosyal Güvenlik Kurumu
taraf›ndan karfl›lanmas›na karar verile-
rek böylece sosyal adaletin yerine getiril-
mesine çal›fl›lm›flt›r.

â 6111 say›l› Kanunun 58. maddesiyle
getirilen de¤ifliklikle, yabanc› plakal›
araçlar›n Türkiye'de geçerli sigortala-
r› yoksa bunlar için zorunlu mali so-
rumluluk sigortas› Türkiye s›n›r›na
girifllerinde yapt›r›lmas› hüküm alt›-
na al›nm›flt›r.

â Belediyelerin kendi bütçesiyle kur-
duklar› elektronik sistemlerin, Emni-
yet Genel Müdürlü¤ü'nce kullan›l-
mas› halinde ayl›k dönemler halinde,
yap›lan tespite dayan›larak kesilen
idari para cezalar›n›n %30'u oran›n-
daki tutar, izleyen ay›n sonuna kadar
Emniyet Genel Müdürlü¤ü bütçesin-
den ilgili belediyelere ödenir. 

â Vergi levhas›n›n al›nmas› zorunlulu-
¤u bulunmakla birlikte de¤ifliklik ya-
p›larak vergi levhas›n›n as›lmas› zo-
runlulu¤u kald›r›lm›flt›r. 
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