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BAZI ALACAKLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 

6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLĠĞĠ 

(SERĠ NO: 2) 

25/2/2011 tarihli ve 1. Mükerrer 27857 sayılıResmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 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 Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden 2011/1713 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı 30/4/2011 tarihli ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

Söz konusu Kararname eki "6111 SAYILI KANUNDA YER ALAN BAZI BAġVURU VE ĠLK 

TAKSĠT ÖDEME SÜRELERĠNĠN UZATILMASINA ĠLĠġKĠN KARAR" ile 

- 6111 sayılı Kanunun İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Kısımlarında yer alan baĢvuru süreleri, Sosyal 

Güvenlik Kurumuna yapılacak olan ödemeler hariç ilk taksit ödeme süreleri, Kanunun 4 üncü 

maddesi ile 17 nci maddesinin sekizinci fıkrasının (b) bendi hükümleri saklı kalmak üzere, 

- 6111 sayılı Kanun kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak olan ödemelerden ilk taksit 

ödeme süresi 2011/Mayıs ayında sona erecek olanların ilk taksit ödeme süresi, 

- 6111 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 17 nci maddesinin sekizinci fıkrasının (b) bendinde yer alan 

başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri; Kanunun yayımlandığı 25/2/2011 tarihinden 2/5/2011 tarihine 

(bu tarih dahil) kadar yapılan tebligatlara münhasır olmak üzere, 

Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıĢtır. 

Anılan Karara göre, 6111 sayılı Kanunun 2 ila 11 inci maddelerine ilişkin süreler aşağıda belirtilmiş 

olup 17 nci maddesine göre yapılandırılan alacakların başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri ise ekli 

tabloda gösterilmiştir. 

I- 6111 sayılı Kanunun; 

 - Kesinleşmiş alacaklara ilişkin 2 nci, 

 - Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan amme alacaklarına ilişkin 3 üncü, 

 - Pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılan beyanlara ilişkin 5 inci, 

 - Gelir ve kurumlar vergisinde matrah artırımına ilişkin 6 ncı, 

 - Katma değer vergisinde artırıma ilişkin 7 nci, 

 - Gelir (stopaj) ve kurumlar (stopaj) vergisinde artırıma ilişkin 8 inci 



maddelerinden yararlanmak için baĢvuru süresi 31 Mayıs 2011 tarihi bitimine, bu maddelere göre 

yapılandırılan alacaklara ilişkin ilk taksit ödeme süresi (peşin ödeme seçeneği tercih edilmiş olanlar 

dahil) 30 Haziran 2011 tarihine uzatılmıştır. 

II-25/2/2011 tarihinden 2/5/2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan vergi/ceza ihbarnamesine ait 

tebligatlara münhasır olmak üzere; 6111 sayılı Kanunun inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan 

vergilere ilişkin 4 üncü maddesinde yer alan "ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün" olarak 

belirlenmiş olan baĢvuru süresi,30 günün bitim tarihinden itibaren bir ay, ilk taksit için 

belirlenmiş olan "ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere" şeklindeki ödeme süresi ise 

ilk taksit için ihbarnamenin tebliğini izleyen ikinci ayın sonuna kadar (peşin ödeme seçeneği tercih 

edilmiş olanlar dahil) uzatılmıştır. 

Örneğin, 6111 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren vergi ve cezaya ilişkin ihbarname 7 

Mart 2011 tarihinde tebliğ edilmiş ise Kanundan yararlanılmak için 6 Nisan 2011 tarihine kadar 

yapılması gereken başvurunun süresi 2011/1713 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği 6 Mayıs 2011 

tarihine uzamıştır. Bu başvuruya ilişkin ilk taksit ödeme süresi de, 30 Nisan 2011 tarihinden 31 Mayıs 

2011 tarihine uzamıştır. 

6111 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinden yararlanmak için öngörülen 30 günlük süreyi geçirdikten 

sonra vergi dairelerine müracaat eden mükelleflerin bu müracaatları da örnekte açıklandığı şekilde 

değerlendirilecektir. 

Buna göre, 25 Şubat 2011 tarihinde tebliğ edilmiş bir vergi/ceza ihbarnamesine konu alacaklar için 

6111 sayılı Kanundan yararlanmak için yapılacak olan başvurunun en son 27 Nisan 2011 tarihinde 

yapılmış olması gerekmektedir. 

III- 6111 sayılı Kanunun; 

- "İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar" 

başlıklı 10 uncu maddesine göre beyan edilecek emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların beyan ve 

maddeye göre hesaplanan verginin ödeme süresi 31 Mayıs 2011 tarihinden, 30 Haziran 2011 tarihine 

uzatılmıştır. 

Buna göre, bu Tebliğin yayımından önce yapılan beyanlar üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme 

süresi de 30 Haziran 2011 tarihine uzamıştır. 

- "Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar" 

başlıklı 11 inci maddesinin; 

a) Birinci fıkrasına göre gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin işletmelerinde mevcut olmayan 

emtialarını, fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle 

kayıtlarına intikal ettirmeleri için öngörülen 31 Mayıs 2011 tarihi, 30 Haziran 2011 tarihine, 

b) İkinci fıkrasına göre işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyan 

edilmesine ve maddeye göre hesaplanan verginin ödenmesine ilişkin süre 31 Mayıs 2011 tarihinden, 

30 Haziran 2011 tarihine, 

uzatılmıştır. 

Ancak, 2011/1713 sayılı Kararnamenin yayım tarihinden önce 6111 sayılı Kanunun 11 inci 



maddesinin birinci fıkrasına göre kayıtlara alınmıĢ olan emtia ile ilgili vergisel yükümlülükler 

(beyan ve ödeme) ise sürelerinde yerine getirilecek ve faturaların düzenlendiği döneme iliĢkin 

beyannamelerde beyan edilecektir. 

IV- Diğer Hususlar 

1-2011/1713 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında başvuru ve ödeme süresi uzatılan alacaklar ile 

ilgili olarak anılan Kararnamenin yayımı tarihinden önce (30/4/2011) Kanun hükümlerinden 

yararlanmak üzere başvuruda bulunanların, 6111 sayılı Kanun kapsamında yapacakları ilk taksite 

ilişkin ödeme süresi de (peşin ödeme seçeneği tercih edilmiş olanlar dahil) yukarıda yapılan 

açıklamalar çerçevesinde 1 ay uzamıştır. 

2- 6111 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 9 uncu fıkrasına göre taksit ödeme süresince mükelleflerin 

beyanı üzerine tahakkuk edecek yıllık gelir veya kurumlar vergisi, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar 

(stopaj) vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi ve bu vergilerle birlikte tahakkuk eden 

damga vergisini vadesinde ödeme şartına yönelik herhangi bir süre uzatımı söz konusu olmayıp, ilk 

taksit ödeme süresi başlangıç tarihi olan 1 Mayıs 2011 tarihinden itibaren başlayan bu yükümlülüğün 

anılan Kanunda öngörüldüğü şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir. 

3- Mükelleflerce, 6111 sayılı Kanunun İkinci Kısmının İkinci Bölümünün "Pişmanlıkla ya da 

kendiliğinden yapılan beyanlar" başlıklı 5 inci maddesi kapsamında, matrah ve vergi artırımı 

kapsamına girmeyen vergi türleri de dahil olmak üzere bütün vergi türleri itibarıyla beyanda 

bulunulması mümkün olup, bu kapsamda yapılan beyanlar üzerine tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin 

tamamı ile hesaplanacak pişmanlık zammı veya gecikme faizi yerine Kanunun yayımlandığı tarihe 

kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; Kanunda belirtilen süre ve 

şekilde tamamen ödenmesi şartıyla pişmanlık zammı veya gecikme faizi ile vergi cezalarının 

tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir. Anılan hüküm çerçevesinde matrah ve vergi artırımı 

kapsamına giren vergi türleri için beyanda bulunulması, mükelleflere söz konusu vergiler için vergi 

incelemesi ve tarhiyat yapılmaması bağışıklığı sağlamamaktadır. 

Bu nedenle, mükelleflerin 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere, Kanunun 5 inci 

maddesi uyarınca "Pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılan beyanlar" kapsamında yapmış oldukları 

başvuruların her ne sebeple olursa olsun, matrah ve vergi artırımı hükümlerinden yararlanılmak üzere 

düzeltilmesinin talep edilmesi halinde, bu düzeltme talepleri, 6111 sayılı Kanunun başvuru süresi 

içerisinde ve sadece ilgili olduğu vergi türleri itibarıyla yerine getirilebilecektir. Mükelleflerin bu 

yöndeki talepleri vergi dairelerince değerlendirilecek matrah ve vergi artırımına ilişkin yeni 

bildirimlerin alınmasını müteakip gerekli düzeltme işlemleri yapılacaktır. 

4- 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasındaki "defter, kayıt ve belgeleri yok edenler 

veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya 

belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler" 6111 sayılı Kanunun 

6, 7 ve 8 inci madde hükümlerine göre matrah ve vergi artırımından yararlanmaları mümkün 

bulunmadığından, bu mükelleflerin yapmış oldukları matrah ve vergi artırımı taleplerinin de kabul 

edilmemesi ve tahakkuk eden vergilerin terkin edilerek tahsil edilen tutarların kendilerine red 

ve iadesi gerekmektedir. 

Tebliğ olunur. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MADDE / 

FIKRA
ALACAKLI KURUM ALACAK TÜRÜ BAġVURU SÜRESĠ 

MÜRACAATIN 

YAPILACAĞI YER

AZAMĠ 

TAKSĠT 

SAYISI

ÖDEME TARĠHLERĠ VEYA ġEKĠLLERĠ 

17 (10-b) 

TEDAġ veya 

TEDAġ'ın Hissedarı 

Olduğu Elektrik 

Dağıtım ġirketleri

Tarımsal sulamada 

kullanılan elektrik 

tüketiminden 

kaynaklanan alacaklar

Temmuz/2011 ayı 

sonuna kadar

Türkiye Elektrik Dağıtım 

Anonim Şirketi veya ortağı 

olduğu                                                 

Elektrik Dağıtım Şirketleri

5 eşit taksit

Aralık-2011/

Kasım-2012/

Kasım-2013/

Kasım-2014/

Kasım-2015/ 

17 (11) 

TOBB, TESK, Barolar 

Birliği, TÜRMOB, 

Ġhracatçı Birlikleri ve 

Diğer Meslek 

KuruluĢları

Üyelerinden olan aidat 

alacakları, katılma 

payları, staj kredisi

Eylül/2011 ayı sonuna 

kadar
İlgili kuruluş  

Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen aydan başlamak 

üzere yedi ay içinde ödenmesi gerekmektedir. 

17 (12)                       
Organize Sanayi 

Bölgeleri

Elektrik ve su bedeli 

ile yönetim aidatları  

Mayıs/2011 ayı sonuna 

kadar
İlgili Organize Sanayi Bölgesi 

12 eşit 

taksit

Haziran-Temmuz-Eylül-Kasım-2011/                              

Ocak-Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2012/     

Ocak-Mart- 2013

17 (17-a) Hazine MüsteĢarlığı

Geliştirme ve 

Destekleme Fonu 

Kaynaklı alacaklar 

(afet kredileri hariç) 

Körfez krizinden zarar 

gören müteahhit, 

ihracatçı, ithalatçı ve 

nakliye firmalarına         

91-T/5, 92-T/69, 92-

T/90 sayılı YPK 

kararları çerçevesinde 

T.İhracat Kredi 

Bankası'na kaynak 

aktarılmak suretiyle 

sağlanan ve Hazine 

alacağına dönüşen 

kredilere ilişkin 

alacaklar için

Mayıs/2011 ayı sonuna 

kadar

T.İhracat ve Kredi Bankası 

A.Ş.

18 eşit 

taksit

Haziran-Temmuz-Eylül-Kasım-2011/                              

Ocak-Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2012/     

Ocak-Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2013/       

Ocak-Mart-2014

EK

MADDE / 

FIKRA
ALACAKLI KURUM ALACAK TÜRÜ BAġVURU SÜRESĠ 

MÜRACAATIN 

YAPILACAĞI YER

AZAMĠ 

TAKSĠT 

SAYISI

ÖDEME TARĠHLERĠ VEYA ġEKĠLLERĠ 

17 (7)                     YURT-KUR

351 sayılı Kanunun 

geçici 4 üncü maddesi 

uyarınca daha önce 

yapılandırılan ancak 

ihlal edilen öğrenim 

ve katkı kredisi 

alacakları

Haziran/2011 ayı 

sonuna kadar

Yüksek Öğrenim Kredi ve 

Yurtlar Kurumu

İlgili Kanun hükmü uyarınca yapılmış olan 

taksitlendirme ihya edilmektedir. Ödeme süresi 

geçmiş borçların Haziran/2011 ayı sonuna kadar 

ödenmesi gerekmektedir.

17 (8-a)                       TRT

Elektrik enerjisi satış 

bedeli payı, bandrol 

ücretleri ve idari para 

cezaları

Mayıs/2011 ayı sonuna 

kadar

Türkiye Radyo-Televizyon 

Kurumu

18 eşit 

taksit

Haziran-Temmuz-Eylül-Kasım-2011/                              

Ocak-Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2012/     

Ocak-Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2013/       

Ocak-Mart-2014

İlgiliye yapılacak 

bildirim tarihinden 

itibaren 60 ıncı günün 

sonuna kadar

25/2/2011 tarihinden 

2/5/2011 tarihine kadar 

yapılan bildirimler için 

60 ıncı günün 

bitiminden itibaren 1 ay

17 (9)   KOSGEB

KOSGEB tarafından 

kullandırılan 

desteklerden 

kaynaklanan alacaklar

Mayıs/2011 ayı sonuna 

kadar

Küçük ve Orta Ölçekli 

İşletmeleri Geliştirme ve 

Destekleme İdaresi Başkanlığı

18 eşit 

taksit

Haziran-Temmuz-Eylül-Kasım-2011/                              

Ocak-Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2012/     

Ocak-Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2013/       

Ocak-Mart-2014

17 (10-a) 

TEDAġ veya 

TEDAġ'ın Hissedarı 

Olduğu Elektrik 

Dağıtım ġirketleri

Elektrik tüketiminden 

kaynaklanan alacaklar

Mayıs/2011 ayı sonuna 

kadar

Türkiye Elektrik Dağıtım 

Anonim Şirketi veya ortağı 

olduğu                                                 

Elektrik Dağıtım Şirketleri

18 eşit 

taksit

Haziran-Temmuz-Eylül-Kasım-2011/                              

Ocak-Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2012/     

Ocak-Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2013/       

Ocak-Mart-2014

EK

17 (8-b) TRT

İnceleme aşamasında 

olan elektrik enerjisi 

satış bedeli payı, 

bandrol ücretleri ve 

idari para cezaları

Türkiye Radyo-Televizyon 

Kurumu
6 eşit taksit

İlk taksit başvuru süresinde başlamak üzere ikişer 

aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte                                     

(25/2/2011 tarihinden 2/5/2011 tarihine kadar yapılan 

bildirimler için başvuru ve ilk taksit ödeme süresi 60 

ıncı günün bitiminden itibaren 1 ay uzatıldığından, ilk 

taksit ödeme süresi de bu tebligatlara konu alacaklar 

için 1 ay uzatılmıştır.)



 
 
 
 

 
 
 

MADDE / 

FIKRA
ALACAKLI KURUM ALACAK TÜRÜ BAġVURU SÜRESĠ 

MÜRACAATIN 

YAPILACAĞI YER

AZAMĠ 

TAKSĠT 

SAYISI

ÖDEME TARĠHLERĠ VEYA ġEKĠLLERĠ 

17 (18)                     
Çevre ve Orman 

Bakanlığı

Çevre ve Orman 

Bakanlığınca 

kullandırılan kredi 

alacakları 

Temmuz/2011 ayı 

sonuna kadar

İl Çevre ve Orman 

Müdürlükleri
5 eşit taksit

Aralık-2011/

Kasım-2012/

Kasım-2013/

Kasım-2014/

Kasım-2015/ 

Geliştirme ve 

Destekleme Fonu 

Kaynaklı alacaklar 

(afet kredileri) ile 

T.Halk Bankası, 

Tasfiye Halinde 

T.Emlak Bankası, 

Ziraat Bankası ve 

Tarım Kredi 

Kooperatiflerinin 

kendi kaynaklarından 

kullandırılan ve 

18/4/2001 tarih ve 

2001/2312 sayılı BKK 

eki listede yer alan 

afet kararnamelerine 

istinaden Hazine 

kaynağına dönüşen 

krediler ile Hazine 

kaynağına dönüşen 

10/4/2000 tarih ve 

2000/659 sayılı ile 

9/6/2000 tarih ve 

2000/853 sayılı 

Kararlar 

kapsamındaki 

kredilere ilişkin 

alacaklar

17 (17-b) Hazine MüsteĢarlığı
Mayıs/2011 ayı sonuna 

kadar

İlgisine göre 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.Halk Bankası A.Ş.

Tarım Kredi Kooperatifleri

18 eşit 

taksit

Haziran-Temmuz-Eylül-Kasım-2011/                              

Ocak-Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2012/     

Ocak-Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2013/       

Ocak-Mart-2014

EK

MADDE / 

FIKRA
ALACAKLI KURUM ALACAK TÜRÜ BAġVURU SÜRESĠ 

MÜRACAATIN 

YAPILACAĞI YER

AZAMĠ 

TAKSĠT 

SAYISI

ÖDEME TARĠHLERĠ VEYA ġEKĠLLERĠ 

17 (19-a)                           DSĠ

DSİ tarafından inşa 

edilen sulama 

tesislerine ilişkin 

yatırım bedeli 

alacakları

Temmuz/2011 ayı 

sonuna kadar

Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğüne bağlı ilgili bölge 

müdürlüğü

12 eşit 

taksit

Ağustos-Eylül-Kasım-2011/                                                            

Ocak-Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2012/                                         

Ocak-Mart-Mayıs 2013

17 (19-c)                           DSĠ

DSİ ile kooperatifler 

arasında imzalanan 

önsözleşmeden 

kaynaklanan yatırım 

bedeli alacakları

Mayıs/2011 ayı sonuna 

kadar

Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğüne bağlı ilgili bölge 

müdürlüğü

12 eşit 

taksit

Haziran-Temmuz-Eylül-Kasım-2011/                              

Ocak-Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2012/     

Ocak-Mart- 2013

17 (19-d)                        DSĠ

Dünya Bankası 

kaynaklı uygun 

kullanılmayan hibe 

alacakları 

Mayıs/2011 ayı sonuna 

kadar

Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğüne bağlı ilgili bölge 

müdürlüğü

12 eşit 

taksit

Haziran-Temmuz-Eylül-Kasım-2011/                              

Ocak-Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2012/     

Ocak-Mart- 2013

17 (20)                 
Kültür ve Turizm 

Bakanlığı

Kültür varlıklarının 

korunması, bakım ve 

onarımı amacıyla 

kullandırılan krediler

Mayıs/2011 ayı sonuna 

kadar
Kültür ve Turizm Bakanlığı

18 eşit 

taksit

Temmuz-Ağustos-Ekim-Aralık-2011/                        

Şubat-Nisan-Haziran-Ağustos-Ekim-Aralık-2012/     

Şubat-Nisan-Haziran-Ağustos-Ekim-Aralık-2013/                  

Şubat-Nisan-2014

17 (21)            
Tarım ve KöyiĢleri 

Bakanlığı

Tarımsal amaçlı 

kooperatiflere veya bu 

kooperatiflerin 

ortaklarına 

kullandırılan krediler 

Temmuz/2011 ayı 

sonuna kadar

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı          

İl Müdürlükleri

5 eşit taksit

(Kredinin 

kalan 

vadesi beş 

yıldan fazla 

olan 

alacaklar 

için kalan 

vade 

süresince)

Ekim-2011/

Eylül-2012/

Eylül-2013/

Eylül-2014/

Eylül-2015/

(Kredinin kalan vadesi beş yıldan fazla olan alacaklar 

için kalan vade süresinde)

EK



 

 
 
 

 
 
 
 
 

MADDE / 

FIKRA
ALACAKLI KURUM ALACAK TÜRÜ BAġVURU SÜRESĠ 

MÜRACAATIN 

YAPILACAĞI YER

AZAMĠ 

TAKSĠT 

SAYISI

ÖDEME TARĠHLERĠ VEYA ġEKĠLLERĠ 

17 (25-ç)              

KĠT ve Bunların 

Müesseseleri, Bağlı 

Ortaklıkları ve 

ĠĢtirakleri

Taşınmazların 

kiralanmasından 

kaynaklanan kira 

bedeli alacakları

Mayıs/2011 ayı sonuna 

kadar

İlgili kamu iktisadi teşebbüsü 

ve  müessesesi, bağlı ortaklığı, 

iştiraki

18 eşit 

taksit

Haziran-Temmuz-Eylül-Kasım-2011/                              

Ocak-Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2012/     

Ocak-Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2013/       

Ocak-Mart-2014

17 (25-f)                            

Ġl Özel Ġdareleri, 

Belediyeler ve 

Bunların Bağlı 

KuruluĢları Ġle 

Sermayesinin 

%50'sinden Fazlası 

Bunlara Ait ġirketler

Taşınmazlar hakkında 

yapılan irtifak hakkı 

ve kiralama 

işlemlerinden 

kaynaklanan alacaklar

Mayıs/2011 ayı sonuna 

kadar

İlgili                                                      

il özel idaresi,                             

belediye, bağlı kuruluş ve 

şirketler

18 eşit 

taksit

Haziran-Temmuz-Eylül-Kasım-2011/                              

Ocak-Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2012/     

Ocak-Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2013/       

Ocak-Mart-2014

17 (25-g)

Vakıflar Genel 

Müdürlüğü ve Mazbut 

Vakıflar

Vakıflar Genel 

Müdürlüğü ile mazbut 

vakıflara ait 

taşınmazların 

kiralanması 

işlemlerinden 

kaynaklanan alacaklar

Mayıs/2011 ayı sonuna 

kadar

Vakıflar Genel Müdürlüğü,                           

Vakıflar

4 ay içinde peşin veya taksitle ödenmek istenmesi 

halinde azami 12 ay içinde ve eşit taksitler halinde 

kanuni faizi ile birlikte ödenmek üzere taksitlendirme 

yapılabilir. 

17 (27)                 RTÜK

Yıllık brüt reklam 

gelirlerinden alınan % 

5 oranındaki pay ile 

eğitime katkı payı 

Mayıs/2011 ayı sonuna 

kadar

Radyo ve Televizyon Üst 

Kurulu 

18 eşit 

taksit

Haziran-Temmuz-Eylül-Kasım-2011/                              

Ocak-Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2012/     

Ocak-Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2013/       

Ocak-Mart-2014

EK

MADDE / 

FIKRA
ALACAKLI KURUM ALACAK TÜRÜ BAġVURU SÜRESĠ 

MÜRACAATIN 

YAPILACAĞI YER

AZAMĠ 

TAKSĠT 

SAYISI

ÖDEME TARĠHLERĠ VEYA ġEKĠLLERĠ 

17 (22)                 
Tarım ve KöyiĢleri 

Bakanlığı

Dağıtımı yapılan arazi 

bedeli alacakları  

Temmuz/2011 ayı 

sonuna kadar

Tarım Reformu Bölge 

Müdürlükleri
5 eşit taksit

Aralık-2011/

Kasım-2012/

Kasım-2013/

Kasım-2014/

Kasım-2015/ 

17 (23)         
Sulama Kooperatifleri 

ve Sulama Birlikleri

Tarımsal sulama 

faaliyetlerinden 

kaynaklanan alacaklar

Temmuz/2011 ayı 

sonuna kadar
İlgili Kooperatif / Birlik 5 eşit taksit

Aralık-2011/

Kasım-2012/

Kasım-2013/

Kasım-2014/

Kasım-2015/ 

17 (25-a)            

Maliye Bakanlığı,     

Orman Genel 

Müdürlüğü

Kullanım bedelleri ve 

hasılat/ticari kar 

payları

Mayıs/2011 ayı sonuna 

kadar

İlgisine göre; Defterdarlık 

(Milli Emlak Dairesi 

Başkanlığı, Milli Emlak 

Müdürlüğü) Malmüdürlüğü,                              

Orman Bölge Müdürlükleri

18 eşit 

taksit

Haziran-Temmuz-Eylül-Kasım-2011/                              

Ocak-Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2012/     

Ocak-Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2013/       

Ocak-Mart-2014

17 (25-b)                

Çevre ve Orman 

Bakanlığı, Kültür ve 

Turizm Bakanlığı ve 

Orman Genel 

Müdürlüğü

Orman köylülerini 

kalkındırma geliri, 

arazi tahsis bedeli, 

ağaçlandırma bedeli, 

ağaçlandırma ve 

erozyon kontrolü 

bedeli, % 3 proje 

bedeli ve toprak 

bedeli asılları

Mayıs/2011 ayı sonuna 

kadar

İlgisine göre;                                

Çevre ve Orman İl Müdürlüğü,                               

Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü,                       

Orman Bölge Müdürlükleri

18 eşit 

taksit

Haziran-Temmuz-Eylül-Kasım-2011/                              

Ocak-Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2012/     

Ocak-Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2013/       

Ocak-Mart-2014

EK



 

MADDE / 

FIKRA
ALACAKLI KURUM ALACAK TÜRÜ BAġVURU SÜRESĠ 

MÜRACAATIN 

YAPILACAĞI YER

AZAMĠ 

TAKSĠT 

SAYISI

ÖDEME TARĠHLERĠ VEYA ġEKĠLLERĠ 

17 (28) Ġlgili kamu kurum ve 

kuruluĢları

Askeri okullardan, 

PMYO ve polis 

kolejlerinden 

ayrılanlar ile mecburi 

hizmetlerini yerine 

getirmeyenlerden olan 

öğrenim giderlerine 

ilişkin tazminatlar

Mayıs/2011 ayı sonuna 

kadar

İlgili kamu kurum veya 

kuruluşu

18 eşit 

taksit

Haziran-Temmuz-Eylül-Kasım-2011/                              

Ocak-Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2012/     

Ocak-Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2013/       

Ocak-Mart-2014

17 (30)              Kalkınma Ajansları

Kalkınma ajanslarının 

il özel idareleri, 

belediye ve sanayi 

odalarından olan 

alacakları

Mayıs/2011 ayı sonuna 

kadar
İlgili Kalkınma Ajansı

18 eşit 

taksit

Haziran-Temmuz-Eylül-Kasım-2011/                              

Ocak-Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2012/     

Ocak-Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2013/       

Ocak-Mart-2014

EK


