
                                                         

 

İstanbul,  07.03.2011 
SiRKÜLER 
2011/03 
 
KONU : VERGİ VE SİGORTA BORÇLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA 
VE MATRAH ARTIRIMI 
 
25.02.2011 tarih 27857 mükerrer sayılı resmi gazetede yayınlanan 6111 sayılı 
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır. 
 
1. Kapsam ve Tanımlar 
 
Yasanın kapsamı ve içerdiği tanımlar aşağıdaki gibidir. 
 
-31.12.2010 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe 
kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi 
cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,  
 
-2010 yılına ilişkin olarak 31/12/2010 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve 
bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 
 
-31/12/2010 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı 
olmayan vergi cezaları, 
 
-Vadesi 31/12/2010 tarihinden önce olduğu halde bu Kanunun yayımlandığı 
tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan; adli ve idari para cezaları, 
 
-31/12/2010 tarihinden gümrük yükümlülüğü doğan gümrük vergileri, idari para 
cezaları, faizler, zamlar ve gecikme zammı alacakları, 
 
-2010 yılı Kasım ayı ve önceki aylara ilişkin; sigorta primi, emeklilik keseneği ve 
kurum karşılığı, işsizlik sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara 
bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, 
 
-2010 yılı Kasım ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve 
topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı 
alacakları, 
 
-2010 yılı Kasım ayı ve önceki aylara ilişkin sosyal güvenlik destek primi ile 
bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, 
 
-30/11/2010 tarihine kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale 
konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit 
sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile 
bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,  
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-31/12/2010 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca 
uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme 
zammı alacakları,  
 
-Belediyelerin; 31/12/2010 tarihinden önceki dönemlere, ilişkin vergi ve bunlara 
bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 6111 sayılı yasanın 
kapsamına girmektedir. Aşağıdaki önemli gördüğümüz detaylara yer 
verilmektedir. Yasadan yararlanma konusunda bizler ile temasa geçmenizi 
tavsiye etmekteyiz.  
 
 
2. Kesinleşmiş Alacaklar  
 
-Vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş 
bulunan vergilerin/gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamı ile 
bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, 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 vergilere/gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, 
gecikme zammı gibi ve aslı bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş 
olanlar dahil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para 
cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının,  
 
tahsilinden vazgeçilecektir. Ödemeler 2’şer aylık vadelerle ilk taksidi Mayıs 
2011’de başlamak üzere 18 eşit taksitte yapılacaktır. Taksit sayısına göre tespit 
edilen katsayılar ile borç miktarı belirlenecektir. Altı eşit taksit 1.05, Dokuz 
taksit 1.07, On iki taksit 1.10, On sekiz taksit 1.15 katsayısı kullanılarak 
belirlenecektir. Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarının 
yeniden yapılandırılmasında aynı yöntem kullanılacaktır. SGK için ilk taksit 
Haziran 2011 sonunda başlayacaktır. Vergi ve SGK taksitleri böylece 
çakışmayacaktır.  
 
-Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen 
şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun 
yollarına başvurmamaları şarttır. 
 
3. Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan amme alacakları 
 
-Bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ilk derece yargı mercileri nezdinde 
dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, resen 
veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin 
tahakkuklarda; vergilerin/gümrük vergilerinin %50’si ile bu tutara ilişkin 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, 
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-Terkine ilişkin karar olması halinde, ilk tarhiyata/tahakkuka esas alınan 
vergilerin %20’si ile bu tutara ilişkin faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı 
yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları 
esas alınarak hesaplanacak tutarın; Kanunda belirtilen süre ve şekilde 
tamamen ödenmesi şartıyla,  
 
-Tasdik veya tadilen tasdike ilişkin karar olması halinde, tasdik edilen vergilerin 
tamamı ile bu tutara ilişkin 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 alacak aslına bağlı 
olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme 
zamlarının tamamının, tahsilinden vazgeçilecektir. 
 
-Asla bağlı olmaksızın kesilen vergi cezalarından cezanın %25’inin, tahsilinden 
vazgeçilecektir.. 
 
 
-Başvuruda bulunan mükellefler, taksit ödeme süresince bu vergi türleri ile ilgili 
verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri çok zor durum 
olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde 
ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde belirtilen madde hükümlerine göre 
yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler. 
 
 
4. İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan vergiler 
 
-Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, tamamlanamamış olan vergi 
incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine bu Kanunun matrah ve 
vergi artırımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla devam edilir. Bu 
işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergilerin %50’si ile bu tutara 
gecikme faizi yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık 
değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile bu tarihten sonra 
ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine 
kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamının, vergi aslına bağlı olmayan 
cezalarda cezanın %25’inin, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün 
içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen 
aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte ödenmesi 
şartıyla vergi aslının %50’sinin vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın 
%75’inin, vergilere bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar uygulanan gecikme 
faizinin ve vergi aslına bağlı cezaların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. 
 
-Bu madde hükümlerinden yararlanılabilmesi için madde kapsamında ödeme 
başvurusunda bulunulan alacağa ilişkin dava açılmaması şarttır. 
 
-Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar; 
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-Vergi Usul Kanunu 371’nci maddesine göre beyan edilen matrahlar üzerinden 
tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı ile hesaplanacak pişmanlık zammı 
yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranı 
esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde 
tamamen ödenmesi şartıyla pişmanlık zammı ve vergi cezalarının tamamının, 
 
-2010 yılı ve önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak emlak vergisi 
bildiriminde bulunmayan veya bildirimde bulunduğu halde vergisi eksik 
tahakkuk eden mükelleflerce bildirimde bulunulması ve tahakkuk eden vergi ve 
taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payının tamamı ile bunlara bağlı 
gecikme faizi ve gecikme zammı yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar 
TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu 
Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla, tahsilinden 
vazgeçilecektir. 
 
 
5. Gelir ve Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı   
 
Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri vermiş oldukları yıllık beyannamelerinde 
vergiye esas alınan matrahlarını, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci 
ayın sonuna kadar, 2006 takvim yılı için %30, 2007 takvim yılı için %25, 2008 
takvim yılı için %20, 2009 takvim yılı için %15 oranlarından az olmamak üzere 
artırdıkları takdirde, kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için yıllık gelir 
ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için 
daha sonra başka bir tarhiyat yapılamayacaktır. 
 
-Gelir Vergisi mükelleflerinden bilanço esasına göre defter tutan mükellefler ile 
serbest meslek erbabı için bu artırımlar 2006 takvim yılı için 9.550 liradan, 2007 
takvim yılı için 10.320 liradan, 2008 takvim yılı için 11.220 liradan, 2009 takvim 
yılı için 12.230 liradan az olamaz. Geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından 
oluşanlar için bu miktarın 1/5’inden, geliri bunlar dışında kalan diğer gelir 
vergisi mükellefleri için ise işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler 
için belirlenmiş tutardan az olamaz. Bu düzenlemenin uygulamasında ilgili 
yıllar itibarıyla gayrimenkul sermaye iratları için belirlenen istisna tutarları 
dikkate alınmayacaktır. 
 
-Kurumlar Vergisi Mükelleflerin de zarar hali dahil bu artırımlar 2006 takvim yılı 
için 19.110 liradan, 2007 takvim yılı için 20.650 liradan, 2008 takvim yılı için 
22.440 liradan, 2009 takvim yılı için 24.460 liradan az olmayacaktır. 
 
-Bu madde hükmüne göre artırılan matrahlar %20 oranında vergilendirilecektir. 
Ancak, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini, artırımda bulunmak istedikleri 
yıla ait yıllık beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş, bu beyannameler 
üzerinden tahakkuk eden vergilerini süresinde ödemiş ve bu vergi türleri için  
Kanunun 2’nci ve 3’ncü maddeleri hükümlerinden yararlanmamış olmaları 
şartıyla, bu madde hükmüne göre artırılan matrahları üzerinden %15 oranında 
vergilendirilirler. 
 
 
2011/03-04 



                                                         

 

 
-Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları 
yıllara ait zararların %50’si, 2010 yılı izleyen yıllar karlarından mahsup edilmez. 
 
-İşe başlama ve işi bırakma gibi nedenlerle kıst dönemde faaliyette bulunmuş 
mükellefler hakkında ilgili yıllar için belirlenen asgari matrahlar, faaliyette 
bulunulan ay sayısı (ay kesirleri tam ay olarak) dikkate alınarak hesaplanır.  
 
6. Katma Değer Vergisinde Artırım 
 
-Katma değer vergisi mükelleflerinin, her bir vergilendirme dönemine ilişkin 
olarak verdikleri beyannamelerindeki hesaplanan katma değer vergisinin yıllık 
toplamı üzerinden 2006 yılı için %3, 2007 yılı için %2,5, 2008 yılı için %2, 2009 
yılı için %1,5 oranına göre belirlenecek katma değer vergisini, vergi artırımı 
olarak Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar beyan 
etmeleri halinde, bu mükellefler nezdinde söz konusu vergiyi ödemeyi kabul 
ettikleri yıllara ait vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak katma değer vergisi 
incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır. 
 
-Katma değer vergisi mükelleflerinin, artırıma esas alınan ilgili yılın 
vergilendirme dönemlerinin tamamı için artırımda bulunmaları zorunludur. 
 
-Bu madde hükmüne göre ödenen katma değer vergisi, gelir veyakurumlar 
vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak nazara 
alınmaz, ödenmesi gereken katma değer vergilerinden indirilmez veya herhangi 
bir şekilde iade konusu yapılmaz. 
 
 
7. Gelir (stopaj) ve kurumlar (stopaj) vergisinde artırım 
 
-Mükelleflerin her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri muhtasar 
beyannamelerinde yer alan ücret ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık 
toplamı üzerinden 2006 yılı için %5, 2007 yılı için %4, 2008 yılı için %3 ve 2009 
yılı için %2 oranında hesaplanacak gelir vergisini, bu Kanunun yayımlandığı 
tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar idareye başvurarak artırımda bulunmayı 
kabul etmeleri halinde, bu mükellefler nezdinde söz konusu vergiyi ödemeyi 
kabul ettikleri yıllara ait vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak ücret yönünden 
gelir (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacaktır. 
 
 
8. Matrah ve vergi artırımına ilişkin ortak hükümler 
 
-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’nci maddesine 
göre belirlenen oranın bir kat fazlası oranında uygulanacak gecikme zammıyla 
birlikte takip ve tahsiline devam olunur. 
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-Hesaplanarak veya artırılarak ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisi 
matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak kabul edilmezler, 
 
-Matrah veya vergi artırımında bulunulması, 213 sayılı Kanunun defter ve 
belgelerinin muhafaza ve ibrazına ilişkin hükümlerin uygulanmasına engel 
teşkil etmeyecektir.  
 
-Artırımda bulunan mükellefler hakkında başlanılan vergi incelemeleri ve takdir 
işlemlerinin, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ayın başından itibaren bir 
ay içerisinde sonuçlandırılamaması halinde, bu işlemlere devam 
edilmeyecektir. 
 
9. İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, 
makine, teçhizat ve demirbaşlar 
 
-Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri işletmelerinde mevcut olduğu halde 
kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları kendilerince 
veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel ile 
Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar bir envanter 
listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebilirler. 
Bildirime dahil edilen kıymetler için amortisman ayrılmayacaktır. 
 
-Beyan edilen; genel orana tabi makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli 
üzerinden %10 oranı, indirimli orana tabi diğer makine, teçhizat, demirbaş ve 
emtianın 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. Makine, teçhizat ve 
demirbaşlar üzerinden ödenen bu vergi hesaplanan katma değer vergisinden 
indirilemez. Yalnızca emtia üzerinden ödenen vergi genel esaslara göre indirilir. 
 
-Bu madde kapsamında bildirilen kıymetlerin satılması halinde satış bedeli, 
bunların deftere kaydedilen değerinden düşük olamaz.  
Bu hükümler nedeniyle geçmişe yönelik vergi cezası uygulanmayacaktır. 
 
10. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, kasa 
mevcudu ve ortaklardan alacaklar 
 
-Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen 
üçüncü ayın sonuna kadar, aynı nev’iden emtialara ilişkin cari yıl kayıtlarına 
göre tespit edilen gayrisafi kar oranını dikkate alarak fatura düzenlemek ve her 
türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına 
intikal ettirilebilirler. Gayrisafi kar oranının cari yıl kayıtlarına göre tespit 
edilemediği hallerde, mükellefin bağlı olduğu meslek odalarının belirleyeceği 
oranlar esas alınır.   
 
-Bu hükmün uygulanmasına ilişkin olarak geçmişe yönelik vergi cezası ve 
gecikme faizi uygulanmayacaktır. 
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-31/12/2010 tarihi itibarıyla düzenleyecekleri 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 kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını 
düzeltebilirler.  
 
-Beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında hesaplanan vergi, beyanname 
verme süresi içinde ödenir. Bu hüküm  uyarınca beyan edilen tutarlar nedeniyle 
ilave bir tarhiyat yapılmayacaktır. 
 
Ödenen bu vergi gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilemez, beyan 
edilen tutarlar ve ödenen vergiler kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider 
olarak kabul edilmezler. 
 
11. Sosyal Güvenlik Kurumu Alacakları  
 
2010 yılı Kasım ayı ve önceki aylara ilişkin olup, Kanunun yayımlandığı tarihten 
önce tahakkuk ettiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş 
olan; 
 
-Sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, 
sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası 
primi,  
 
asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun 
yayımlandığını tarihe kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları 
esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde 
ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme 
zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.  
 
-Ödeme taksitleri Haziran 2011’den başlamak üzere 18 taksittir. 2’şer ay aralıklı 
olarak tahakkuk ettirilecektir.    
 Yararlanmak isteyen borçluların, bu maddelerde belirtilen şartların yanı sıra 
dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına 
başvurmamaları şarttır.  
 
-31/12/2010 tarihine kadar  işlenen fiillere ilişkin olup, bu Kanunun yayımlandığı 
tarihten önce kesinleştiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla 
ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının %50’sinin ve ayrıca,  
 
-31/12/2010 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı 
tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar tahakkuk ettiği halde dava safhasında 
veya dava açma süresi sona ermemiş olan idari para cezası asıllarının %25’inin 
yukarıdaki şekilde TEFE/ÜFE aylık değişim oranları ile hesaplanacak faiz ile 
ödenmesi halinde bakiyelerinden ve faizlerinin tamamının tahsilinden 
vazgeçilecektir.  
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Yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçluların taksit ödeme süresince 
tahakkuk eden sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında 
ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, belirtilen 
madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini 
ödeme haklarını kaybederler. 
 
 
12. Yeni İşe Almalarda İşveren Hissesi Desteği 
 
31.12.2015 tarihine kadar yeni işe alınacak ve fiilen çalışacak kişilerin sosyal 
güvenlik primlerinin işveren hisseleri işe alındıkları tarihten itibaren işsizlik 
sigortası fonundan karşılanacaktır. 
 
Bu teşvik 48’aya  varan sürelerle çalışanın yaşı, cinsiyeti, mesleki konumu 
itibariyle farklı sürelerde uygulanacaktır. 6111 sayılı yasanın 74’ncü maddesi ile 
düzenleme yapılmıştır. 
 
İşe yeni alınanların geriye dönük 6 ay içerisinde ilgili işletmede çalışmamış 
olmaları ve ortalama işçi sayısına ilave olarak işe alınmaları şartı 
bulunmaktadır. 
 
13. Varlık Barışından Yararlanma 
 
-5811 sayılı Kanun ile getirilen Varlık Barışı Kanunundan yararlanarak 
varlıklarını yurda getirmeyi beyan etmelerine rağmen bu taahhütlerini yerine 
getirmeyenlere, yerli kaynaklardan doğan sermaye artırım zorunluluklarını 
yerine getirmeyenlere ve yasa uyarınca ödemeleri gereken vergileri süresinde 
ödemeyenlere 2  ay süre içinde bu eksikliklerin giderme olanağı getirilmiştir. 
 
Yukarıdaki şekilde getirilen düzenlemelerden yararlananların 5811 sayılı 
yasanın getirdiği haklardan faydalanmaları olanaklı kılınmıştır. 
 
5811 sayılı yasaya ilişkin yukarıdaki düzenlemeler 6111 sayılı yasanın geçici 
madde 3 maddesinde yapılmıştır. 

 
 
 
 
 
 
   BİLGİ   BAĞIMSIZ  D E N E T İ M  
    VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 

               ANONİM ŞİRKETİ 
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