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6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA 
İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI 

HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI  

 

ÖZET : 

- 6736 sayılı Kanunun matrah ve vergi arttırımına ilişkin 

hükümlerinden faydalanmak için öngrülen son başvuru 

tarihi olan 31.10.2016 tarihi 25.11.2016 tarihine kadar 

uzatılmıştır. İlk taksidin ödenmesi ile ilgili herhangi bir 

değişiklik yapılmamış olup; başvuruda bulunanların ilk 

taksitlerini Kasım/2016 ayından itibaren ikişer aylık 

dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri 

gerekmektedir. 

- Kanunun işletme kayıtlarının düzeltilmesi ile ilgili 6’ncı 

maddesi hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin 

30.11.2016 tarihine kadar başvuruda bulunmaları ve ilk 

taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitleri 

beyanname verme süresini takip eden ikinci ve 

dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödemeleri 

gerekmektedir. Başvuru ve ilk taksidin ödenmesi ile ilgili 

sürelerde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 

Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, 19.08.2016 

tarihinden önce başlanıldığı hâlde, tamamlanamamış olan vergi 

incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemleri ile ilgili olarak 

19/8/2016 tarihinden (bu tarih hariç) 31/10/2016 tarihine (bu 

tarih dâhil) kadar yapılan tebligatlar ile ilgili olarak Kanunun 

4’üncü maddesinden yaralanmak isteyenler ihbarnamenin 

tebliğini izleyen otuzuncu günden itibaren 1 ay içerisinde yazılı 

başvuruda bulunabililer. İlk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen 

2 nci aydan başlamak üzere ödenecektir. 

 

Özel sektörün kamuya olan borç yükünün azaltılarak borçlara taksitle ödeme imkânı 

getirilmesi, ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması, vergi incelemesinde olan konuların 

dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi, vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak 
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geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması, işletme 

kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik 

edilmesi amacıyla hazırlanan 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına 

İlişkin Kanun, 19.08.2016 tarih  ve  29806 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanmış ve  

yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş ve konuyla ilgili açıklamalarımıza 

19.08.2016/102 sayılı Sirkülerimzde yer verilmişti.  

 

23.08.2016 tarih ve 29810 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Alacakların 

Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) de ise  

6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’un ne şekilde 

uygulanacğı ile ilgili ayrıntılı açıklamalarda bulunulmuş olup, konuyla ilgili 

açıklamalarımıza ise 24.08.2016/103 sayılı Sirkülerimizde yer verilmiştir.  

6736 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan düzenleme 

aşağıdaki gibidir. 

“İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler 

MADDE 4- (1) Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, bu Kanunun 

yayımlandığı tarihten önce başlanıldığı hâlde, 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 Yİ-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 hâlinde 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 vazgeçilir.” 

6736 sayılı Kanunun “İşletme kayıtlarının düzeltilmesi” başlıklı 6’ncı maddesinde ise 

işletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve 

demirbaşlar hakkında uygulanacak hükümler yer almaktadır. 

 



  

 
 

  

          

                                      
 
T                                     TÜRMOB Gençlik Caddesi No: 107   06570   Anıttepe – Ankara 
                                       Tel : (312) 232 50 60  Faks : (312) 232 50 73   www.turmob.org.tr  

 

 
                                                      Sirküler Rapor Mevzuat         27.10.2016/130-3 

T   Ü   R   M   O   B 
TÜRKİYE  SERBEST  MUHASEBECİ  MALİ MÜŞAVİRLER 

VE   YEMİNLİ  MALİ   MÜŞAVİRLER  ODALARI  BİRLİĞİ 

SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT 

 

6736 sayılı Kanunun “Ortak hükümler” başlıklı 10’uncu maddesinin 1’inci fıkrası 

uyarınca; Kanunun ilgili maddelerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler 

saklı kalmak kaydıyla Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların; 

 

a) 31.10.2016 tarihinde kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları, 

b) Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine ve 

belediyelere bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksidini Kasım/2016 

ayından, Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise 

ilk taksidini ise Aralık/2016 ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde 

azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri, 

gerekmektedir. 

 

Öte yandan 6736 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinin 17’nci fıkrasında Bakanlar Kurulu, 

Kanunda öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatmaya 

yetkili kılınmış olup; Kanunun verdiği bu yetkiye istinaden hazırlanan ve 26.10.2016 

tarih ve 29869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 25.10.2016 tarih ve 2016/9385 sayılı 

BKK ile 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda yer 

alan bazı başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri uzatılmıştır. Yayımlanan söz konusu Karar 

uyarınca;   

- 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda yer alan 

başvuru süreleri, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 6 ncı maddesi 

hükmü saklı kalmak üzere, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 

25/11/2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzatılmıştır. 

 

- 6736 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında 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 uzatılmıştır. 

 

Buna göre; 

- Kanunun matrah ve vergi arttırımına ilişkin hükümlerinden faydalanmak için 

öngrülen son başvuru tarihi olan 31.10.2016 tarihi 25.11.2016 tarihine kadar 

uzatılmıştır. İlk taksidin ödenmesi ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılmamış olup; 
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başvuruda bulunanların ilk taksitlerini Kasım/2016 ayından itibaren ikişer aylık 

dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri şarttır. 

- Kanunun işletme kayıtlarının düzeltilmesi ile ilgili 6’ncı maddesi hükümlerinden 

yararlanmak isteyenlerin 30.11.2016 tarihine kadar başvuruda bulunmaları ve ilk 

taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitleri beyanname verme 

süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödemeleri 

gerekmektedir. Başvuru ve ilk taksidin ödenmesi ile ilgili sürelerde herhangi bir 

değişiklik yapılmamıştır. 

- Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, 19.08.2016 tarihinden önce 

başlanıldığı hâlde, tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve 

tahakkuk işlemleri ile ilgili olarak 19/8/2016 tarihinden (bu tarih hariç) 

31/10/2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar yapılan tebligatlar ile ilgili olarak 

Kanunun 4’üncü maddesinden yaralanmak isteyenler ihbarnamenin tebliğini 

izleyen otuzuncu günden itibaren 1 ay içerisinde yazılı başvuruda bulunabililer. İlk 

taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen 2 nci aydan başlamak üzere ödenecektir. 

 

2016/9385 sayılı BKK yapılan düzenleme sonra  Yasa ile ilgili başvuru ve ödeme 

sürelerinin genel tarihleri aşağıdaki gibi olmuştur.  

 

Başvuru/ödeme türü Yasada Yer Alan Süreler 

2016/9385 sayılı BKK ile 

Yapılan Düzenleme 

Sonrası Süreler 

Yeniden yapılandırmaya konu 

olacak alacakların vadesinin son 

tarihi 

30 Haziran 2016 30 Haziran 2016 

Borçların yeniden 

yapılandırılması için başvuru 

süresi  

 31 Ekim 2016 

25 Kasım 2016 

(bu Kanunun 

yayımlandığı tarihten 

önce başlanıldığı hâlde, 

tamamlanamamış olan 

vergi incelemeleriyle ilgili   

4/1 maddesi  ile işletme 

kayıtlarının düzeltilmesi 

ile ilgili 6’ncı maddesi 
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hükmü saklı kalmak 

üzere)  

Maliye Bakanlığına, Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığına, il özel 

idarelerine ve belediyelere bağlı 

tahsil dairelerine ödenecek 

borçların ilk taksitini ödeme 

süresi  

 30 Kasım 2016 30 Kasım 2016 

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı 

tahsil dairelerine ödenecek 

tutarların  ilk taksitinin ödeme 

süresi 

 31 Aralık 2016 31 Aralık 2016 

Matrah artırımları için başvuru 

süresi  
 31 Ekim 2016 

 

25 Kasım 2016 

 

İşletmede mevcut olduğu hâlde 

kayıtlarda yer almayan emtia, 

makine, teçhizat ve 

demirbaşların envanter listesi ile 

vergi dairelerine bildirmek 

suretiyle defterlerine kaydedilme 

süresi 

 30 Kasım 2016 30 Kasım 2016 

Gelir ve kurumlar vergisi 

mükelleflerinin kayıtlarında yer 

aldığı hâlde işletmelerinde 

mevcut olmayan emtialarını, 

fatura düzenlemek ve her türlü 

vergisel yükümlülüklerini yerine 

getirmek suretiyle kayıt ve 

beyanlarına intikal ettirme süresi 

 

 30 Kasım 2016 30 Kasım 2016 

Kayıtlarda yer aldığı hâlde 

işletmede bulunmayan malların 

kayıt ve beyanlarına intikal süresi  

 30 Kasım 2016 30 Kasım 2016 
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Kayıtlarda yer aldığı hâlde 

işletmede bulunmayan kasa 

mevcudu ve ortaklardan 

alacakların dikkate alınacağı 

bilanço tarihi  

31/12/2015 31/12/2015 

Kayıtlarda yer aldığı hâlde 

işletmede bulunmayan kasa 

mevcudu ve ortaklardan 

alacakların vergi dairelerine 

beyan edilmesi suretiyle 

kayıtların düzeltilmesi süresi  

 30 Kasım 2016 30 Kasım 2016 

Yurt dışında bulunan para, altın, 

döviz, menkul kıymet ve diğer 

sermaye piyasası araçların, 

maddedeki hükümler 

çerçevesinde Türkiye’ye 

getirilme süresi  

31/12/2016 31/12/2016 

Gelir veya kurumlar vergisi 

mükelleflerinin sahip oldukları, 

Türkiye’de bulunan ancak kanuni 

defter kayıtlarında yer almayan 

para, altın, döviz, menkul kıymet 

ve diğer sermaye piyasası 

araçları ile taşınmazlarının 

dönem kazancının tespitinde 

dikkate alınmaksızın kanuni 

defterlere kayıt süresi  

 

31/12/2016 31/12/2016 

SMMM ve YMM’lerin üyesi 

oldukları odalara olan aidat 

borçları ile odaların TÜRMOB’a 

olan birlik payı borçlarının 

asıllarının ödenmemiş kısmı için 

başvuru süresi  

31 Ekim 2016 

 

25 Kasım 2016 
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SMMM ve YMM’lerin üyesi 

oldukları odalara olan aidat 

borçları ile odaların TÜRMOB’A 

olan birlik payı borçlarının 

asıllarının ödenmemiş kısmının 

birinci taksitinin ödeme süresi 

 30 Kasım 2016 30 Kasım 2016 

 

213 sayılı Kanunun 15 inci 

maddesine göre mücbir sebep 

hâli ilan edilmiş ve mücbir sebep 

süresi iki yılı aşmış yerlerdeki 

mükelleflerden, mücbir sebep 

hâli süresinin sona ermesi  ve 

bunun için  başvuru süresi 

 

 31 Ekim 2016 

 

25 Kasım 2016 

 

Kanunun kapsadığı dönemlere 

ilişkin olarak, bu Kanunun 

yayımlandığı tarihten önce 

başlanıldığı hâlde, 

tamamlanamamış olan vergi 

incelemeleri ile takdir, tarh ve 

tahakkuk işlemleri 

 

İhbarnamenin tebliğ tarihinden 

itibaren otuz gün içerisinde 

yazılı başvuruda bulunularak, 

ilk taksit ihbarnamenin 

tebliğini izleyen aydan 

başlamak üzere 

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 

 

Söz konusu Karar yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup sirkülerimize ek olarak 

verilmiştir. 

 

Saygılarımızla… 
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Karar Sayısı: 2016/9385 

 

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda yer alan bazı sürelerin 

uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 24/10/2016 tarihli ve 108326 

sayılı yazısı üzerine, 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 

25/10/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

 

 

Recep Tayyip ERDOĞAN 

CUMHURBAŞKANI 

 

25/10/2016 TARİHLİ VE 2016/9385 SAYILI 

KARARNAMENİN EKİ 

KARAR 

 

Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri 

MADDE l-(1)3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 

Kanunda yer alan başvuru süreleri, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 6 ncı maddesi hükmü 

saklı kalmak üzere, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 25/11/2016 tarihine (bu tarih dâhil) 

kadar uzatılmıştır. 

 

(2) 6736 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında 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 

uzatılmıştır. 

 

Yürürlük 

MADDE 2- (l) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 

 


