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Konu: 2016/9385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6736 Sayılı Kanun'da yer alan başvuru süreler 

uzatılmıştır.  

Özet: 26.10.2016 tarih ve 29869 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, 2016/9385 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6736 Sayılı Kanun'da yer alan başvuru süreleri, 4. maddenin 1. 

fıkrası ile 6. madde hükmü saklı kalmak üzere Kanun'da belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 25 

Kasım 2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır. 

 

6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" 3 Ağustos 2016 tarihinde 

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmiş olup, 19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete`de 

yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Düzenlemelerin içeriğine ilişkin açıklamalarımız 2016.59 No.lu 

Sirkülerimizde yer almaktadır.  

26.10.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, 2016/9385 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı ile 6736 Sayılı Kanun'da yer alan başvuru süreleri, 4. maddenin 1. fıkrası ile 6. madde hükmü 

saklı kalmak üzere Kanun'da belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 25 Kasım 2016 tarihine (bu tarih 

dahil) kadar uzatılmıştır. 

Buna göre;  

 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.  

 Başvuru süreleri uzatılmış olmakla birlikte, peşin veya taksitli ödeme sürelerinde herhangi bir 

değişiklik yapılmamıştır. 

 6736 sayılı Kanun'un 4. maddesinin 1. fıkrasında; 19 Ağustos 2016 tarihinden önce 

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

işlemlerine matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla devam 

edileceğine ilişkin hüküm yer almaktadır. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilen 

vergiler ve gecikme faizlerinin yapılandırılması sonucu bulunan tutarların, ihbarnamenin 

tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ilk taksit 

ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde 6 eşit 

mailto:info@erkymm.com
http://www.erkymm.com/
http://www.erkymm.com/resimler/ERK_YMM_sirkuler__2016.59_2.pdf
http://www.erkymm.com/resimler/ERK_YMM_sirkuler__2016.59_2.pdf


 

A: Küçükbakkalköy Mah. Defne Sok.No:1 Flora Residence K.11 D.141-142  34750 Ataşehir /İSTANBUL  

T: 0.216.340 00 86    F: 0.216.340 00 87   E: info@erkymm.com   W: www.erkymm.com   Sayfa 2 

taksitte ödenmesi mümkün bulunmaktadır. 2016/9385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4. 

maddenin 1. fıkrasında yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süresi; Kanun'un yayımlandığı 19 

Ağustos 2016 tarihinden 31 Ekim 2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan tebligatlara 

münhasır olmak üzere Kanun'da belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 1 ay uzatılmıştır. 

 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.  

 

 

Saygılarımızla. 

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  

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. 

 

 


