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SİRKÜLER NO: YORDAM–2014/S–28     İST. 25.09.2014 
 

KAMUYA OLAN BORÇLAR YENİDEN YAPILANDIRILDI.  
KASA VEYA ORTAK CARİ HESABINDAKİ PARAYA AF GELDİ. 

 
Kamuoyunda ‘’torba yasa’’ diye bilinen 6552 sayılı ‘’İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE 
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI 
ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN’’ 11 Eylül 2014 
Tarihli 29116 sayılı Mükerrer Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe girdi.  
 
Birçok kanun ve kararnamelerde da değişiklikler yapan yasanın, sadece kamuya olan vergi, 
sigorta primi borçların yapılanması ve kasa ve ortak cari hesapta yer alan paraya getirilen af 
düzenlemeleri bu sirkülerin konusu yapılmıştır.  
 
VERGİ BORÇLARI 
Özet;  
-Borçlar için 30.11.2014 tarihine kadar başvuru yapılması 
-İlk taksitin veya hesaplanan tüm borcun ödemesi 31.12.2014 tarihi kadar yapılması 
-Taksit ödemelerinin iki şer ay arayla en fazla 18 taksit olabileceği 
-Yıllar itibari ile taksit veya dönem vergi ödemelerinde iki aydan fazla ödeme yapılmaması 
halinde borçlanmanın iptal edileceği, 2014 yılı için bir ödemenin dikkate alınacağı 
-Konuya ilişkin olarak yapılacak uygulama için tebliğ beklenmektedir.  
 
Kanunu 73 maddesinde yapılan düzenleme ile 
1- Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen; 

a) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; 

Beyana tabi vergilerde; 
• 30.04.2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan (gelir, 

kurum, kdv, muhtasar gibi) vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken 
beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlıvergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme 
zamlarından (2013 takvim yılına ilişkin gelir vergisi ikinci taksiti hariç), 

• Beyana tabi olmaya vergilerde; 
• 2014 yılına ilişkin olarak 30.04.2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden 

(emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, çevre temizlik vergisi gibi)  vergi ve bunlara 
bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarından (2014 yılı için tahakkuk 
eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç), 

• 30.04.2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına 
bağlı olmayan vergi cezalarından, (usulsüzlük ve özel usulsüzlük gibi) 

 
b. 30.04.2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce, Askerlik Kanunu, Karayolları Genel 

Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Milletvekili Seçimi Kanunu, 
Karayolları Trafik Kanunu,  Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar 
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Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması 
Hakkında Kanun, Karayolu Taşıma Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Radyo ve 
Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Karayolları Genel 
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince verilen idari para 
cezalarından, 

c. Yukarıdaki bentler dışında kalan ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen; adli ve 
idari para cezaları Petrol Kanununa istinaden alınan Devlet hissesi ve Devlet hakkı, 
Maden Kanununa istinaden alınan Devlet hakkı ve özel idare payı ile madencilik fonu, 
Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında 
olup tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan amme alacakları dâhil, 

Kesinleşmiş ancak ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme 
faizi, gecikme zammı gibi ferî amme alacakları yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar 
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece 
ferî alacaktan ibaret olması hâlinde ferî alacak yerine Yİ-ÜFE (yurt içi üretici fiyat endeksi) 
aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu maddede belirtilen süre ve 
şekilde tamamen ödenmesi şartıyla alacaklara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme 
zammı gibi ferî amme alacaklarının tahsilinden vazgeçilir. 
 
2. Birinci fıkra kapsamına giren ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği 
hâlde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı 
olmaksızın kesilmiş olan vergi cezalarının %50’sinin, bu maddede belirtilen süre ve şekilde 
tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilir. 
 
Bu düzenlemelerden yararlanmak isteyen borçluların yukarıda belirtilen şartların yanı sıra 
dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.  
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 hükmünden yararlanmak üzere başvuruda 
bulunan mükellefler, taksit ödeme süresince bu vergi türleri ile ilgili verilen beyannameler 
üzerine tahakkuk eden bu vergileri çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir 
takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri hâlinde belirtilen 
madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını 
kaybederler. 
 
Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna (30 Kasım 2014) kadar başvuruda 
bulunmaları ve madde kapsamında ödenecek tutarları, ilk taksiti bu Kanunun yayımlandığı 
tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit 
taksitte ödemeleri şarttır.  
 
3.  Bu göre hesaplanan tutarın; 

a) İlk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi hâlinde, bu tutara bu Kanunun 
yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz 
uygulanmaz. 
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b) Taksitle ödenmek istenmesi hâlinde borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki 
veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih 
edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz. 
 
Taksitle yapılacak ödemelerinde belirlenen tutar; 

• Altı eşit taksit için (1,05), 
• Dokuz eşit taksit için (1,07), 
• On iki eşit taksit için (1,10), 
• On sekiz eşit taksit için (1,15), 

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler 
hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Dileyen ödemeyi banka kartıyla yapabilir.  
 
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 hâlinde bu madde hükümlerinden yararlanabilirler. (6111 sayılı af kanunu 
kapsamında yapılan taksit ödemeleri hariç) 
 
KAYITLARDA YER ALDIĞI HÂLDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN KASA MEVCUDU 
VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER. 
 
Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31.12.2013 tarihi itibarıyla 
düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları 
ve 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 (31.12.2014)  kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını 
düzeltebilirler. 
 
Bu kapsamında beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında hesaplanan vergi, beyanname 
verme süresi içinde ödenecektir. Ödene bu tutar gelir veya kurumlar vergisinden mahsup 
edilmez, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmez. Bu fıkra uyarınca 
beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmaz.  
 
Bu fıkra kapsamında beyanda bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin bu beyanları 
nedeniyle 2014 yılı geçici vergi beyannamelerinde düzeltme gerektiği takdirde, düzeltme 
işlemleri bu fıkrada öngörülen beyanname verme süresi içinde yapılır ve düzeltme işlemleri 
nedeniyle herhangi bir ceza veya faiz aranmaz. 
 
GÜMRÜK İDARESİNE OLAN BORÇLAR  
 
30.04.2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce kesinleşmişolan gümrük vergilerin,  bu kanunla 
belirlenen 36 aya kadar olan taksit seçeneklerine göre ödenmesi halinde bunların idari para 
cezaları, faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı borçları ödenmeyecektir. Bunu yerine Yİ-ÜFE 
aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ödenecektir.  
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Vergi aslına bağlı olmayan İdari para cezaları ile Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri 
nedeniyle kesilmiş olan idari para cezalarının %50’sinin bu maddede belirtilen süre ve şekilde 
tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilir. 
 
 Bu madde hükümlerine göre hesaplanan tutarın; 

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

b) Taksitle ödenmek istenmesi hâlinde borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on 
sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır.  

c) Taksitle yapılacak ödemelerde belirlenen tutar; 
• Altı eşit taksit için (1,05), 
• Dokuz eşit taksit için (1,07), 
• On iki eşit taksit için (1,10), 
• 4) On sekiz eşit taksit için (1,15), 

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler 
hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır.  
 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA OLAN SİGORTA PRİM BORÇLARI 
 
2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup bu kanunun yayımlandığı tarihten önce tahakkuk 
ettiği hâlde ödenmemiş olan; 
Sosyal Sigorta Kurumuna olan tüm Sigorta prim borçları (emeklilik keseneği ve kurum 
karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile isteğe bağlı sigorta prim 
borçları ve topluluk sigortası primi, özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin 
yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı 
üzerinden hesaplanan sigorta primi, genel sağlık sigortalısı olanların genel sağlık sigortası 
primi)  36 aya varan taksitler halinde ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan gecikme cezası 
ve gecikme zammı gibi ferî alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir. Bunu yerine Yİ-
ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenecektir.   
 
Başvuru ve uygulama hakkında özet 
-Borçlar için 31.12.2014 tarihine kadar başvuru yapılması 
-İlk taksitin veya hesaplanan tüm borcun ödemesi 31.01.2015 tarihi kadar yapılması 
-Taksit ödemelerinin iki şer ay arayla en fazla 18 taksit olabileceği 
-Yıllar itibari ile taksit veya dönem SGK prim ödemelerinde iki aydan fazla ödeme 
yapılmaması halinde borçlanmanın iptal edileceği, 2014 yılı için bir ödemenin dikkate 
alınacağı 
-Konuya ilişkin olarak yapılacak uygulama için genelge beklenmektedir.  
 

 
SAYGILARIMIZLA, ..... 


