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Konu: 2016/9385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uygulamasına ilişkin açıklama yapılmıştır. 

Özet: 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 

10 uncu maddesinin on yedinci fıkrasında, Bakanlar Kurulu’na Kanunda yer alan başvuru ve ilk 

taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatma yetkisi verilmiştir. Bakanlar Kurulu, bu yetkisini 

26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 25/10/2016 tarihli 

ve 2016/9385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kullanmıştır. 

2016/9385 sayılı BKK ile yapılan düzenlemeye ve 6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin Maliye 

Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, Maliye Bakanlığı, il özel idareleri ve belediyelere Kanun 

kapsamında yapılacak başvuru süreleri ile Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası için ayrıca ilk 

taksit ödeme süresinin yeniden belirlenmesine yönelik açıklamalar, 03.11.2016 tarih ve 29877 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun 

Genel Tebliği(Seri No.2) yer almaktadır. 

 

 

1. Sürelerin Yeniden Belirlenmesi 
 

2016/9385 sayılı BKK’nın 1 inci maddesinin birinci fıkrası ile 6736 sayılı Kanunun; 2, 3, 5 inci 

maddeleri ve 4 üncü maddesinin dokuzuncu ve onuncu fıkraları ile 10 uncu maddesinin on 

dokuzuncu fıkrasına göre yapılandırılacak borçlara ilişkin olarak, Kanunda yer alan başvuru 

süreleri 25 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır. 

 

Kanun kapsamına giren; kesinleşmiş alacaklar ile kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan 

alacakların yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının 

yapılandırılmasına ilişkin başvuru süreleri 25 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzamış 

olmaktadır.  

Ancak, bu hükümler kapsamında yapılacak ilk taksit ödemelerinde herhangi bir süre uzatımı 

söz konusu olmadığından, ilk taksit ödemelerinin Kanunda belirlenen süre (30 Kasım 2016 

tarihine kadar bu tarih dahil) içerisinde yapılması gerekmektedir. 

 

2016/9385 sayılı BKK’nın 1 inci maddesinin birinci fıkrasında, Kanunun 6 ncı maddesi hükmü saklı 

tutularak başvuru süreleri uzatıldığından, 6 ncı madde kapsamında yapılacak başvuruların Kanunda 

belirlenmiş süreler içerisinde yapılması gerekmektedir. 

2016/9385 sayılı BKK’nın 1 inci maddesinin ikinci fıkrası ile 6736 sayılı Kanunun 4 üncü 
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maddesinin birinci ile 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 dahil) kadar yapılan tebligatlara münhasır olmak üzere 

Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır. 

 

Buna göre, 6736 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 19/8/2016 tarihinden (bu tarih hariç) 

31/10/2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan vergi/ceza ihbarnamesine ait tebligatlara 

münhasır olmak üzere, Kanunun inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan vergilere ilişkin 4 üncü 

maddesinin birinci ila sekizinci fıkralarına göre yapılandırılacak borçlara ilişkin olarak birinci 

fıkrada yer alan; 

 

- “ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün” olarak belirlenmiş olan başvuru süresi, 30 

günün bitim tarihinden itibaren bir ay, 

 

- ilk taksit için belirlenmiş olan “ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere” 

şeklindeki ödeme süresi ilk taksit için ihbarnamenin tebliğini izleyen ikinci ayın sonuna kadar (peşin 

ödeme seçeneği tercih edilmiş olanlar dahil) 

 

uzatılmıştır. 

 

Örnek- Mükellefe, 6736 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkraları kapsamına 

giren vergi ve cezaya ilişkin ihbarname 7 Eylül 2016 tarihinde tebliğ edilmiştir. Mükellefin, 

Kanundan yararlanmak için 7 Ekim 2016 tarihine kadar yapması gereken başvurunun süresi BKK 

gereği 7 Kasım 2016 tarihine; ilk taksit ödeme süresi de 31 Ekim 2016 tarihinden 30 Kasım 2016 

tarihine kadar uzamıştır. 

 

6736 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkralarından yararlanılması için 30 gün 

içerisinde yapılması gereken başvuruyu süresinden sonra yapmaları nedeniyle başvuruları reddedilen 

mükelleflerin müracaatları da yukarıdaki örnekte açıklandığı şekilde değerlendirilecektir. 
 

6736 sayılı Kanun'un 6. maddesinde ise işletme kayıtlarında; emtia, makine, teçhizat ve 

demirbaşlar ile kasa mevcudu, ortaklardan alacaklarla ilgili olarak yapılacak düzeltme 

işlemlerine yer verilmektedir. Bu maddede söz konusu işlemlerle ilgili sürelerde (Son başvuru 

tarihi 30 Kasım 2016) 2016/9385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile herhangi bir değişiklik 

yapılmamış olduğundan, bu işlemler için herhangi bir süre uzaması söz konusu bulunmamaktadır. 

Varlık barışı olarak da adlandırılan bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına ilişkin 7. 

maddede de söz konusu işlemlerle ilgili sürelerde (Son başvuru tarihi 31 Aralık 2016) 2016/9385 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile herhangi bir değişiklik yapılmamış olduğundan, bu işlemler için 

herhangi bir süre uzaması söz konusu bulunmamaktadır. 

 

2. Yürürlük 
 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun Genel Tebliği(Seri No.2) 

Tebliğ yayımı tarihi olan 03.11.2016 tarihinde yürürlüğe girmektedir. 

 

Saygılarımızla. 
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Hizmetleri Ltd. Şti. 

Mehmet ERKAN 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı 

açıklamalar için bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar bulunmaktadır. 
 

 

 

 


