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Konu: 11.02.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6274  sayılı Kanun’la; 6111 sayılı Bazı 
Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 168 inci 
maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılmıştır.  

Özet: 6274  sayılı Kanunun 1. maddesi ile yapılan düzenleme ile 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı 
Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 168 inci 
maddesinin birinci fıkrasına;  

“bir aya kadar” ibaresinden sonra gelmek üzere “, yabancı ülkelerde de faaliyette bulunan 
vergi mükelleflerinden, Ekonomi Bakanlığı tarafından olağanüstü politik riskin gerçekleştiği 
tespit edilen ülkede faaliyette bulunan ve bu ülkedeki faaliyetleri nedeniyle durumları 213 sayılı 
Kanunun 13 üncü maddesine göre mücbir sebep hali kabul edilenlerin, bu Kanun kapsamında 
alacakları yapılandırılan alacaklı idarelere mücbir sebep hallerinin devam ettiği süre içinde 
ödemeleri gereken taksitlerin ödeme süreleri ile 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre 
doğal afet nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki dairelere (alacaklı idarelere) 
doğal afetin vukuu tarihinden itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, mücbir 
sebep halinin bitim tarihini takip eden aydan başlamak üzere topluca veya ayrı ayrı bir yıla 
kadar” 

 
ibaresi eklenmiştir. 
 
Kanunun 1 inci maddesi 25/2/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 
girmektedir. 
 
6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanunun bir ila dördüncü kısımlarında kamu ile borçlular arasındaki alacak-borç ilişkisine yönelik 
düzenlemeler yapılmış ve otuza yakın kamu idaresinin alacakları yeniden yapılandırılmıştı. 
 
6111 sayılı Kanunun borçlulara sağlamış olduğu imkânlardan azami ölçüde yararlanılması borçlular 
açısından borçtan kurtulma, alacaklı idareler açısından ise kamu alacağının tahsil edilmesi anlamına 
geldiğinden, tabii afet yaşanan yerlerdeki mükelleflerin tabii afet nedeniyle uğramış oldukları sosyal, 
mali ve psikolojik yıkım dikkate alındığında ve sosyal devlet ilkesi kapsamında, tabii afet yaşanan 
yerlerdeki dairelere borçlu bulunanlar ile Libya gibi siyasal karışıklıklar meydana gelen ülkelerde bu 
karışıklıklardan zarar görmüş olan ve hem Türkiye’de hem de bu ülkelerde faaliyette bulunan 
mükelleflerin 6111 sayılı Kanun kapsamında ödemeleri gereken taksitlerin ödeme süresinin uzatılması 
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için Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. Böylece, 6111 sayılı Kanundan yararlanmak üzere 
başvuran ancak belirtilen sebeplerle taksitlerini ödeyemeyen borçluların Kanun hükümlerinden azami 
ölçüde yararlanılması sağlanmaktadır.  
 
6111 sayılı Kanunun 168 inci maddesinin birinci fıkrası ile Bakanlar Kuruluna, Kanunun 
yapılandırmaya ilişkin hükümlerinden yararlanmak isteyenlere tanınmış olan başvuru ve ilk taksit 
ödeme süresini bir aya kadar uzatma yetkisi verilmişti. 6274  sayılı Kanunun 1. maddesi ile yapılan 
düzenleme ile vergi hukukunda vergilendirme ile ilgili olarak vergi ödevlerinin yerine getirilmesine 
engel olacak nitelikte kabul edilen mücbir sebep hallerinden doğal afetlere maruz kalanlar ile hem 
Türkiye’de hem de yurt dışında faaliyette bulunan mükelleflerden yabancı ülkelerdeki siyasal 
karışıklıklardan olumsuz etkilenerek vergi ödevlerini yerine getiremeyeceği kabul edilenlerin, 6111 
sayılı Kanun kapsamında ödemeleri gereken tutarlara yönelik ödeme sürelerinin uzatılmasına imkan 
verilmektedir. 
 
Doğal afetlere maruz kalanlar açısından yapılacak belirlemede 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 15 inci 
maddesinin verdiği yetkiye istinaden Maliye Bakanlığınca doğal afet nedeniyle mücbir sebep hali ilan 
edilen yerlerdeki alacaklı dairelere borçlu olanlar esas alınmış ve bu borçluların bu yerlerdeki dairelere 
afet tarihinden itibaren 6111 sayılı Kanunun yapılandırma hükümlerine göre gerek peşin gerekse 
taksitle ödemeleri gereken taksitlerin ödeme sürelerini, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi takip 
eden aydan başlamak üzere topluca veya ayrı ayrı bir yıla kadar uzatılması konusunda Bakanlar 
Kuruluna yetki verilmektedir. 
 
Yabancı ülkelerde faaliyette bulunanlar açısından ise konunun tamamen 213 sayılı Kanunun 13 üncü 
maddesi kapsamında değerlendirilmesi ve kişisel olarak mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen vergi 
mükelleflerinin, mücbir sebep hallerinin devam ettiği süre içinde 6111 sayılı Kanun kapsamında 
ödemeleri gereken tutarlara ilişkin (gerek peşin gerekse taksitlerin) ödeme süresinin uzatılması esası 
benimsenerek yetki verilmiştir. 
 
Yapılan düzenlemede 213 sayılı Kanunun mücbir sebep haline ilişkin hükümleri esas alınmakla birlikte 
bu durumdaki mükelleflerin, 6111 sayılı Kanun kapsamında sadece Maliye Bakanlığına olan taksit 
ödemeleri değil aynı zamanda alacakları yapılandırılan tüm idarelere olan ödemeleri esas alınmıştır. 
Bakanlar Kurulunca söz konusu yetkinin kullanılması durumunda; yurt dışında faaliyette bulunan 
mükelleflerden yabancı ülkelerdeki siyasal karışıklıklardan olumsuz etkilenerek kişisel durumları 213 
sayılı Kanunun 13 üncü maddesi kapsamında mücbir sebep sayılan mükellefler, bu durumlarını 
belgeleyerek Maliye Bakanlığı dışındaki diğer alacaklı idarelere ödemeleri gereken taksitleri için de bu 
hükümden yararlanacaktır. Doğal afet nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki borçlular ise 
bu yerlerdeki alacaklı dairelere ödemeleri gereken tutarlar için herhangi bir belge ibrazı gerekmeksizin 
getirilen düzenlemeden faydalanabilecektir. 
 
Saygılarımızla. 

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  

Hizmetleri Ltd. Şti. 

Mehmet ERKAN 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı açıklamalar için bu 
sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye başvurulmasında yarar bulunmaktadır. 
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11 Şubat 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28201 

KANUN 

6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL 
SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI 

KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE 4749 SAYILI KAMU FİNANSMANI 

VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

Kanun No. 6274 Kabul Tarihi: 7/2/2012 
MADDE 1 – 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar 

ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunun 168 inci maddesinin birinci fıkrasına “bir aya kadar” ibaresinden sonra gelmek üzere “, yabancı 
ülkelerde de faaliyette bulunan vergi mükelleflerinden, Ekonomi Bakanlığı tarafından olağanüstü politik riskin 
gerçekleştiği tespit edilen ülkede faaliyette bulunan ve bu ülkedeki faaliyetleri nedeniyle durumları 213 sayılı 
Kanunun 13 üncü maddesine göre mücbir sebep hali kabul edilenlerin, bu Kanun kapsamında alacakları yapılandırılan 
alacaklı idarelere mücbir sebep hallerinin devam ettiği süre içinde ödemeleri gereken taksitlerin ödeme süreleri ile 213 
sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre doğal afet nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki dairelere (alacaklı 
idarelere) doğal afetin vukuu tarihinden itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, mücbir sebep halinin 
bitim tarihini takip eden aydan başlamak üzere topluca veya ayrı ayrı bir yıla kadar” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 2 – 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dış borcun tahsisi” tanımındaki “ve Karayolları 
Genel Müdürlüğüne” ibaresi “, Karayolları Genel Müdürlüğüne, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne” şeklinde 
değiştirilmiş ve aynı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 25 – Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 
yatırım programında yer alan projelerinin finansmanı amacıyla imzalanan kredi anlaşmaları ile temin edilen dış 
krediler, 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere Genel Müdürlüğe tahsisli olarak kullandırılmaya devam edilir. Bu 
madde ile geçici 24 üncü madde kapsamında tahsis edilen kredilerle ilgili olarak krediyi tahsis eden kuruluş hakkında 
14 üncü maddenin beşinci ve altıncı fıkralarının 5018 sayılı Kanunun eki (I) sayılı cetvelde yer alan kuruluşlara ilişkin 
hükümleri uygulanmaz.” 

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

MADDE 4 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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