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MALİ AF YASA TASARISI İÇİN ELEŞTİRİ VE ÖNERİLERİMİZ 
 

1-  KANUN YAPMA TEKNİĞİ AÇISINDAN GETİRİLEN BAZI ÖNERİLER 
 
1.1 . Kanunun 1. Maddesinde yer Alan Olumsuzluklar  

 
Kanun’un 1. Maddesinin 1. fıkrasının a-1 alt bendinde; 31/7/2010 
tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere ilişkin vergi ve bunlara 
bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları” ifadesi açıkça 
yer almasına rağmen, 2. alt bendindeki “2010 yılına ilişkin olarak 
31/7/2010 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi ve 
bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları” ifadesi 
ile söz konusu alt bentteki düzenlemeyi kısıtlayıcı bir düzenleme 
yapılmaktadır. Böyle bir dönemin bitim tarihi ve beyanname/bildirim 
verme süresinin son günü Temmuz 2010 ayı ve öncesine rastlayan 
dönemler kapsama girmekte, dönemin bitim Temmuz 2010 ayına 
rastlamakla beraber beyanname/bildirim verme süresi Ağustos 2010 
ayına sirayet edenler kapsama girmemektedir. 
 
Bu maddenin gerekçesine bakıldığında, bu maddede yapılandırmaya 
konu olacak alacaklar için 31.07.2010 tarihi esas alınarak 
belirlenmiştir. Bu belirlemede alacakların niteliği dikkate alınarak 
dönem, vade, beyanname verme, tahakkuk ve fiilen işlendiği 
tarihler esas alınmıştır. 
Buna göre a bendi 1.fıkrada beyana dayalı vergiler 2.fıkrada 
31.07.2010 itibariyle tahakkuk eden vergiler, 3. Fıkrada ise 
tespitlere ilişkin vergi aslına bağlı olmayan vergiler 
kastedilmektedir. 
 
Yasa tasarısının kabul tarihini aralık sonu ya da ocak/2011 olarak 
düşünürsek, uygulamada 31.07.2010 tarihi yerine, üçüncü geçici 
vergi dönemi olan 30.09.2010 tarihi olarak alınması, hem mükellefler 
açısından kapsamın genişlemesi, hem de idarenin vergi toplama 
yönünden amacına çok daha fazla hizmet edecektir. 
 
Örneğin; 1-15 Temmuz 2010 dönemine ait petrol ve doğalgaz 
ürünlerine ilişkin özel tüketim vergisinin vergilendirme döneminin 
bitim tarihi ile beyanname verme süresinin son günü Temmuz/2010 
ayına rastladığından kapsama girmekte, 16-31 Temmuz 2010 dönemi 
ise, dönemin bitim tarihi Temmuz/2010 ayında olmakla beraber 
beyanname verme süresi Ağustos/2010 ayına sirayet ettiğinden 
kapsama girmemektedir. 
 
Yine Kanun tasarısının 1. Maddesinin 1. fıkrasının a-3 alt bendinde 
vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları açısından 31/7/2010 
tarihinden önce yapılan tespitler esas alınmış iken, vergi aslına bağlı 
vergi cezalarında 1. alt bende göre tespitin yapıldığı tarih değil 
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31/7/2010 tarihinden önceki dönem esas alınmıştır. Örneğin Ağustos 
2010 ayı içinde 2008 hesap dönemine ilişkin yapılmış bir incelemenin 
25/08/2010 tarihinde tutanağa bağlanmış olması halinde; söz konusu 
inceleme sonucunda 100.000. TL vergi aslı ve 100.000 TL vergi ziyaı 
cezası kesilmesi halinde söz konusu vergi ve ceza, Kanun’un 1.1. 
fıkrasının a-1 alt bendi uyarınca, bu kanundan yararlanacak iken, 
aynı incelemede vergi aslına bağlı olmayan özel usulsüzlük cezası 
kesilmesi halinde söz konusu tespit 25/08/2010 tarihinde 
(31.07.2010 tarihinden sonra) tutanağa bağlandığından,  Kanun’un 
1.1 fıkrasının a-3 alt bendi uyarınca, bu kanundan yararlanması 
mümkün değildir. 
 
 
1.2. Kanun Tasarısından Beklentiler 
 
Kanun tasarısı ile zor durumda olan ve ödeme güçlüğü çeken 
mükelleflerin vergi ve buna bağlı borçlarını ödemede kolaylık 
amaçlanmıştır. Durum böyle iken kanunun yayım tarihi en iyi 
ihtimalle Ocak 2011 olacak bir düzenlemede beyana dayanan 
vergilerde beyan dönemi aynı ay olmakla birlikte tahakkuk tarihi 
devam eden aya tekabül ediyor diye kanun düzenlemesinde kısıtlayıcı 
düzenleme yapılması kanunun getiriliş amacına uygun değildir. 
 
 
1.3. Madde Önerisi 
 
Kanun tasarısının 1. Maddesinin a fıkrasının aşağıdaki gibi 
düzenlenmesi daha uygun olacaktır. 
 
“a) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; 
 
1) 31/7/2010 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana 
dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere 
ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme 
zamları, usulsüzlük cezaları,” 
 
2) 31/7/2010 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere ilişkin 
kanunun yayım tarihinden önce yapılan veya 31/7/2010 tarihinden 
önce (bu tarih dahil) tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, 
gecikme faizleri, gecikme zamları, usulsüzlük cezaları” 
 
3) 31/7/2010 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere ilişkin 
kanunun yayım tarihinden önce yapılan veya 31/7/2010 tarihinden 
önce (bu tarih dahil) yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı 
olmayan vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, usulsüzlük 
cezaları” 
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2- PİŞMANLIK ZAMMININ KANUN KAPSAMINA GİRİP GİRMEDİĞİ 

KONUSUNDA YAŞANAN BELİRSİZLİK  
 
2.1. Mevcut Durum ve Olumsuzluk 
 
Kanun’un 1. maddesinde vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme 
faizleri, gecikme zamları kanun kapsamında sayılmış iken pişmanlıkla 
beyan edilen vergiler için hesaplanan pişmanlık zammı için bir 
düzenlemenin olmaması ileride tereddüt doğurabilir. Kanun’un 5. 
Maddesinde; Bu Kanun’un kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, bu 
Kanun’un yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar, 213 
sayılı Kanun’un 371 inci maddesine göre beyan edilen matrahlar 
üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı ile 
hesaplanacak pişmanlık zammı yerine bu Kanun’un yayımlandığı 
tarihe kadar 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 vazgeçileceği belirtilmiş olmasına rağmen, Kanun’un 
yayımından önce hesaplanmış olan pişmanlık zamlarına ilişkin bir 
düzenleme bulunmamaktadır. Bu bağlamda söz konusu maddeye 
pişmanlık zammının da eklenmesi uygun olacaktır. 
 
2.2 Madde Önerisi 
 
 Kanun tasarısının 1. Maddesinin 1. Fıkrasının a-1 alt bendinde yer 
alan “gecikme zamları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “pişmanlık 
zammı” usulsüzlük cezaları nın eklenmesi uygun olacaktır. 
 

3- PİŞMANLIKLA VERİLEN BEYANLAR İLE TECİL EDİLEN 
ALACAKLAR KONUSUNDA TEREDDÜT DOĞABİLİR 
 
3.1. Mevcut Durum 
 
Kanun’un 2. Maddesinin 2. fıkrasında ihtirazi kayıtla verilen 
beyannameler üzerine tahakkuk etmiş vergiler hakkında kanun 
maddesinin birinci fıkranın a bendi hükmünün uygulanacağı açık bir 
şekilde belirtilmiş iken pişmanlıkla verilmiş olan beyanlar üzerine 
tahakkuk etmiş vergiler konusunda açık bir düzenlemenin olmaması 
tereddüt doğurabilir.  
 
Yine kanun tasarısının 2. Maddesinin  (1) numaralı fıkrası kapsamına 
giren alacakların, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi 
uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlar 
konusunda kanun tasarısında bir düzenleme bulunmamakta. 4811 
sayılı Vergi Barışı Kanununun 2. Maddesinin 2. Fıkrasında bu konuda 
ayrı bir düzenleme yer almakta idi. Bu bağlamda mükellefler açısından 



5 
 

sıkıntı doğmaması için benzer düzenlemenin kanun maddesinde yer 
alması gerekir. 
3.2. Madde Önerisi 
 
Kanun tasarısının 2. Maddesine aşağıdaki bentlerin eklenmesi 
 
“(9) Pişmanlıkla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan 
vergiler hakkında birinci fıkranın (a) bendi hükmü uygulanır. 
 
 (10) (1) numaralı fıkra kapsamına giren alacakların, bu Kanunun 
yürürlük tarihinden önce 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanunun 48 inci maddesi uyarınca tecil edilip de tecil 
şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları 
için mükellefler, talep etmeleri halinde bu Kanun hükümlerinden 
yararlanabilirler. Bu takdirde tecil şartlarına uygun olarak ödenen 
taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılır. Bu şekilde ödenen 
taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için 
sadece tecil faizi uygulanır. Kalan taksit tutarları vadesinde ödenmemiş 
alacak kabul edilir ve bu alacaklar hakkında (1) numaralı fıkra 
hükümleri uygulanır.” 
 

4- MAHKEMELERCE VERİLEN TADİLEN TASDİK KARARLARI 
VERGİLERDE İNRİRİM YAPILMASI 
 
4.1. Mevcut Durum 

 
Kanun maddesi ile kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan 
amme alacaklarının tahsili konusunda düzenlemeler yapılmıştır. 
Ancak kanun tasarısının 3. Maddesinin 2. Fıkrasının b bendinde “ilk 
derece yargı mercii kararının tasdik veya tadilen tasdik olması halinde 
vergilerin tamamının aranması” hususu kanundan beklenen amacı 
sağlaması açısından mükellefler nezdinde sıkıntı yaratacaktır. Aynı 
kanun maddesinin 3. Fıkrasının b bendinde vergi aslına bağlı 
olamayan vergi cezalarında; kanun maddesinin birinci fıkrasında 
belirtilen safhada bulunan cezalar ile ikinci fıkrasının (b) bendinde 
belirtilen safhada bulunanlarda tasdik edilen ceza tutarının % 25’inin 
ödenmesi şartıyla kalan kısmın tahsilinden vazgeçileceği belirtilmiştir. 
Kanun maddesinin 1. Fıkrası ilk derece yargı merciinde açılmış olan ve 
henüz karara bağlanmamış alacaklar için düzenleme içermekte, 2 
fıkranın b bendi ise ilk derece yargı merciince tasdik veya tadilen 
tasdik edilen alacaklar için düzenleme içermektir. Vergi aslına bağlı 
olmayan cezalar için her iki safha için aynı oran (% 25) belirlenmiş 
iken vergi asılları için farklı oranların belirlenmesi ( ilk derece yargı 
merciinde bulunan vergileri için %50, ilk derece yargı merciinden 
tasdik edilmiş vergiler için % 100 vergi aslı aranması) tutarlı 
görünmemektedir. 
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4.2. Kanun Tasarısından Beklentiler 
 
Kanun tasarısı ile zor durumda olan ve ödeme güçlüğü çeken 
mükelleflerin vergi ve buna bağlı borçlarını ödemede kolaylık 
amaçlanmıştır. Durum böyle iken ilk derece yargı merciinde mükellef 
aleyhine sonuçlanmış bir davada, mükellefin zor durumundan 
yararlanma anlamına gelecek şekilde vergi aslının tamamının 
aranması kanunun getiriliş amacı ile çelişecektir. Bu bağlamda ilk 
derece mahkemesinde tasdik veya tadilen tasdik kararı verilen vergiler 
içinde belli bir oranda indirim hakkı getirilmesi (özellikle tadilen tasdik 
kararı verilen vergiler açısından) Kanun’un getiriliş amacına uygun 
olacak ve mükellefleri daha fazla teşvik edecektir. 
 
3. Madde Önerisi 
 
Kanun tasarısında 3. Maddesinin 2. Fıkrasının (b) bendinin 
aşağıdaki gibi düzenlenmesi; 
 
“b) Tasdik veya tadilen tasdike ilişkin karar olması halinde, tasdik 
edilen vergilerin/gümrük vergilerinin % 50 si ile bu tutara bağlı faiz, 
gecikme faizi ve gecikme zammı yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe 
kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak 
tutarın; bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi 
şartıyla, faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen 
vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme 
zamlarının tamamının,” 
 
 

5- TAKSİT SÜRESİ İÇİNDE VADESİ GELEN DİĞER VERGİ 
BORÇLARININ ZAMANINDA ÖDENMEMESİ HALİNDE 
TAKSİTLENDİRMENİN BOZULMASI 
 
5.1. Mevcut Durum  
 
Kanun’un 3. maddesinin 9 numaralı fıkrasında, geçmiş borçlarının 
ödemek amacıyla yeniden yapılandırma talebinde bulunan 
mükelleflerin, taksit ödeme süresince verilen beyannameler üzerine 
tahakkuk eden yıllık gelir veya kurumlar vergilerini, gelir (stopaj) 
vergisi, kurum (stopaj vergisi), katma değer vergisi ve özel tüketim 
vergisini çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla 
vadesinde ödememeleri halinde yeniden taksitlendirmenin 
bozulacağı belirtilmiştir. Örneğin; vadesi geçmiş 2008 hesap dönemine 
ilişin vergi borcunun Kanun’un 2. maddesinde belirtilen hükümler 
doğrultusunda ödemek amacıyla başvuran ve bu borcu 18 taksitte 36 
ay içinde ödemeyi taahhüt eden bir mükellef 2011 yılı içerinde 
yaşadığı bir darboğaz nedeniyle 2 dönem KDV ödemez ise yapılan 
taksitlendirme geçersiz sayılmaktadır. Bu durum çeşitli nedenlerle 
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dönemsel olarak ödeme zorluğu yaşayacak firmaları daha zor 
durumların içine sürükleyecektir. Ayrıca, Kanun’un 3. maddesinin 9 
numaralı fıkrasında yer alan düzenlemede “çok zor durum olmaksızın” 
ifadesine yer verilmiştir. Buradaki “çok zor durumu” kim, ne şekilde 
belirleyecektir?   
 
30.10.2008 TARİHİNDE 27039 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN 
SERİ:B SIRA:4 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİNİN UYGULAMASINDA DA 
BENZER AKSAKLIKLAR YAŞANMIŞ, ÖDEME GÜÇLÜĞÜ ÇEKİLEN 
DÖNEMLER YÜZÜNDEN MÜKELLEFLER DAHA ZOR DURUMDA 
KALMIŞLARDIR. BU SEBEPTEN DÖNEM SAYISI 4 YA DA 5 OLARAK 
DEĞİŞTİRİLMELİ YA DA TAMAMEN BU MADDE İPTAL EDİLMELİDİR VE 
ZOR DURUMUN NE OLDUĞU AÇIKLAĞA KAVUŞTURULMALIDIR. 
 
5.2. Madde Önerimiz 
 
Açıklanan bu nedenlerle Kanun’un 3. maddesinin 9 numaralı 
fıkrasında yer alan bu düzenlemenin Kanundan çıkarılması yerinde 
olacaktır.     
 
 

6- YARDIM VE TEŞVİK NEDENİYLE KESİLECEK CEZALARIN 
KAPSAMA ALINMASI 

 
6.1. Mevcut Durum 
 
Kanun’un 4. Maddesinin 2. Fıkrasında iştirak nedeniyle kesilecek vergi 
ziyaı cezalarında indirim düzenlenmiş iken teşvik ve yardım için bir 
düzenleme bulunmamaktadır. Oysaki Kanun’un 3. maddesinin 6. 
Fıkrasında kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan ve Kanun’un 
kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, iştirak, teşvik ve yardım fiilleri 
nedeniyle kesilen vergi cezalarında düzenleme yer almaktadır. 
4811 sayılı Vergi Barışı Kanununda; kesinleşmemiş veya dava 
safhasında bulunan kamu alacakları ile inceleme ve tarhiyat 
konusunda yapılan düzenlemelerde iştirak, teşvik ve yardım fiilleri 
nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezalarında indirim öngörülmüştür. 
 
6.2. Madde Önerisi 
 
Kanun tasarısının 4. Maddesinin 2. Fıkrasının aşağıdaki gibi 
değiştirilmesi, 
 
“(2) Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, iştirak, teşvik ve 
yardım nedeniyle kesilecek vergi ziyaı cezalarında, cezaya muhatap 
olanların, cezanın % 25’ini birinci fıkrada belirtilen süre ve şekilde 
ödemeleri halinde cezanın kalan % 75’inin tahsilinden vazgeçilir.” 
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7- GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE MATRAH ARTIRIMI  
 

7.1. Mevcut Durum 
 

Kanunun 6. Maddesinin dördüncü bendi mükellefe iyi niyetle yaklaşım 
göstergesi olmadığı kanısını uyandırmaktadır. Mükellef iyi niyetle 
beyanda bulunmuş ve ödemiş ancak kanuni süresinden sonra ödemiş 
olmasını mükellefin iyi niyetinin hak kaybına neden olmaması gerekir.  
 
Kanun tasarısının 6. Maddesinin 4. Fıkrasının aşağıdaki gibi 
değiştirilmesi, 
 
(4) Bu madde hükmüne göre artırılan matrahlar, % 20 oranında 
vergilendirilir ve üzerinden ayrıca herhangi bir vergi ve fon alınmaz. Ancak, 
gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, artırımda bulunmak istedikleri yıla 
ait yıllık beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş, bu beyannameler 
üzerinden tahakkuk eden vergilerini süresinde ödemiş ve bu vergi türleri 
için bu Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri hükümlerinden yararlanmamış 
olmaları şartıyla, bu madde hükmüne göre artırılan matrahları % 15 
oranında vergilendirilir. İstisna, indirim ve mahsuplar nedeniyle bu 
beyannameler üzerinden ödenmesi gereken verginin bulunmaması halinde 
de bu hüküm uygulanır. 
 
7.1. Madde Önerisi 
Kanun tasarısının 6. Maddesinin 4. Fıkrasının aşağıdaki gibi 
değiştirilmesi, 
 
(4) Bu madde hükmüne göre artırılan matrahlar, % 20 oranında 
vergilendirilir ve üzerinden ayrıca herhangi bir vergi ve fon alınmaz. Ancak, 
gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, artırımda bulunmak istedikleri yıla 
ait yıllık beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş, bu beyannameler 
üzerinden tahakkuk eden vergilerini ödemiş şartıyla, bu madde hükmüne 
göre artırılan matrahları % 10 oranında vergilendirilir. İstisna, indirim ve 
mahsuplar nedeniyle bu beyannameler üzerinden ödenmesi gereken 
verginin bulunmaması halinde de bu hüküm uygulanır. 
 

8- SAHTE BELGE KULLANIMI HALİNDE KDV İNCELEMELERİ 
 

8.1. Mevcut Durum 
 
Kanun’un 7. maddesinde, katma değer vergisi yönünden matrah 
artırımında bulunulması halinde bu vergiye ilişkin inceleme ve 
tarhiyat yapılmayacağı belirtilmiştir. Ancak, matrah artırımından 
faydalanmayan ve yapılan inceleme sonucunda sahte fatura 
düzenlediği tespit edilen bir mükelleften fatura alan ve mükelleflerin 
incelenip incelenmeyeceği belirtilmemiştir. Bu tartışma 4811 sayılı 
Vergi Barışı Kanunu’nun uygulandığı dönemde de yaşanmıştı. Matrah 



9 
 

artırımında bulunan mükellefler nezdinde, sahte belge kullanımı 
nedeniyle tarhiyat yapılamayacaktır, ancak, bu kullanım nedeniyle 
Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulması gerektiği 
düşünülebilir.  
Bu nedenle bu konuda yaşanabilecek muhtemel belirsizliği giderilmesi 
amacıyla Kanun’un 7. maddesine sahte fatura kullanımı nedeniyle suç 
duyurusunda bulunulmayacağı belirtilmelidir.   
 
7.Madde 2b bendindeki  artırılan matrah üzerinden %10 oranında 
KDV şeklinde düzeltilmesi daha uygulana bilir olacaktır.  
 
8.2. Madde Önerisi 
 
Kanun tasarısının 7. Maddesinin 1. Fıkrasının sonuna aşağıdaki 
hükmün eklenmesi, 
 
“Matrah artırılan dönemlere ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 359 uncu maddesinde yazılı suçların işlendiğinin tespiti 
halinde söz konusu suçlar ile ilgili olarak aynı kanunun 367. Maddesi 
kapsamında işlem yapılmaz ve Cumhuriyet Savcılığına suç 
duyurusunda bulunulmaz.” 
 

9- STOPAJ YÖNÜNDEN YAPILACAK MATRAH ARTIRIMINDA 
KAPSAMIN GENİŞLETİLMESİ 
 
9.1. Mevcut Durum 
 
Gerek 2002 yılında yapılan 4811 sayılı Vergi Barışı Kanununda 
gerekse bu kanun tasarısında kurum kar dağıtımına bağlı stopaj ile 
ücret gelirlerine yönelik stopaj uygulaması dışında kalan ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun 94 ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununun 15 ve 30.ncu  maddelerinde yer alan stopajlarla ilgili 
olarak da bir matrah artırımının sağlanması kanunun amacına uygun 
olacaktır. 
 
9.2. Madde Önerisi 
 
Gelir stopaj vergisinde artırım başlıklı 8. maddenin başlığının “Gelir 
Stopaj ve Kurum Stopaj vergisinde artırım” şeklinde değiştirilmesi ve 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununun 15 ve 30. maddelerinde yer alan tüm stopaj unsurları için 
matrah artırımının sağlanması.  
 

10- DAMGA VERGİSİ VE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN MATRAH 
ARTIRIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN İHDAS EDİLMESİ 

 
10.1. Mevcut Durum ve Olumsuzluklar 
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Kanun tasarısı ile ödeme güçlüğüne düşen mükelleflerin vergi ve 
cezalarını daha kolay bir şekilde ödemelerinin sağlanması ve yapılacak 
olan incelemeler sonucunda altından kalkamayacakları yüklerle 
karşılaşmamaları için düzenlemeler getirilmiştir. İleride yapılacak olan 
incelemeler kapsamında mükellefleri incelemelerin yükünden 
kurtarmak amacıyla gelir, kurum, gelir stopaj ve katma değer vergisi 
yönünden matrah artırımı hakkı getirilerek bu vergilerle ilgili yapılacak 
incelemelerden mükelleflerin kurtulması sağlanmaktadır. Ancak yine 
mükelleflerin özellikle beyana dayalı olarak devam ettirmiş oldukları 
damga ve özel tüketim vergisi için matrah artırımının düzenlenmemiş 
olması kanunun amacı yönünden eksik kalmıştır. 
 
10.2. Madde Önerisi 
 
Kanun tasarısının 8. maddesinden sonra gelmek üzere 9 ve 10. 
maddelerde damga ve özel tüketim vergisi artırımına yönelik 
düzenlemelerin yer alması ve kanun tasarısının 9. maddesinin 11. 
madde olarak değiştirilerek devam eden maddelerin buna göre 
düzenlenmesi Kanundan sağlanacak faydayı artıracaktır. 
 

 
11- ZATEN ÇOK YÜSEK OLAN GECİKME ZAMMI ORANININ 2 KAT 

UYGULANMASI 
 

11.1. Mevcut Durum ve Olumsuzluklar 
 
Kanun’un 9. maddesinin 1/a bendinde matrah artırımı kapsamına 
hesaplanan vergilerin zamanında ödenmemesi halinde gecikme 
zammının 2 kat uygulanacağı belirtilmiştir. Çeşitli finansal sıkıntılar 
nedeniyle ödeme zorluğu yaşayacak mükelleflere gecikme zammını iki 
kat uygulamak (aylık %1,40 yerine aylık % 2,80) bu finansal sıkıntıları 
daha da derinleştirecektir. 
 
11.2. Madde Önerisi 
 
Kanun tasarısının 9. maddesinin 1. fıkrasının a bendinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesi, 
 
“a) Hesaplanan veya artırılan gelir, kurumlar ve katma değer 
vergilerinin bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şarttır. Bu 
vergilerin bu Kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi halinde, 6183 
sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre uygulanacak gecikme 
zammıyla birlikte takip ve tahsiline devam olunur.” 
 

12- KANUN’UN YAYIM TARİHİNDEN ÖNCE BAŞLAYAN VERGİ 
İNCELEMELERİNE İLİŞKİN BELİRSİZLİK 
 
12.1. Mevcut Durum ve Olumsuzluklar 
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Kanun’un 9. Maddesinin 4. Fıkrasında yer alan vergi incelemelerine 
ilişkin açıklamalarda; matrah veya vergi artırımında bulunan 
mükellefler nezdinde Kanun’un yayım tarihinden önce başlanmış olan 
incelemeleri Kanun’un yayımı tarihini izleyen ayın başından itibaren 
bir ay içerisinde sonuçlandırılması gerektiği ve incelemede bulunan 
farkın Kanun’un 6, 7 ve 8. Maddeleri ile birlikte değerlendirileceği 
belirtilmiştir. Söz konusu düzenlemedeki değerlendirmeden kastın ne 
olduğu ve değerlendirmeyi kimin yapacağı (denetim elemanı mı Vergi 
dairesi mi yapacak) konusunda bir açıklama bulunmamaktadır.  
Kanun’un 6, 7 ve 8. Maddeleri uyarınca matrah artırımında bulunan 
mükellefler nezdinde tarhiyat yapılamayacağına göre söz konusu 
incelemenin sonuçlandırılmasının bir anlamı kalmamaktadır. Matrah 
artırımının düzenlendiği Kanun’un 6, 7 ve 8. Maddelerinde matrah 
artırım süreleri “kanunun yayımını izleyen ikinci ayın sonuna kadar” 
şeklinde olmasına rağmen, incelemeleri devam eden mükellefler için 
“incelemelerin Kanun’un yayımı tarihini izleyen ayın başından itibaren 
bir ay içerisinde sonuçlandırılması gerektiği” yönündeki düzeleme 
birbiri ile çelişmektedir. 27.03.2002 tarihinde yayımlanan 4811 sayılı 
Vergi Barışı Kanununun 10. maddesinin 4. fıkrasında da 
“incelemelerin Kanun’un yayımı tarihini izleyen ayın başından itibaren 
bir ay içerisinde sonuçlandırılması gerektiği” yönünde bir düzenleme 
bulunmakta idi. Ancak aynı kanun maddesinin matrah artırımın 
düzenleyen 7 ve 8. maddelerinde matrah artırım süreleri “kanunun 
yürürlüğe girdiğe tarihten itibaren Şubat 2003 ayı sonuna kadar” 
şeklinde düzenlenmiş ve aynı kanunun 21. maddesinde yer alan 
“Maliye Bakanlığının başvuru süresini bir aya kadar uzatma” yetkisine 
istinaden Mart 2003 sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu kanunda 
vergi incelemelerinin bitiş tarihi ile başvuru süreleri aynı tarihte 
bittiğinden bir sorun yaşanmamıştır. Ancak şu andaki düzenlemede 
başvuru süresi ile incelemelerin bitirilme süreleri arasında bir 
tutarsızlık vardır ve bu tutarsızlık uygulamada sıkıntı yaratacaktır. 
Ayrıca fıkrada yer alan değerlendirme hükmünün daha kapsamlı ve 
net bir şekilde kanun maddesinde açıklanması, bu düzenlemenin 
tebliğ ile yapılmaması gerekir. Her ne kadar kanun tasarısının 111. 
maddesinde usul ve esaslara ilişkin düzenleme yapma yetkisi Maliye 
Bakanlığına verilmiş olmasına rağmen bu kanun maddesindeki 
düzenlemelerin daha kapsamlı olarak kanun maddesinde yapılması 
tebliğe bırakılmaması uygun olur.  
 
12.2. Madde Önerisi 
 
Kanun kapsamında matrah artırımında bulunan ve incelemeleri 
devam eden mükellefler açısından matrah artırımına başvuru süresi 
ile incelemelerin bitirilme sürelerinin aynı şekilde düzenlenmesi daha 
uygun olacaktır. Bu bağlamda Kanun’un 9. Maddesinin 4. Fıkrasında 
yer alan “bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ayın başından 
itibaren bir ay içerisinde sonuçlandırılamaması halinde” şeklindeki 
düzenlemenin “bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ayın başından 
itibaren bu kanunun 6 ncı, 7 nci ve 8 inci madde hükümleri uyarınca 
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yapılan matrah artırım süreleri sonuna kadar sonuçlandırılamaması 
halinde” şeklinde değiştirilmesi ya da düzenlemenin; “Kanun’un 
yürürlüğe girdiği tarihten önce başlanılan vergi incelemelerinin, 
incelenen yıllar için matrah artırımında bulunulması halinde, herhangi 
bir tarhiyat yapılmasızın sonlandırılması” gerektiği yönünde 
netleştirilmesi gerekir. 
 
 

13-EMTİA, DEMİRBAŞ, ORTAKLARDAN ALACAKLAR VE ORTAKLARA 
BORÇLAR HESAPLARININ DÜZELTİLMESİ 
 
13.1. Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan 
Makine, Teçhizat Ve Demirbaşlar İçin de Bir Düzenleme Yapılması 
 
13.1.1. Mevcut Durum ve Olumsuzluklar 
 
Kanun’un 10. Maddesinde; işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda 
yer almayan emtia,makine,teçhizat ve demirbaşlar için düzenleme ve 
11. Maddesinde kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan 
emtia için düzenleme olmasına rağmen, kayıtlarda yer aldığı halde 
işletmede mevcut olmayan makine, teçhizat ve demirbaşlar için de bir 
düzenleme yapılması şirket bilançolarının gerçek duruma ulaşması 
açısından faydalı olacaktır.  Kobi Muhasebe Standartlarının 2012 
yılından itibaren uygulanmaya başlaması nedeniyle de, şirket 
bilançolarının gerçeğe uygun duruma getirilmesi amacına da uygun 
olacaktır. 10.maddenin 3.fıkrasında emtialar için indirim hakkı 
tanınmış demirbaşalar için tanınmamıştır. 
 
13.1.2. Madde Önerisi 
 
Kanun tasarısının 11. maddesine 2. fıkra olarak aşağıdaki 
düzenlemenin eklenmesi ve aynı kanun maddesinin devam eden 
fıkralarının numaralarının buna göre düzeltilmesi, 
 
“(2) Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan mevcut olmayan 
makine, teçhizat ve demirbaşlar hakkında aşağıdaki hükümler 
uygulanır. 
  
a) Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit 
şirketler dahil), kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde mevcut 
olmayan makine, teçhizat ve demirbaşlarını, bu Kanunun 
yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar, bağlı oldukları 
meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel üzerinden fatura 
düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek 
suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirebilirler. 
 
 
b) Bu fıkra hükmünün uygulanmasına ilişkin olarak geçmişe yönelik 
vergi cezası ve gecikme faizi uygulanmaz.” 
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13.2.  Kanun’un 11. Maddesinin 1 Fıkrasının a Bendinde Belirtilen ve 
İşletmenin Kayıtlarında Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan 
Mallara İlişkin Yapılacak Düzeltmelerde “Her Türlü Vergisel 
Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi” Şartı yüksek bir maliyet 
getirecektir. 
 
13.2.1. Mevcut Durum ve Olumsuzluklar 
 
Kanun’un 11. Maddesinin 1 fıkrasının a bendinde belirtilen ve 
işletmenin kayıtlarında yer aldığı halde işletmede bulunmayan mallara 
ilişkin yapılacak düzeltmelerde “her türlü vergisel yükümlülüklerin 
yerine getirilmesi” şartının işaret ettiği KDV konusunda sıkıntı 
oluşabilir. Şöyle ki kayıt dışı kalmış olan satış hasılatı için 
düzenlenecek olan faturalarda KDV ilgili malın tabi olduğu KDV oranı 
üzerinden hesaplanıp beyan edilmek zorunda kalınacaktır. Ancak KDV 
matrah artırımın düzenlendiği 7. Madde ve işletmede mevcut olduğu 
halde kayıtlarda yer almayan emtia için düzenlemenin yer aldığı 10. 
Maddeye baktığımızda; hesaplanacak KDV oranlarının mevcut 
oranların yarısı ya da daha düşüğü olduğu görülmektedir.  
 
 
13.2.2. Madde Önerisi 
 
Madde hükmünden beklenen faydanın sağlanması ve mükellefleri 
teşvik etmesi açısından söz konusu kayıtdışı hasılatların kayıtlara 
intikalinde katma değer vergisi açısından kanunun 10. maddesinin 3. 
fıkrasındaki düzenlemeye benzer düzenlemenin bu maddede de yer 
alması uygun olacaktır. Buna göre kanun tasarısının 11. maddesine 
aşağıdaki fıkranın eklenmesi ve maddede yer alan diğer fıkraların 
maddelerinin buna göre düzeltilmesi kanunun getiriliş amacına uygun 
olacaktır. 
 
Madde Önerisi 
 
“(3) Birinci ve ikinci fıkra uyarınca beyan edilen genel orana tabi makine, 
teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden % 10 oranı, indirimli 
orana tabi diğer makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden 
tabi olduğu oranların yarısı esas alınarak katma değer vergisi hesaplanır. 
Söz konusu vergiler ilgili dönem beyanname verme süresi içinde beyan 
edilir. Bu vergiler, gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilemez, gelir ve 
kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmez.” 
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13.3. Emtia İçin Verilen İndirim Hakkının Makine, Teçhizat Ve 
Demirbaşlar İçin de Verilmesi Gerekir. 
 
13.3.1. Mevcut Durum ve Olumsuzluklar 
 
Kanun’un 10. Maddesinde yer alan düzenlemede işletmede yer 
almayan emtia üzerinden sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin 
indirim konusu edilmesine izin verilirken makine teçhizat ve 
demirbaşlar için hesaplanarak beyan edilen KDV’nin indirim konusu 
edilmesine izin verilmemektedir. Emtia için verilen indirim hakkının 
makine, teçhizat ve demirbaşlar için hesaplanan ve ödenen KDV 
tutarları için de bir düzenleme olması uygun olacaktır. 
 
 
13.3.2. Madde Önerisi 
 
Madde hükmünden beklenen faydanın sağlanması ve mükellefleri 
teşvik etmesi açısından söz konusu makine teçhizat ve demirbaşların 
kayıtlara intikalinde katma değer vergisi açısından kanunun 10. 
maddesinin 3. fıkrasının aşağıdaki gibi düzeltilmesi kanunun getiriliş 
amacına uygun olacaktır. 
 
(3) Birinci fıkra uyarınca beyan edilen genel orana tabi makine, teçhizat, 
demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden % 10 oranı, indirimli orana tabi 
diğer makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden tabi 
olduğu oranların yarısı esas alınarak katma değer vergisi hesaplanır ve 
ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek, beyanname 
verme süresi içinde ödenir. Emtia, Makine, teçhizat ve demirbaşlar 
üzerinden ödenen üzerinden ödenen vergiler genel esaslara göre 
indirilir. Bu emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar için 3065 sayılı 
Kanunun 9 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrası hükmü uygulanmaz.” 

  
 

14- FİKTİF KASA HESABININ DÜZELTİLMESİNDEKİ VERGİ YÜKÜNÜN 
FAZLALIĞI 

 
14.1. Mevcut Durum ve Olumsuzluklar 
 
Kanun’un 11. maddesinin 2/a bendinde, bilanço esasına göre defter 
tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 31.12.2009 tarihi itibariyle 
bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa 
mevcutlarını %10 vergi ödeyerek düzeltebilecekleri belirtilmiştir. 
Buradaki % 10 oranının çok yüksek olduğu konusunda şüphe 
bulunmamaktadır. Gerçekte kasada olmayan ve işletmeden çekilmiş 
bulunan paraların vergilendirilmesi bu maddede hüküm altına 
alınmaktadır. Dolayısıyla bu bir kar dağıtımı gibi işletme dışına para 
transferi olarak görülmekte ve işletmeden çekilmiş olan bu tutarlara 
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ilişkin olarak belli bir vergi karşılığında işletme kayıtlarının mevcut 
duruma getirilmesine izin verilmektedir. Kurumlar Vergisi Kanununun 
15. maddesinde kar dağıtımına bağlı stopaj oranı da mevcut durumda 
% 10 olarak uygulanmaktadır. Kanun düzenlemesi mükelleflere 
kolaylık getirmek ve mükelleflerin kayıt dışılıktan uzaklaşmalarını 
teşvik etmek amacıyla yapıldığına göre, söz konusu hesaplar 
üzerinden şu anda geçerli olan stopaj oranına yakın bir oranda 
verginin alınması kanunun uygulamadaki başarısına engel olacaktır. 
Bu bağlamda bu oranın normal stopaj oranı oldukça düşük bir oran 
olması ve kanunun geneline hakim olan “genel oranların yarısı” 
uygulamasının bu madde içinde dikkate alınması daha uygun 
olacaktır. Ayrıca 31.12.2009 tarihi itibariyle kasa mevcudu yerine 
Kanun’un yayım tarihi itibariyle kasa mevcudunun dikkate alınması 
daha faydalı olacaktır. Bu maddeye ortaklardan alacaklarda ilave 
edilmelidir. Ortaklardan alacaklar hesabı da aynı niteliktedir. 
 
14.2. Madde Önerisi 
 
Madde hükmünden beklenen faydanın sağlanması ve mükellefleri 
teşvik etmesi açısından söz konusu kanunun 11. maddesinin 2. 
fıkrasının aşağıdaki gibi düzeltilmesi kanunun getiriliş amacına uygun 
olacaktır. 
 
“(2) Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve 
oraklardan alacaklar hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır. 
 
a) Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, bu 
kanunun yayımlandığı tarih itibariyle düzenleyecekleri 
bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa 
mevcutlarını ve ortaklardan alacaklarını, bu Kanunun yayımlandığı tarihi 
izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle 
kayıtlarını düzeltebilirler.  
 
b) (a) bendi kapsamında beyan edilen tutarlar üzerinden % 2 oranında 
hesaplanan vergi, beyanname verme süresi içinde ödenir.” 

 
 
15- GEÇMİŞ YILLAR KARLARININ DÜZELTİLMESİ 

 
15.1. Mevcut Durum ve Olumsuzluklar 
 
İşletmelerin bilançolarında yer alan “geçmiş yıllar karları” hesaplarının 
fiktif hesaplar olduğu, bu hesapların karşılığının bilançonun aktifinde 
yer almadığı herkes tarafından bilinmektedir. Bu tutarlar, sermayeye 
ilave edilmemekte ayrıca %15 gibi yüksek bir tevkifat oranı nedeniyle 
ortaklara dağıtılmamaktadır. Bilançolardaki bu olumsuzluğun 
giderilmesi amacıyla bu karların düşük tevkifat oranı ile dağıtımına 
izin verilmelidir. 
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15.2. Madde Önerisi 
 
“Madde ….. Kanun’un yayım tarihi itibariyle bilançonun pasifinde yer 
alan geçmiş yıl karları tutarlarının Kanun’un yayım tarihinden itibaren 
2 ay içerisinde tam mükellef kurumlar dışındaki ortaklara dağıtılması 
halinde % 5 oranında vergi kesintisi yapılır. Bu kar paylarını elde 
edenler açısından Gelir Vergisi Kanunu’nun 22. Maddesinin ikinci 
fıkrasındaki istisna %100 uygulanır.”  
 
Şeklindeki bir hükmün kanuna eklenmesi kanunun amacına uygun 
bir düzenleme olur. 

 
 

16- ENFLASYON DÜZELTME FARKLARININ ORTADAN KALDIRILMASI  
 

 16.1 Mevcut Durum ve Olumsuzluklar 
 

Ülkemizde 2000’li yılların başlarına kadar uzun yıllar süren yüksek 
enflasyon, iktisadi işletmelerin malî tablolarını bozmuş ve malî 
tabloların gerçek durumu yansıtmaktan uzaklaşmasına neden 
olmuştur. Enflasyonun olumsuz etkilerinin tabii bir sonucu olarak 
vergi idaresi ve vergi mevzuatının günün koşullarına uygun hale 
getirilmesi için enflasyon muhasebesi uygulanmış ve vergi 
kanunlarında enflasyonun olumsuz etkilerini giderme amaçlı olarak 
yer alan LİFO, yeniden değerleme, maliyet artışı gibi çok sayıda vergi 
avantajı yürürlükten kaldırılmıştır. 

Vergi Usul Kanununun 298/(A)-5 maddesine göre enflasyon 
düzeltmeleri, ilgili kıymetlere ait fark hesaplarına ve enflasyon 
düzeltme hesabına kaydedilir. Düzeltme sonucu bulunan tutarlar, 
izleyen dönemde enflasyon düzeltmesi yapılıp yapılmadığına 
bakılmaksızın, izleyen dönemin başlangıç değerleri olarak dikkate 
alınır. Pasif kalemlere ait enflasyon fark hesapları, herhangi bir suretle 
başka bir hesaba nakledildiği veya işletmeden çekildiği takdirde, bu 
işlemlerin yapıldığı dönemlerin kazancı ile ilişkilendirilmeksizin, bu 
dönemde vergiye tâbi tutulur. Ancak öz sermaye kalemlerine ait 
enflasyon farkları düzeltme sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarına 
mahsup edilebilir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sermayeye 
ilave edilebilir; bu işlemler kâr dağıtımı sayılmaz.  

Yukarıda yer alan yasal düzenlemelerden anlaşılacağı üzere enflasyon 
düzeltme farklarının kullanımı konusunda işletmeler 
sınırlandırılmıştır. Buna göre söz konusu farkların vergi dışı 
kalabilmesi için sadece geçmiş yıl zararlarına mahsup edilme veya 
kurumlar vergisi mükelleflerince sermayeye ilave edilme dışında bir 
seçenek kar dağıtımı sayılmakta ve vergilendirilmektedir. 
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Bilindiği üzere TTK’ ya göre (396,397 ve 398’inci maddeler) şirket 
sermayesinin belli koşullar altında artırılması mümkün olduğu gibi 
azaltılması da mümkündür. Vergi mevzuatı bakımından da şirketlere 
nakdi sermaye konulması vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesi 
sonucunu yaratmamaktadır. Ayni sermayede belli koşullar altında 
GVK Mükerrer Madde 80 uyarınca vergilendirilmeyecek değer artış 
kazancı olarak sayılmaktadır. Bu koşullar göz önünde 
bulundurulduğunda sermayenin artırılması gibi azaltılmasının da 
işletmelere vergisel açıdan maliyet unsuru oluşturmaması gerekir. 

16.2 Yasa Tasarısından Beklentiler ve Öneriler 

Yukarıda açıklanan gerekçelerle mali af yasa tasarısında, enflasyon 
düzeltme farkları adı altında öz varlık kalemlerinin sermayeye 
eklenerek nitelik değiştirdikten sonra sermaye azaltılmasının kar 
dağıtımı sayılmaması kayıt dışı yöntemlerle bu unsurların işletme 
dışına çıkarılmasını engelleyecek ve daha sağlıklı mali tablo 
düzenlenmesine katkı sağlayacaktır. Konuya ilişkin madde önerisi 
aşağıdaki gibidir. 

Madde önerisi -  Enflasyon Düzeltme Farklarının Ortadan 
Kaldırılması  

Sermayeye eklenmiş olan enflasyon düzeltme farklarının işletmelerin 
tasfiyesi ve ya sermaye azaltması nedeniyle ortaklara dağıtılması 
halinde dağıtılan tutarlar kar dağıtımı sayılmaz.  

Şeklindeki bir hükmün kanuna eklenmesi kanunun amacına uygun 
bir düzenleme olur. 
 

17-  “BA” VE “BS” BİLGİ FORMLARININ VERİLMESİ 
 

Maliye Bakanlığı “Ba” ve “Bs” bilgi formlarının verilmesi ile ilgili olarak 
18.02.1996 tarihinde 249 numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğini 
yayınlamış ve bu güne kadar 235,249,250,256, 265,276,285,305,318 
numaralı tebliğlerle uygulamaya yön vermeye çalışmış ve nihayet 
21.07.2005 tarih ve 350 sıra numaralı VUK tebliğini yayınlayarak 235 
numaralı tebliğin bazı bölümleri ile ilgili diğer tebliğlerin tamamını 
yürürlükten kaldırmıştır. Ayrıca; 350 sıra numaralı tebliğin 
uygulanması ile ilgili olarak da 30.09.2005 tarihinde 20 numaralı ile 
23.02.2007 tarihinde 25 numaralı VUK sirkülerini yayınlamıştır.  
 
350 numaralı VUK tebliğinin kapsam bölümünde “ Bilindiği üzere 213 
sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 148 ve 149.uncu maddelerinin Maliye 
Bakanlığı’na verdiği yetkiye dayanılarak 256 sıra numaralı VUK Genel 
Tebliği ile Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin bir kişiden 
satın alınan mal ve/veya hizmetlerin tutarları toplamı Katma Değer 
Vergisi hariç 1 milyar lirayı aşan alımlarına ilişkin olarak Mal ve 
hizmet alımlarına ilişkin bildirim formu (Form B) verme zorunluluğu 
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getirilmiş olup, 265,276,285,305, ve en son 318 sıra numaralı VUK 
Genel Tebliğleri ile de mal ve hizmet alımlarına ilişkin had 25 milyar 
liraya çıkartılarak uygulamaya devam edilmiştir” denilmektedir.   
 
Söz konusu tebliğin devamında, sahip olunan yetkiye dayanılarak 
(Form Ba) ile mal ve hizmet alışlarının yanında (Form Bs) ile de mal ve 
hizmet satışlarına ilişkin bilgilerin de alınması uygun görüldüğü 
belirtilmiştir.  
 
Bu kanun kapsamında 10.ncu ve 11.nci maddeden yararlanan 
mükellefler  “BA” VE “BS” bilgi formlarını doldururken mükellef yerine 
ne yazacaklar, vergi sicil numarası yerine ne yazacakları kanun 
gerekçesinde de açıklanmamış, kanunda da gösterilmemiştir. Bu 
nedenle; 
 
17.1 Madde önerisi: 
 
Kanun tasarısının 10. maddesinin 6. Fıkrasından sonra gelmek üzere 
7.nci fıkra aşağıdaki şekilde eklenmiştir.  
 
Bu kanun 10.ncu maddesine göre beyan edilen emtia, makine, 
teçhizat ve demirbaşları ilişkin “BA” bilgi formları verilmez. Bu fıkra 
hükmünün uygulanmasına ilişkin geçmişe yönelik vergi cezası, 
gecikme faizleri, usulsüzlük cezaları uygulanmaz. 
 
17.2 Madde önerisi: 

 
Kanun tasarısının 11. maddesinin 4. Fıkrasından sonra gelmek üzere 
7.nci fıkra aşağıdaki şekilde eklenmiştir.  
 
Bu kanun 11.ncu maddesine göre beyan edilen emtia, makine, 
teçhizat ve demirbaşları “BS” bilgi formları verilmez. Bu fıkra 
hükmünün uygulanmasına ilişkin geçmişe yönelik vergi cezası, 
gecikme faizleri, usulsüzlük cezaları uygulanmaz. 
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SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN 
YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN TASARISINA İLİŞKİN RAPOR 

 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve 

Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nda yer alan 

sosyal güvenlik hukukuna ilişkin düzenlemeler aşağıda ele alınmıştır. 

Yeniden yapılandırma düzenlemesi genel olarak olumlu olmakla 

birlikte, aşağıdaki hususların da dikkate alınması yerinde olacaktır. 

 

1- Tasarıda, “bu kanunun yayımlandığı tarihten önce 
tahakkuk ettiği halde” ibaresi ile başvurular kısıtlanmış ve 

bu da yapılandırmaya olan talebi azaltacaktır. Yani 

başvurmak istemesine rağmen bazı kimseler kapsam dışı 

bırakılmıştır. Bu nedenle “bu kanunun yayımlandığı 
tarihten önce tahakkuk ettiği halde” ibaresi çıkartılmak 

suretiyle kısıtlamaların kaldırılması sağlanmalıdır. 

2- Aynı şekilde “Ön değerlendirme, araştırma veya tespit 

aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları” başlıklı 14. 

maddede yer alan “30/6/2010 tarihine kadar (bu tarih 

dahil) bitirilmiş olup bu Kanunun yayımlandığı tarihten 

önce asgari işçilik tutarının tespitine ilişkin olarak Kuruma 

başvuruda bulunulmasına rağmen, bu Kanunun 

yayımlandığı tarihten önce Kurumca re’sen tahakkuk 

ettirilerek işverene tebliğ edilememiş olan” ibaresi de 

yapılandırmaya olan talebi azaltacaktır. Bu ibare de 

çıkartılmak suretiyle kısıtlamaların kaldırılması 

sağlanmalıdır. 

3- 2008 yılında çıkartılan yeniden yapılandırmadan yararlanan 

ancak ekonomik kriz nedeniyle taksitlerini aksatmalarından 

dolayı yapılandırması bozulanların mağdur edilmiştir. 

Bunun için eski yapılandırmalardan yararlananların da 



21 
 

yeniden değerlendirilmesi ve ödenmiş ve ödenmemiş 

taksitleri dikkate ihya işlemi yapılması sağlanmalıdır.  

4- 5510 sayılı Kanun uyarınca, Valilikler, belediyeler ve ruhsat 

vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri, yapı 

ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan 

işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların 

verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, verildiği 

tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlü 

tutulmuştur. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyenler 

hakkında, idarî para cezası uygulanmaktadır.      Ancak 

5510 sayılı Kanunun yürürlüğü süresince yasanın ilgili 

kurumlara yeterince anlatılamamış olmasından dolayı bir 

çok kurum yüklü miktarlarda idari para cezalarıyla 

karşılaşmaktadır. Bu nedenle Valilikler, belediyeler ve 

ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel 

kişileri, yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği 

taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların 

verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, verildiği 

tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma bildirmemiş olan 

idarelerin idari para cezalarının kaldırılması gereklidir. Aksi 

halde bütün kurum ve kuruluşlarda bu husus önemli 

sorunlara yol açacaktır. 

5- 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 İzinler 

Hakkında Kanun olmak üzere  çalışma hayatını düzenleyen 

diğer kanunlara göre uygulanan idari para cezaları da “Bazı 

Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve 

Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tasarısı”na dahil edilmelidir. 
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6- 506 sayılı Kanun döneminde isteğe bağlı sigorta primini üç 

ay üst üste ödemediği için sigortalılığı sona erdirilenler 

mağdur edilmiştir. Bu şekilde isteğe bağlı sigortalılığı üç ay 

üst üste prim ödememesinden dolayı sona erdirilenlerin 

sigortalılıklarının devam ettirilerek geçmiş yıllardaki gün 

boşluklarının primlerini ödemelerine imkan tanınmalıdır. 

7- Yeniden yapılandırmada taksitlendirme yapılırken herhangi 

bir teminat istenmemesi, başvuruda bulunan tüm 

işverenlerin taleplerinin kabul edilmesi başvuruyu 

artıracaktır.  

8- Yapılandırma kanunu, açık ve kolay anlaşılır bir düzenleme 

içermelidir. Rasyolara bağlanmış, karmaşık bir yapılandırma 

olması başvuruyu da azaltacaktır. 

 

 


