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KONU

: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun

ÖZETİ

: Tebliğde 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin

Genel Tebliği (Seri No: 3) yayımlandı.

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkraları kapsamında
başvuru yapabilecek mükelleflerden; süresinde başvuruda bulunamayanlar
ile başvuruyu süresinde yapmasına rağmen ödeme süresini geçirmesi
nedeniyle Kanundan yararlanma hakkını kaybedenlere ilişkin açıklamalar
yapılmıştır.

24/11/2016 tarihli ve 29898 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 16/11/2016
tarihli ve 6761 sayılı Kamu Mâli Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanunun 12 nci maddesiyle 6736 sayılı Kanuna Geçici 1 inci madde
eklenmiş olup; söz konusu düzenleme aşağıdaki gibidir.
“GEÇİCİ MADDE 1- (1) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkraları
kapsamında olan ve Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden gün ile 31/10/2016 tarihi
(bu tarih dâhil) arasında tebliğ edilen ihbarnamelere konu alacaklar için süresinde
başvuruda bulunamayan mükellefler, anılan fıkralardan yararlanmak üzere bu maddenin
yürürlüğe girdiği ayın sonuna kadar başvuruda bulunabilir ve bu başvurular üzerine
yapılandırılan alacakların ilk taksiti aynı sürede ödenir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen sürede tebliğ edilen ihbarnameler üzerine Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasına göre süresinde başvuruda bulunduğu halde ödenmesi
gereken tutarları süresinde ödemeyerek yapılandırmayı ihlal edenler, ihlale konu olan
tutarları birinci fıkrada belirtilen sürede ödemeleri koşuluyla, Kanun hükümlerinden
yararlandırılır. Bu fıkra kapsamında yapılacak ödemelere Kanunun 10 uncu maddesinin
altıncı fıkrasında yer alan geç ödeme zammı uygulanmaz. Şu kadar ki, bu fıkra
hükmünden yararlanılması durumunda Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının
(b) bendi hükmünden yararlanılmaz.”
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25/11/2016 tarihli ve 29899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)’de 6761 sayılı Kanun
ile 6736 sayılı Kanuna eklenen Geçici 1’nci maddenin uygulamasına dair usul ve esaslar
hakkında bazı açıklamalarda bulunulmuştur.
Bu açıklamalar aşağıdaki gibidir.
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğde, 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila
sekizinci fıkraları kapsamında başvuru yapabilecek mükelleflerden; süresinde
başvuruda bulunamayanlar ile başvuruyu süresinde yapmasına rağmen ödeme
süresini geçirmesi nedeniyle Kanundan yararlanma hakkını kaybedenlere,
anılan fıkra hükümlerinden yeniden yararlanma hakkı veren ve 24/11/2016 tarihli
ve 29898 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 16/11/2016
tarihli ve 6761 sayılı Kamu MâliYönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 12 nci maddesiyle 6736 sayılı Kanuna
eklenen geçici 1 inci maddenin uygulamasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin
Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden hazırlanmıştır.
Başvuru ve ödeme sürelerinin yeniden belirlenmesi
MADDE 3 – (1) 6736 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası
gereğince, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkraları kapsamında
olan ve Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden 20/8/2016 tarihi ile 31/10/2016
tarihi (bu tarihler dâhil) arasında tebliğ edilen vergi/ceza ihbarnamelerine konu
alacaklar için süresinde başvuruda bulunamayan mükellefler, anılan fıkralardan
yararlanmak üzere geçici 1 inci maddenin yürürlüğe girdiği Kasım/2016 ayının
sonuna kadar başvuruda bulunabilecek ve bu başvurular üzerine yapılandırılan
alacakların ilk taksiti yine Kasım/2016 ayı sonuna kadar ödenecektir.

Mutlukent Mahallesi 1978. Cadde No:14 – 06810 - Ümitköy/Ankara
Tel - Faks : +90 312 441 56 60 - 441 32 12 E-posta: info@meridyendenetim.com

Sayfa 2 / 7

(2) Geçici 1 inci madde kapsamına giren ve Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
ila sekizinci fıkraları hükmünden yararlanmak isteyen mükelleflerin, 30 Kasım
2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar 23/8/2016 tarihli ve 29810 mükerrer sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği ekinde yer alan
dilekçe (Ek:4/A) ile yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.
(3) Anılan fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere 30 Kasım 2016 tarihine (bu
tarih dâhil) kadar başvuran mükelleflerin, yapılandırılan borçlarına ilişkin ilk
taksiti 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödemeleri gerekmekte olup,
yapılandırılan borçların tamamının bu tarihe kadar ödenmesi durumunda,
Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan hüküm
kapsamında, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından %50 oranında indirim yapılacaktır.
Örnek 1 – Mükellefe, 6736 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci
fıkraları kapsamına giren alacaklara ilişkin vergi/ceza ihbarnamesi 31 Ağustos
2016 tarihinde tebliğ edilmiştir. Mükellef, 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 25/10/2016 tarihli ve 2016/9385
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında uzatılan süre dâhil olmak üzere
Kanundan yararlanmak için 30 Ekim 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar
başvuruda bulunması gerektiği halde bu sürede başvuruda bulunmamıştır.
Bu durumda, Kanunun geçici 1 inci maddesiyle yapılmış olan düzenleme
kapsamında mükellefin Kanun hükümlerinden yararlanmak istemesi halinde, 30
Kasım 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar vergi dairesine başvurması ve
yapılandırılan alacağa ilişkin peşin veya ilk taksit tutarını da 30 Kasım 2016
tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödemesi gerekmektedir. Yapılandırılan borçların
tamamının 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödenmesi durumunda
hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından %50 oranında indirim yapılacaktır.
Örnek 2 – Mükellefe, 6736 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci
fıkraları kapsamına giren alacaklara ilişkin vergi/ceza ihbarnamesi 19 Eylül 2016
tarihinde tebliğ edilmiştir.
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Mükellef 2016/9385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında uzatılan süre
dâhil olmak üzere Kanundan yararlanmak için 19 Kasım 2016 tarihine (bu tarih
dâhil) kadar başvuruda bulunması gerektiği halde bu sürede başvuruda
bulunmamıştır.
Bu durumda, Kanunun geçici 1 inci maddesiyle yapılmış olan düzenleme
kapsamında mükellefin Kanun hükümlerinden yararlanmak istemesi halinde, 30
Kasım 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar vergi dairesine başvurması ve
yapılandırılan alacağa ilişkin peşin veya ilk taksit tutarını da 30 Kasım 2016
tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödemesi gerekmektedir. Mükellefin taksitle
ödemeyi tercih etmesi halinde anılan madde kapsamında 6 taksitte ödemede
bulunabileceğinden, izleyen taksitler Ocak/2017, Mart/2017, Mayıs/2017,
Temmuz/2017 ve Eylül/2017 aylarında ödenecektir.
(4) 6736 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince,
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkraları kapsamında olan ve
Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden 20/8/2016 tarihi ile 31/10/2016 tarihi (bu
tarihler dâhil) arasında tebliğ edilen vergi/ceza ihbarnameleri üzerine süresinde
Kanundan yararlanmak için başvuruda bulunduğu halde ödemesi gereken
tutarları süresinde ödemeyerek yapılandırmayı ihlal edenler, ihlale konu tutarları
30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödemeleri şartıyla, anılan fıkra
hükümlerinden yararlanabileceklerdir.
(5) Anılan fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere süresinde başvuruda
bulunduğu halde ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun
hükümlerini ihlal eden mükelleflerin, ihlale konu tutarları 30 Kasım 2016 tarihine
(bu tarih dâhil) kadar ödemeleri durumunda bu tutarlara Kanunun 10 uncu
maddesinin altıncı fıkrasında yer alan geç ödeme zammı hesaplanmayacak
ancak yapılacak ödemelere, Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b)
bendinde yer alan hüküm kapsamında, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından %50
oranında indirim yapılmayacaktır.
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Örnek 3 – Mükellefe, 6736 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci
fıkraları kapsamına giren alacaklara ilişkin vergi/ceza ihbarnamesi 22 Ağustos
2016 tarihinde tebliğ edilmiş ve mükellef anılan fıkra hükümlerinden yararlanmak
üzere taksitli ödeme seçeneğini tercih ederek 19 Eylül 2016 tarihinde vergi
dairesine başvurmuştur.
Yapılandırılan borca ilişkin vadesi 30 Eylül 2016 tarihi olan ilk taksit ödeme
süresi, 2016/9385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında 31 Ekim 2016
tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzamıştır. Ancak, mükellef uzayan süre de dâhil
olmak üzere ilk taksiti süresinde ödemediğinden yapılandırma ihlal olmuştur.
Mükellef, yapılandırılmış borçlarına ilişkin ihlale neden olan ilk taksit tutarını, 30
Kasım 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödemesi durumunda Kanun
hükümlerinden yararlanabilecektir. Bu durumda, ödeyeceği tutar için geç ödeme
zammı hesaplanmayacaktır.
Geçici 1 inci maddenin ikinci fıkrasıyla yapılan düzenlemede ödenmeyen tutarlar
nedeniyle yapılandırması ihlal olmuş mükelleflere ihlale konu tutarları 30 Kasım
2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödenmesi şartına bağlı olarak Kanundan
yeniden yararlanma imkânı sağlandığından, mükellefin ödeme süresi gelmemiş
diğer taksitlerinin ödeme süreleri uzamamaktadır. Dolayısıyla, mükellefin
yapılandırılan borcuna ilişkin ikinci taksitin ödeme süresinin Kasım/2016 ayı
olduğu dikkate alındığında bu taksitin de 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dâhil)
kadar ödenmesi gerekmektedir.
Örnek 4 – Örnek 3’teki mükellefin yapılandırılan borçlarını peşin ödeme
seçeneğini tercih ederek ödemek istemesi ve yapılandırılan borcu 31 Ekim 2016
tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödememiş olması halinde, 6736 sayılı Kanunun 10
uncu maddesinin altıncı fıkrası gereğince, ödenmeyen tutarı Ekim/2016 ayını
izleyen Kasım/2016 ayı sonuna kadar hesaplanacak bir aylık geç ödeme zammı
ile birlikte ödeme imkânı bulunmaktadır. Dolayısıyla, 6761 sayılı Kanunun
yayımlandığı 24 Kasım 2016 tarihi itibarıyla yapılandırma ihlal olmadığından,
mükellefin 6736 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası
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hükmünden yararlanması mümkün değildir.
Diğer hususlar
MADDE 4 – (1) 2016/9385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinin
ikinci fıkrası ile 6736 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci
fıkralarına göre yapılandırılacak borçlara ilişkin olarak birinci fıkrada yer alan
başvuru ve ilk taksit ödeme süresi; Kanunun yayımlandığı 19/8/2016 tarihinden
(bu tarih hariç) 31/10/2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar yapılan tebligatlara
münhasır olmak üzere Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay
uzatıldığı dikkate alındığında, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ile ödeme
süresi uzatılan borçların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde ödenmesi
durumunda Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer
alan hüküm kapsamında, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından %50 oranında indirim
yapılacaktır.
Örnek 5 – Mükellefe, 6736 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci
fıkraları kapsamına giren alacaklara ilişkin vergi/ceza ihbarnamesi 7 Ekim 2016
tarihinde tebliğ edilmiştir. Bu durumda, 2016/9385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
kapsamında Kanundan yararlanmak için mükellef 6 Aralık 2016 tarihine (bu tarih
dâhil) kadar başvuruda bulunabilecektir.
Mükellefin 5 Aralık 2016 tarihinde peşin ödeme seçeneğini tercih ederek
Kanundan yararlanmak için başvuruda bulunduğu varsayıldığında, yapılandırılan
borçları 2 Ocak 2017 tarihine kadar ödemesi durumunda Yİ-ÜFE tutarından %50
oranında indirim yapılacaktır.
Ancak, 2 Ocak 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödemenin yapılmaması
halinde, mükellef Yİ-ÜFE tutarından indirim imkânını kaybedecek, Kanundan
yararlanabilmek için yapılandırılan tutarı hesaplanacak bir aylık geç ödeme
zammı ile birlikte 31 Ocak 2017 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödeyebilecektir.
(2) Geçici 1 inci madde kapsamına giren mükellefler tarafından, 20/8/2016 tarihi
ile 31/10/2016 tarihi (bu tarihler dâhil) arasında tebliğ edilen ve Kanunun 4 üncü
maddesinin

birinci

ila

sekizinci

fıkraları

kapsamına
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ihbarnamelerine konu alacaklar için dava açılmış olması halinde bu davalardan
da 30 Kasım 2016 tarihine kadar vazgeçilmesi gerektiği tabiidir.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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