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6736 SAYILI KANUNA GÖ RE; KESI NLEŞMI Ş, 
KESI NLEŞMEMI Ş VEYA DAVA SAFAHASINDA, 
I NCELEME VE TARHI YAT SAFHASINDA 
BULUNAN ALACAKLARIN YENI DEN 
YAPILANDIRILMASI  

A. GİRİŞ  

19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete ’de 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılmasına İlişkin Kanun yayımlanmış ve yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.  Bundan 

sonraki bölümde Kanun olarak anılacaktır. Kanunun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden 

yayımlanan 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel 

Tebliği de 23.08.2016 tarih ve mükerrer 29810 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanmıştır. Bundan sonraki 

bölümde kısaca1 Seri No.lu Tebliğ olarak anılacaktır.  

Bu sirkülerimizde; Kanun kapsamına giren kesinleşmiş, kesinleşmemiş veya dava safhasında 

bulunan alacaklar, inceleme ve tarhiyat safhasındaki alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 

hükümlerine yer verilmiştir. Vergi dairesi açısından vergi alacağı, mükellef açısından vergi borcunu ifade 

ettiğinden 1 No.lu Tebliğde yapılan açıklamaların mükellef açısından doğru anlaşılası için yapılandırma 

kapsamındaki alacaklar yerine bu sirkülerimizde  “alacaklar/borçlar” ifadesi kullanılmıştır.   

B. KAPSAMA GİREN ALACAKLAR/BORÇLAR  

Maliye Bakanlığı (Vergi Dairesi/Mal Müdürlükleri) 

Tahsil Dairelerince Takip ve Tahsil Olunan Amme 

Alacakları/Borçları 

İl Özel İdarelerince Takip 

ve Tahsil Olunan Amme 

Alacakları/Borçları 

Belediyelerce/Büyükşehir 

Belediyelerince Takip ve 

Tahsil Olunan Amme 

Alacakları/Borçları 

1. 30 Haziran 2016 tarihinden önceki dönemlere ait 

olup 213 sayılı VUK kapsamındaki her türlü vergi, 

resim, harçlar ve cezalar; (m.1/(1)-a) 

 Gelir ve Kurumlar Vergisi, 

 Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajı, 

 Katma Değer Vergisi, 

 Özel Tüketim Vergisi, 

 Damga Vergisi, 

 Harçlar, 

 Vergi Usul Kanunu Kapsamındaki Diğer Her 

Türlü Vergi, Resim, Harç, (Vergi Aslı) 

 Vergi Usul Kanunundan Doğan Vergi Zıyaı 

Cezası, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları, 

 Vergi Usul Kanunundan Doğan Gecikme Faizi, 

1. 30 Haziran 2016 

tarihinden önceki 

dönemlere ait olup 213 

sayılı VUK 

kapsamındaki her türlü 

vergi, resim, harçlar ve 

cezalar; (m.1/(1)-f) 

 Mülkiyet Üzerinden 

Alınan Vergiler, 

 Harçlar, 

 Başka Yerde 

Sınıflandırılmayan 

Vergiler, 

 Bu Vergilere İlişkin 

1. 30 Haziran 2016 

tarihinden önceki 

dönemlere ait olup 213 

sayılı VUK kapsamındaki 

her türlü vergi, resim, 

harçlar ve cezalar; 

(m.1/(1)-g) 
 Emlak Vergisi, 

 İlan ve Reklam Vergisi, 

 Eğlence Vergisi, 

 Haberleşme Vergisi, 

 Elektrik ve Havagazı 

Tüketim Vergisi, 

 Yangın Sigortası 
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 Amme Alacakları Tahsili Usulü Kanundan 

Doğan Gecikme Zammı. 

2. 30 Haziran 2016 tarihinden önce verilen; (m.1/(1)-

b) 
 Askerlik para cezası, 

 Seçim para cezası, 

 Nüfus para cezası, 

 Trafik idari para cezası, 

 Karayolları taşıma idari para cezası, 

 Otoyollar ve köprülerden ihlalli geçiş para 

cezası, 

 RTÜK tarafından verilen para cezası. 

3. Vadesi 19 Ağustos 2016 tarihinden önce olan; 

(m.1/(1)-c) 
 Ecrimisil, 

 Kaynak kullanım destekleme fonu, 

 Öğrenim kredisi, katkı kredisi alacakları, 

 Haksız yere yararlanılan destek ödemeleri gibi 

diğer kamu alacakları. 

Kanun kapsamındadır. 

Ancak, Maliye Bakanlığı tahsil dairelerince 6183 sayılı 

Kanun kapsamında takip ve tahsil edilen; 

 Adli ve Kapsam Dışı İdari Para Cezaları  

 Petrol ve Türk Petrol Kanununa Göre Alınan 

Devlet Hissesi, 

 Şeker Kanununa İstinaden Alınan Şeker Fiyat 

Farkı, 

 79 Sayılı Kanun Kapsamında Alınan Akaryakıt 

Fiyat İstikrar Payı, Akaryakıt Fiyat Farkı, 

 Maden Kanununa İstinaden Alınan Devlet 

Hakkı ve Madencilik Fonu 

 491 ve 655 Sayılı Kanunlar Kapsamında Alınan 

Kılavuzluk ve Römorkörcülük hizmet payı, 

Kapsam dışı bırakılmıştır. 

Gecikme Faizi ve 

Gecikme Zamları, 

Kanun kapsamındadır. 

Ancak, il özel idarelerinin 

idari para cezaları ve 3213 

sayılı Maden Kanundan 

kaynaklanan il özel idare 

payı alacakları kapsam 

dışında bırakılmıştır. 

 

Vergisi, 

 Çevre Temizlik Vergisi, 

 Belediye Harçları, 

 Harcamalara Katılma 

Payları, 

 Taşınmaz ve Kültür 

Varlıklarının 

Korunmasına Katkı 

Payı, 

 Belediye Ücret 

Alacakları, 

 Belediyelerin/Büyükşehi

r Belediyelerinin Su, 

Atık Su ve Katı Atık 

Ücret Alacakları, 

 Bu Vergilere İlişkin 

Gecikme Faizi ve 

Gecikme Zamları, 

Kanun kapsamındadır, 

Ancak, 

belediyelerin/büyükşehir 

belediyelerinin idari para 

cezaları ile belediyelere 2464 

sayılı Kanunun mükerrer 97. 

maddesinin (b) fıkrası gereği 

ödenmesi gereken maden payı 

kapsam dışında bırakılmıştır. 

 

 

 

C. KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR/BORÇLAR  

Kesinleşmiş alacaklar/borçlar Kanunu ikinci maddesinde düzenlenmiştir. Kesinleşmiş amme 

alacağı/borcu; beyana dayalı vergilendirmede beyanname verilmiş ve ihtirazı kayıt şerhi konulmamış, 

diğer şekillerdeki vergi tarhiyatında ise dava açma veya kanun yollarına başvurma imkanı tüketilmiş 

alacak/borç anlamına gelmektedir. Beyana dayalı olarak yapılan vergilendirmede idarenin zaman aşımı 

süresi içinde kalmak kaydıyla inceleme ve gerektiğinde re ’sen, ikmalen veya idarece vergi tarhiyatı 

yapma hakkı vardır. 

1. BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ 

Kesinleşmiş durumdaki amme borçları için, borçlu tarafından yukarıda belirtilen ve borçlarının 

bulunduğu idareye; 23.08.2016 tarih ve mükerrer 29810 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Bazı 
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Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliğ (Sıra No:1)” ekinde yer 

alan ve borçlunun durumuna uygun dilekçe tipiyle (EK-2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 2/E ve 2/F No.lu dilekçe ile) 

en geç 31.10.2016 tarihine kadar başvurmak gerekmektedir. 

Buna göre; yukarıdaki kapsama dahil borçları bulunan amme borçlusu, motorlu taşıtlar vergisi 

borcu için MTV’ye tabi taşıtlarının kayıtlı bulunduğu ilin Motorlu Taşıtlar Vergi Dairesine başvurmaları, 

veraset ve intikal vergisi ile harç mükellefiyetinden doğan borçları için ikametgahlarının bağlı olduğu 

Veraset ve Harçlar Vergi Dairesine başvurmaları, sürekli mükellefiyet gerektiren diğer vergiler için de 

bağlı bulundukları vergi dairlerine başvurmaları gerekmektedir. Sürekli vergi yükümlülükleri nedeniyle 

birden fazla vergi dairesine bağlı bulunan borçlular, borçlarının bulunduğu vergi dairesine ayrı ayrı 

başvurmaları gerekmektedir. Başvurular doğrudan vergi dairesine yapılabileceği gibi posta veya internet 

vergi dairesi aracılığıyla www.gib.gov.tr internet adresinden de yapılabilecektir. 

Borçlular kapsama giren borçlarının tümü için başvuruda bulunabilecekleri gibi sadece talep 

ettikleri dönem ve vergi türleri için de başvuruda bulunabilirler. Ancak MTV mükellefleri her bir taşıt 

itibariyle hesaplanan toplam borç tutarı için başvuruda bulunmaları zorunludur. 

Diğer taraftan, 6183 sayıl Kanun kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri 

adına niyabeten takip edilen alacaklar/borçlar için ilgili vergi dairesine başvurulması mümkün olmayıp bu 

şekildeki borçlar için ilgili gümrük idaresine başvurulması gerekmektedir. 

Kanun kapsamındaki yapılandırma imkanından faydalanmanın diğer bir şartı da yapılandırma 

kapsamındaki borçlar için dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına 

başvurulmaması olduğundan elektronik ortamda başvuru yapan borçluların, yapılandırma başvurusunda 

bulundukları borçları için dava açılmış ise açılmış dava/davalardan vazgeçildiğine ilişkin yazıyı elden 

bağlı bulundukları vergi dairesine ayrıca iletmeleri gerekmektedir.  

Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olup Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle mükellefe tebliğ 

edilmemiş ancak Vergi Mahkemesi/Bölge İdare Mahkemesi/Danıştay kararıyla kesinleşmiş ancak dilekçe 

tarihi itibariyle vergi dairesince vergi/ceza ihbarnamesine istinaden tarh ve tahakkuku yapılmayarak 

ödeme süresi oluşmamış vergiler için kanundan yararlanacak olan mükellefler bu durumu dilekçelerinde 

ayrıca belirtmeleri gerekmektedir. 

2. KESİNLEŞMİŞ ALACAK/BORCUN NİTELİĞİNİN TESPİTİ VE YENİDEN 

YAPILANDIRILMASI 

Kanunun ikinci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen ve Kanunun kapsadığı 

dönemlere ilişkin olup Kanunun yayımlandığı 19.8.2016 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla vadesi geldiği 

hâlde ödenmemiş olan ya da henüz ödeme süresi geçmemiş bulunan vergilerin asılları ile bu asıllara 

ilişkin olarak hesaplanan gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE oranına 

göre hesaplanacak faiz tahsil olunacaktır. Bu alacaklara ilişkin olarak hesaplanan gecikme faizi ve 

gecikme zammı ile vergi aslına bağlı olarak düzenlenen cezalar silinecektir.   

Kanunun ikinci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sayılan vergilendirme 

işlemlerinde bir vergi aslına bağlı olmaksızın düzenlen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları ile iştirak 

nedeniyle kesilmiş vergi zıyaı cezasının yarısı ve bu vergi zıyaı cezasına ilişkin olarak hesaplanan 

http://www.aktifymm.com/
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gecikme zammının Yİ-ÜFE oranına göre hesaplanacak faiz tahsil olunacak.  Bu cezaların yarısı ile bu 

cezalara ilişkin olarak hesaplanan gecikme zammı silinecektir. 

Yukarıdaki tablonun birinci kısmında belirtilmiş olan alacaklar/borçlar yeniden yapılandırma 

kapsamında aşağıda şekilde yapılandırılmış olacaktır. 

Alacak/Borç Nev’i Kanun Kapsamındaki Durumu 

 Gelir ve Kurumlar Vergisi, 

 Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajı, 

 Katma Değer Vergisi, 

 Özel Tüketim Vergisi, 

 Damga Vergisi, 

 Harçlar, 

 Vergi Usul Kanunu Kapsamındaki Diğer Her Türlü 

Vergi, Resim, Harç, (Vergi Aslı) 

  

Tamamı tahsil olunacak. 

 Vergi Usul Kanunundan Doğan Vergi Zıyaı Cezası, Tamamı silinecek. 

 Suça İştirak Nedeniyle Vergi Usul Kanunundan 

Doğan Vergi Zıyaı Cezası, 

%50’si silinecek; cezaya ilişkin gecikme faizi 

silinerek; gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE 

oranında faiz tahsil edilecek. 

 Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları, %50’si silinecek. 

 Vergi Usul Kanunundan Doğan Gecikme Faizi, 
Tamamı silinecek; yerine Yİ-ÜFE oranında 

faiz tahsil edilecek. 

 Amme Alacakları Tahsili Usulü Kanundan Doğan 

Gecikme Zammı. 

Tamamı silinecek; yerine Yİ-ÜFE oranında 

faiz tahsil edilecek. 

Mükellefler yukarıda belirtilen nitelikteki borçlarını yapılandırmaya tabi tutmaları halinde 

yapılandırmanın bozulmaması için; 

1. Yapılandırmaya ilişkin ilk iki taksiti süresinde ödemeleri, 

2. Yapılandırılan borçlarla ilgili olarak dava açılmış ise açılmış davalardan vazgeçmeleri, 

3. Taksit ödeme süresince yapılandırmaya tabi tuttukları vergi türlerinden; gelir ve kurumlar vergisi, 

gelir ve kurumlar vergisi stopajı, KDV ve ÖTV mükellefiyetinden doğacak olan vergi borçlarını 

vadesinde ödemek, 

Zorunludur. 

İl özel idareleri ve belediyelerce tahsil olunan vergi, resim ve harçların yapılandırılmasında da 

yukarıda belirtilen şartlar geçerlidir. Ancak bu idarelere ilişkin olup taksit ödeme süresi içinde tahakkuk 

edecek ve yapılandırmaya tabi tutulan vergi türlerinden cari dönem vergilerinin vadesinde ödenme 

zorunluluğu bulunmamaktadır. 

Taksit ödeme süresinde yapılandırmaya tabi tutulan vergi türlerinden doğacak vergiler ile taksitlerden 

bir takvim yılı içinde ikiden fazlasının ödenmemesi ya da eksik ödenmesi halinde yapılandırma bozulur 

ve kalan taksitlerin ödenme hakkı kaybedilmiş olur.  Aksatılan veya eksik ödenen ancak yapılandırmayı 

bozmayan taksitler en geç yapılandırmanın son taksitini takip eden ay sonuna kadar 6183 sayılı Kanuna 

göre hesaplanacak olan gecikme zammı ile birlikte ödenmelidir. Aksi taktirde bu taksit tutarlarına isabet 

den kısım için yapılandırma bozulmuş olur. Taksit süresi içinde ödenecek olan yapılandırmaya tabi 

olmayan borçlar ile taksit tutarının %10’nu aşmamak, taksit tutarının %10’u 5 TL’yi aşması halinde 5 

TL’ye kadar yapılmış eksik ödemeler, eksik ödeme olarak nitelendirilip ihlal sebebi sayılmayacaktır.  
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Şartların ihlali nedeniyle yapılandırması bozulan mükellefler yapmış oldukları ödemeler 

nispetinde yapılandırmadan yararlandırılacaklardır. Yapılandırma kapsamında yapılan kısmi ödemeler 

vadesi önce gelen alacaklara/borçlara sayılacak; geriye kalan borçlar yapılandırma dışı kalmış olacaktır. 

Asılları kısmen veya tamamen ödenmiş alacakların/borçların yerine Yİ-ÜFE oranına göre 

hesaplanacak tutar ödenecek olup anılan borçlar için kısmi ödeme yapılmış ise Yİ-ÜFE oranına göre 

hesaplanan tutar ödenen tutardan fazla ise aradaki fark tahsil olunacak; Yİ-ÜFE oranına göre hesaplanan 

tutar ödenen tutardan az ise herhangi gir ödeme yapılmayacak, fazla ödenen kısım mükellefe red ve iade 

edilmeyecektir. 

Örnek-1: Mükellef (A) 2011 vergilendirme dönemine ilişkin olarak 25.3.2012 tarihine kadar 

elektronik ortamda verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamesini vermemiştir. Mükellef (A) 

Aralık/2012 tarihi itibariyle incelemeye alınmış ve yapılan inceleme sonucunda, vergi inceleme raporuna 

göre kendisine 2011 dönemi için 33.000,00 TL gelir vergisi tarh edilmesi ve bir kat vergi zıyaı cezası ile 

1.070,00 TL özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerektiği tespit edilmiştir. 

Vergi/ceza ihbarnamesi 13.3.2013 tarihinde mükellefe tebliğ edilmiştir. Mükellef olayı dava 

konusu yapmamış ve inceleme sonucu yapılan bu tarhiyat 12.4.2013 tarihinde kesinleşerek tahakkuk 

etmiş ve Kanunun yayımlandığı tarihe kadar da herhangi bir ödemede bulunulamamıştır. Bu tarhiyata 

göre tahakkuk eden vergi, vergi zıyaı cezası, özel usulsüzlük cezası, gecikme faizi ile Kanunun 

yayımlandığı tarihe kadar hesaplanan gecikme zamları aşağıda olduğu gibidir. 

Alacak/Borç Nev’i Tutarı 

Gelir Vergisi   33.000,00 TL 

Vergi Zıyaı Cezası   33.000,00 TL 

Özel Usulsüzlük Cezası   1.070,00 TL 

Gecikme Faizi   4.620,00 TL 

Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı   18.110,47 TL 

Vergi Zıyaı Cezasına Uygulanan Gecikme Zammı   18.110,47 TL 

TOPLAM 107.910,94 TL 

Yukarıdaki tabloda yer alan gecikme faizi ve gecikme zammı yerine kullanılacak Yİ-ÜFE oran ile 

bu alacaklar/borçların yerine hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarı aşağıdaki gibi hesaplanmıştı. 

 
Gecikme Faizi 

Hesaplama Süresi 

Asıl Alacak 

Tutarı 

 (TL) 

Toplam 

Gecikme Faizi 

Oranı 

Gecikme Faizi 

Tutarı  

(TL) 

Toplam 

Yİ-ÜFE 

Oranı 

Yİ-ÜFE 

Tutarı 

(TL) 

GV 1.Taksit 01.04.2012-

12.04.2013 
16.500,00 %16,80 2.772,00 %1,86 306,90 

GV 2.Taksit 01.08.2012-

12.04.2013 
16.500,00 %11,20 1.848,00 %2,38 392,70 

TOPLAM  33.000,00  4.620,00  699,60 

 
Gecikme Zammı 

Hesaplama Süresi 

Asıl Alacak 

Tutarı  

(TL) 

Toplam 

Gecikme 

Zammı Oranı 

Gecikme Faizi 

Tutarı  

(TL) 

Toplam 

Yİ-ÜFE 

Oranı 

Yİ-ÜFE 

Tutarı 

(TL) 

Gelir Vergisi 13.05.2013-

18.08.2016 
33.000,00 %54,8802 18.110,47 %22,072 7.283,76 

Vergi Zıyaı 

Cezası 

13.05.2013-

18.08.2016 
33.000,00 %54,8802 18.110,47 --- --- 
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Mükellef (A) 6736 sayılı Kanunun tanıdığı imkanlardan yararlanmak istemesi durumunda 

18.08.2016 tarihi itibariyle ödenmesi gereken 107.910,94 TL yerine ödeme durumuna göre aşağıdaki 

tabloda belirtildiği gibi ödenebilecektir. 

Alacak/Borç 

Nev’i 

18.08.2016 

Tarihinde 

Ödenmesi 

Gereken 

Tutar  

(TL) 

31.10.2016 Tarihinde 

Peşin Ödenmesi Halinde 

6 Eşit 

Taksitte 

Ödenmesi 

Halinde 

9 Eşit 

Taksitte 

Ödenmesi 

Halinde 

12 Eşit 

Taksitte 

Ödenmesi 

Halinde 

18 Eşit 

Taksitte 

Ödenmesi 

Halinde 

Ödenecek 

Tutar 

(TL) 

Vaz 

Geçilen 

Alacak 

Tutarı 

Ödenecek 

Tutar 

(TL) 

Ödenecek 

Tutar 

(TL) 

Ödenecek 

Tutar 

(TL) 

Ödenecek 

Tutar 

(TL) 

Gelir Vergisi 33.000,00 33.000,00 0,00 34.485,00 35.739,00 36.465,00 37.950,00 

Vergi Zıyaı 

Cezası 
33.000,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Özel 

Usulsüzlük 

Cezası 

1.070,00 535,00 535,00 559,08 579,41 591,18 615,25 

Gecikme Faizi 4.620,00 349,80 4.270,20 731,08 757,67 773,06 804,54 

Vergi Aslına 

Uyg. Gec. 

Zammı 

18.110,47 3.641,88 14.468,59 7.611,53 7.888,31 8.048,55 8.376,32 

Vergi Zıyaı 

Cez.Uyg.Gec. 

Zammı 

18.110,47 0,00 18.110,47 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOPLAM 107.910,94 37.526,68 70.384,26 43.386,69 44.964,38 45.877,79 47.746,11 

Taksit Tutarı 
 

37.526,68 
 

7.231,11 4.996,04 3.823,15 2.652,56 

 Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere mükellef (A) 6736 sayılı Kanun yayımlanmamış olsaydı 

18.08.2016 tarihinde bağlı olduğu vergi dairesine 107.910,94 TL ödemek zorundaydı. Ancak Mükellef 

(A) yapılandırmadan yararlanıp borcunu tek taksitte peşin olarak ödemek istemesi halinde en geç 

31.10.2016 tarihinde 37.526,68 TL ödeyerek borcundan kurtulmuş olacaktır.  Borcun peşin ödenmiş 

olması ile birlikte mükellef (A) Yİ-ÜFE’ye göre hesaplanmış gecikme faizi ve gecikme zammı tutarında 

%50 indirim almakta, taksitlendirilmiş bir ödemesi olmadığı için de gelecekte tahakkuk edecek olan gelir 

vergisi borçlarını vadesinde ödeme zorunluluğuna da girmemiş olmaktadır.  

Kanunun ikinci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sayılan ve diğer kanunlarda 

sayılan kusurlu fiiller nedeniyle düzenlen para cezalarının tamamı ile bu cezalara bağlı faiz, gecikme 

zammı, gecikme faizi gibi fer’i amme alacakları/borçları yerine Yİ-ÜFE oranına göre hesaplanacak faiz 

tahsil olunacaktır.   

Bilindiği gibi bu türdeki alacaklardan/borçlardan trafik para cezaları ile karayolu taşıma idari para 

cezalarına yürütülecek olan faiz ceza tutarının iki katını aşamamaktadır. Bu hesaplama şekli  Yİ-ÜFE 

oranına göre hesaplanacak gecikme zammı için de geçerli olacaktır. Ancak 2918 sayılı Karayolları Trafik 

Kanunun ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunlarında 31.07.2004 tarihinde 5228 sayılı Kanun ile 

yapılan değişiklik öncesinde gecikme zammı hesaplanmamakta idi. Bu cezaların tebliğ tarihinden itibaren 

20 gün içinde ödenmemesi halinde ceza 3 katına çıkmaktaydı. Dolayısıyla bu kanunlara göre 31.07.2004 
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tarihinden önce düzenlenen idari para cezalarında fer’i alacak/borç bulunmamaktadır. Bu türdeki 

alacaklar/borçlar için fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE hesaplanmayacak olup alacağın/borcun tamamı 

yapılandırma kapsamına alınacaktır. 

Kanunun ikinci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında sayılan ve 6183 sayılı Kanun 

gereği Maliye Bakanlığı tahsil dairelerince takip ve tahsil olunan; ecrimisil, KKDF, DFİF, öğrenim 

kredisi, katkı kredisi, haksız yere alınan kamu desteği gibi amme alacaklarının/borçlarının tamamı ile 

bunlara ilişkin olarak hesaplanan faiz, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i amme alacakları/borçları 

yerine Yİ-ÜFE oranına göre hesaplanacak faiz tahsil olunacak. Bu türdeki alacaklarda/borçlarda haksız 

istihkak ve haksız çıkma nedeniyle hesaplanan %10 tazminat asıl alacak olarak dikkate alınacaktır.  

Belediyelerin ücret, su ve atık su alacakları, büyükşehir belediyelerinin katı atık ücret alacakları ile 

büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su alacakları da yukarıda belirtildiği 

şekilde yapılandırmaya tabi tutulacaktır. Ancak 6360 sayılı Kanunla Büyükşehir Belediyesi sınırlarına 

dahil edilen yerlerdeki su ve atık su alacaklarının/borçlarının bu Kanun kapsamında olanlarının 

31.12.2016 tarihine kadar tek taksitte ödenmesi halinde bu alacaklara/borçlara ilişkin faiz, gecikme faizi 

ve gecikme zammı  ile sözleşmeden doğan her türlü ceza ve zamların tahsilinden vazgeçilecek; vaz 

geçilen fer’i alacaklar/borçlar yerine Yİ-ÜFE oranına göre faiz hesaplanmayacaktır.  Söz konusu 

borçların taksitli olarak ödenmek istenmesi durumunda ise asıl alacak/borç ile birlikte borç aslına Yİ-ÜFE 

oranına göre hesaplanan faiz ilave olunarak belirlenen taksit seçeneğine göre de borç aslı ve Yİ-ÜFE faizi 

toplamına ilgili katsayı uygulanarak taksitlendirilecektir. 

6111 sayılı Kanun kapsamında taksitlerin ödenmesine devam eden alacaklar hariç olmak üzere 

tecilli alacaklar/borçlar,  6552 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan alacaklar/borçlar da bozularak 

6736 sayılı kanun kapsamında yeniden yapılandırabileceklerdir. 

2016 yılının ilk geçici vergi dönemine ilişkin gelir/kurumlar geçici vergisi de Kanun kapsamına 

girmekte olup geçici vergiye ilişkin taksit seçeneğinin gelir vergisi mükelleflerinde Mart/2017, kurumlar 

vergisi mükelleflerinde Nisan/2017 tarihini aşman taksitlere ilişkin geçici vergi aslı tahsil olunmayarak 

terkin olunacak; gecikme zammı yerine hesaplanan Yİ-ÜFE faizinin tahsiline devam edilecektir.  

D. KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN ALACAKLAR/BORÇLAR  

Kesinleşmemiş veya dava safhasındaki alacaklar/borçlar Kanunu üçüncü maddesinde düzenleniş 

olup bu türdeki alacaklara/borçlara ihtilaflı alacak/borç da denilmektedir.  İhtilaflı alacak/borç; beyana 

dayalı vergilendirmede ihtirazi kayıtla verilmiş beyanname üzerine dava açılması, diğer şekillerde ise 

vergi dairesi tarafından vergi incelemesi raporu veya takdir komisyonu kararlarına istinaden ikmalen, 

re’sen ve idarece yapılmış tarhiyatların mükellef tarafından dava konusu yapılması veya yapılacak olan 

alacakları/borçları ifade etmektedir. İhtirazi kayıtla verilmiş ancak vergi aslı ödenememiş 

alacaklar/borçlar Kanunu 2 maddesi kapsamında kesinleşmiş alacak/borç olarak görülüp bu şekilde 

yapılandırılacaktır.  

Kesinleşmemiş (ihtilaflı) alacaklar/borçlardan; Maliye Bakanlığı tahsil dairelerince 213 sayılı 

VUK kapsamında takip ve tahsil olunan alacalar/borçlar, Maliye Bakanlığı tahsil dairlerince 6183 sayılı 
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Kanun kapsamında takip ve tahsil olunan idari para cezaları, il özel idarelerince takip ve tahsil olunan 

vergi ve benzeri alacaklar/borçlar, belediyelerce 213 sayılı VUK kapsamında takip ve tahsil olunan 

alacalar/borçlar kapsama girmektedir. 

Buna göre kapsama giren kesinleşmemiş (ihtilaflı) alacaktan/borçtan bu bölüme dahil alacak/borç 

olduğundan söz edebilmek için; 

1. İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilmiş vergiler için;  

 Vergi mahkemesi nezdinde dava açılmış veya dava açma süresinin geçmemiş olması, 

 Açılan davaya ilişkin olarak vergi mahkemesi kararı oluşmuş ancak dava ile ilgili olarak 

itiraz/istinaf veya temyiz yoluna başvurulmamış ya da karar düzeltme talebi geçmemiş veya karar 

düzeltme talebinde bulunulmuş, 

2. Kanunun birinci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sayılan ve diğer kanunlarda 

sayılan kusurlu fiiller nedeniyle düzenlen idari para cezalarına ilişin idari yaptırım kararlarına 

karşı dava açma süresi geçmemiş veya dava açılmış olması yada ilk derece yargı mercilerinin 

verdiği karara karşı kanun yoluna başvurma süresi geçmemiş veya başvurulmuş olması, 

Gerekmektedir. 

1. BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ 

Kesinleşmemiş durumdaki amme borçları için, borçlu tarafından yukarıda belirtilen ihtilaflı 

borçları için; 23.08.2016 tarih ve mükerrer 29810 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Bazı Alacakların 

Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliğ (Sıra No:1)” ekinde yer alan dilekçe 

tipiyle VUK kapsamındaki alacaklar/borçlar için (EK-3/A, 3/B, 3/C, 3/D No.lu dilekçe ile ) ilgili 

vergi dairesine, VUK kapsamı dışındaki alacaklar/borçlar için (Ek-3/E-1, 3/E-2, 3/E-3, 3/E-4 No.lu 

dilekçe ile) davalı veya dava açacakları idareye en geç 31.10.2016 tarihine kadar başvurmaları 

gerekiyor. Vergi dairlerine yapılacak başvurular için verilecek dilekçesi iki örnek diğer kurum ve 

kuruluşlara verilecek dilekçeler üç örnek olarak verilecektir. VUK kapsamı dışındaki ihtilaflı idari para 

cezası alacakları/borçları için başvuru merceği ilgili idare olmakla birlikte yapılandırma kapsamındaki 

alacakların/borçların ödemesi ilgili vergi dairelerine yapılacaktır. 

Kesinleşmemiş alacaklar/borçlar için yapılacak başvurular ilgili idareye Tebliğ ekindeki dilekçe 

ile yapılmak zorunda olup yapılan başvurular için düzenlenmiş dilekçelerin davadan vazgeçme yetkisine 

sahip kanuni yetkililer tarafından imzalanması ve verilecek dilekçeye bu durumu tevsik eden belgeyi 

eklemleri gerekmektedir. Bu türden başvurular internet üzerinden veya posta yoluyla yapılamayacaktır.  

2. KESİNLEŞMEMİŞ ALACAĞIN/BORCUN NİTELİĞİNİN TESPİTİ VE 

YAPILANDIRILMASI 

a. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Kapsamındaki Alacaklar/Borçlar 

Kanunun birinci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki olup henüz kesinleşmemiş 

(ihtilaflı) vergi ve cezalarının Kanun 3 maddesinde sağlanan imkanlardan yararlanarak ödenmek 

istenmesi durumda bu kapsamdaki alacaklar/borçlar için uygulanacak hükümler aşağıdaki tabloda 

özetlenmeye çalışılmıştır. 
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213 Sayılı VUK 

kapsamında olup Maliye 

Bakanlığı (vergi 

dairesi/mal 

müdürlüğü)tahsil dairleri 

ile il özel idareleri ve 

belediyelerce takip ve 

tahsil olunan; 

İlk derece mahkemelerde dava 

açılmış veya dava açma süresi 

geçmemiş ve 19.08.2016 tarihi 

itibariyle hakkında herhangi 

bir karar oluşmamış 

alacaklar/borçlar. 

İlk derce veya üst derece mahkemede karar 

çıkmış ancak 19.08.2016 tarihi itibariyle 

ilgisine göre itiraz/istinaf veya temyiz süresi 

geçmemiş ya da bu yollara başvurulmuş veya 

karar düzletme talep süresi geçmemiş veya 

karar düzeltme yoluna başvurulmuş 

alacaklar/borçlar. 

 Gelir ve Kurumlar 

Vergisi, 

 Gelir ve Kurumlar 

Vergisi Stopajı, 

 Katma Değer Vergisi, 

 Özel Tüketim Vergisi, 

 Emlak Vergisi, 

 Çevre Temizlik Vergisi, 

 Damga Vergisi, 

 Harçlar, 

 Vergi Usul Kanunu 

Kapsamındaki Diğer Her 

Türlü Vergi, Resim, 

Harç, (Vergi Aslı) 

 Vergi aslının %50’silinecek. 

Vergi aslı 19.08.2016 

tarihinden önce  ödenmiş 

olması halinde fazla ödenen 

vergi mükellefe red ve iade 

olunacak. 

 1)İlk derece mahkemece verilmiş karın 

terkin olması halinde vergi aslının %20’si 

tahsil olunacak, kalan %80’ni silinecek.  

Vergi aslı 19.08.2016 tarihinden önce ödenmiş 

olması halinde fazla ödenen vergi mükellefe red 

ve iade olunacak. 

 2)İlk derece mahkemece verilmiş kararın 

tasdik veya tadilen tasdik olması halinde 

kararda; tasdik edilen verginin tamamı ile 

terkin edilen vergilerin %20’si  tahsil 

olunacak, terkin edilen kısmın %80’ni 

silinecek. 

Vergi aslı 19.08.2016 tarihinden önce ödenmiş 

olması halinde terkin kararı verilen vergi asılları 

için fazla ödenen vergi mükellefe red ve iade 

olunacak. Tasdik kararı verilen alacaklarda ise 

mükellefe herhangi bir iade yapılmayacaktır. 

Ancak tasdik kararına karşın yapılan 

itiraz/istinaf veya  temyiz talebine karşı üst 

derece mahkemece bozma kararı verilmiş ise 1. 

Bent , onama veya kısmen onama, kısmen 

bozma kararı erilmiş ise 2.bentte yazılı 

hükümlere göre kanundan faydalanılacaktır. 

 Vergi Zıyaı Cezası, 

 Tahsilinden vazgeçilecek. 

İştirak nedeniyle kesilen vergi 

zıyaı cezası için usulsüzlük 

cezalarına ilişkin hükümler 

uygulanır.  

 Tahsilinden vazgeçilecektir.  

Açılan dava sadece vergi aslına bağlı cezalar 

için olması halinde vergi aslının ödeniş veya 

kanun kapsamında yapılandırılarak ödenecek 

olması halinde tahsilinden vazgeçilecektir.  

 Gecikme Faizi, 

 Tahsilinden vazgeçilecek. 

Yerine Yİ-ÜFE’ye göre 

hesaplanmış faiz tahsil 

olunacak. 

 Tahsilinden vazgeçilecek. 

 Yerine tahsili gereken vergi aslı için Yİ-

ÜFE’ye göre hesaplanmış faiz tahsil olunacak. 

 Gecikme Zammı, 

 Tahsilinden vazgeçilecek. 

Yerine Yİ-ÜFE’ye göre 

hesaplanmış faiz tahsil 

olunacak. 

 Tahsilinden vazgeçilecek.  

Yerine tahsili gereken vergi aslı için Yİ-ÜFE’ye 

göre hesaplanmış faiz tahsil olunacak. 

 Usulsüzlük ve Özel 

Usulsüzlük Cezaları, 

 %25 Tahsil edilecek, %75’in 

tahsilinden vazgeçilecek. 

 İlk derece vergi mahkemesi tarafınındın 

verilmiş en son kararın terkin olması halinde 

cezanın %10 tahsil edilecek. 

 İlk derece vergi mahkemesi tarafınındın 

http://www.aktifymm.com/


 

10 
Mecidiyeköy Yolu Cad. No:10 Celilağa İş Merkezi 

8. Kat D.33-34 Şişli İstanbul 

Telefon:0212 272 11 41 Faks: 0212 266 38 47 

www.aktifymm.com 

Sirküler No  :392-2016/10 

Sirküler Tarihi :19.09.2016 

verilmiş en son kararın tasdik veya tadilen 

tasdik olması halinde tasdik edilen kısmın 

%50’si, terkin edilen kısmın %10 tahsil 

edilecek. 

 Üst derece mahkemelerce verilen kararın 

bozma olması halinde cezanın %25’i, kısmen 

bozma kısmen onama olması halinde onanan 

kısmın %50’si, bozulan kısmın %25’i, terkin 

edilen kısmın %10’u tahsil edilecek. 

Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle uzlaşma için başvurulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya 

uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış alacaklar/borçlar da yukarıdaki tabloda dava açma 

süresi geçmemiş veya ilk derece mahkemelerde dava konusu yapılmış ancak henüz karar çıkmamış 

alacaklara/borçlara ilişkin hükümlerden yararlanır. Tarhiyat öncesi uzlaşma talep edenler ise Kanunun 4. 

maddesindeki hükümlerden yararlanacaklardır.  

b. Diğer Kanunlara Göre Düzenlenen İdari Para Cezaları 

Kanunun birinci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan; askerlik para cezası, seçim 

para cezası, nüfus para cezası, trafik idari para cezası, karayolları taşıma idari para cezası, otoyollar ve 

köprülerden ihlalli geçiş para cezası, RTÜK tarafından verilen para cezaları için Kanunun sağladı 

imkanlardan yararlanılmak istenilmesi durumunda yukarıda belirtilen başvuru süresi içinde başvurulması 

gerekmektedir. 

Bu kapsamdaki idari para cezalarının; 

1) Dava açma süresi geçmemiş veya ilk derece mahkemelerde dava açılmış karar oluşmamış 

cezaların %50’si, 

2) İlk derece mahkemelerce cezanın kaldırıldığı kararı çıkmış ancak itiraz veya temyiz için 

yargılamanın devam olunduğu cezaların %20’si, 

3) İlk derece mahkemelerde cezanın kısmen ve ya tamamen onaylandığı cezalarda onaylanan 

kısmın tamamı, terkin edilen kısmın %20’si, 

4) Üst mahkemelerce verilen en son kararın bozma kararı olması halinde cezanın %50’si, 

5) Verilen en son kararın kısmen onama kısmen bozma olması halinde; onanan kısmen tasdik 

veya tadilen tasdik olması halinde; onanan kısmın tasdik veya tadilen tasdike ilişkin olması 

halinde tasdik edilen cezanın tamamı, terkin edilen cezanın %20’si, bozulan kısmın %50’si, 

Tahsil olunacaktır. 

E. İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN ALACAKLAR/BORÇLAR  

İnceleme ve tarhiyat safhasındaki alacaklar/borçlar Kanunun 4. maddesi kapsamına; incelemesi 

19.08.2016 tarihinden önce başladığı halde bu tarihe kadar tamamlanmamış olan vergilendirme işlemleri, 

VUK pişmanlık hükümlerinden yararlanılarak beyan edilebilecek vergiler, Emlak vergisi bildirimleri ile 

VUK pişmanlık hükümlerinden istifade etme olanağı bulunmayıp kediliğinden verilen beyanname kabul 

edilebilecek durumda olan vergilendirme işlemleri ve GVK 64. madde kapsamında sayılan diğer 

ücretlilerin gelir vergisi mükellefiyeti işlemleri girmektedir.  
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Tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunmuş ancak henüz uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma 

sağlanmamış olmakla birlikte vergi/ceza ihbarnamesi henüz mükellefe tebliğ edilmemiş alacaklar/borçlar 

da bu madde kapsamında değerlendirilecektir. 

1. KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİHTEN ÖNCE BAŞLANILDIĞI HALDE BU TARİHE 

KADAR TAMAMLANMAMIŞ OLAN VERGİ İNCELEMELERİ İLE TAKDİR, TARH VE 

TAHAKKUK İŞLEMLERİ 

a. Başvuru Süresi ve Şekli 

19.08.2016 tarihinden önce başlanıldığı halde bu tarihe kadar tamamlanmamış vergi incelemeleri 

ile takdir tarh ve tahakkuk işlemlerinin (tarhiyat öncesi uzlaşma işlemleri tamamlanmamış veya uzlaşma 

sağlanmamış alacaklar/borçlar dahil) tamamlanıp vergi/ceza ihbarnamesinin mükellefe tebliğinden 

itibaren 30 gün içinde “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun 

Genel Tebliğ (Sıra No:1)” ekinde yer alan dilekçe tipiyle (Ek-4/A) ilgili vergi dairesine müracaat 

edilmelidir.   

b. Alacak Tutarının Tespiti ve Ödenmesi 

19.08.2016 tarihinden önce başlanıldığı halde bu tarihe kadar tamamlanmamış işlemler üzerine 

düzenlenen vergi/ceza ihbarnamesinde yer alan verginin %50’si ile gecikme faizi yerine verginin normal 

vade tarihinden kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE, bu tarihten sonra dava açma 

tarihi süresinin bittiği tarihe kadar 6183 sayılı Kanunun 51 maddesine göre belirlenen faiz oranında 

gecikme faizinin ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan itibaren peşin veya altı eşit taksitte ödenmesi 

halinde vergi aslının %50’si vergi aslına bağlı cezanın tamamı silinmektedir. Asla bağlı olmayan cezalar 

ile iştirak nedeniyle düzenlenen vergi zıyaı cezasının %25’inin ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan 

itibaren peşin veya altı eşit taksitte ödenmesi halinde geriye kalan %75’i silinmektedir. 

Borcun peşin ödenmek istemesi halinde alacağa/borca ilişkin olarak hesaplanan Yİ-ÜFE ve 

gecikme faizi tutarının yarısının tahsilinden vaz geçilecek. Altı eşit taksitte ödenmek istenmesi halinde ise 

toplam alacağa/borca Kanunun 10. maddesinde 6 taksit için belirlenen 1,045 katsayısı uygulanarak altı 

eşit takside bölünecektir. 

2. PİŞMANLIKLA VEYA KENDİLİĞİNDEN VERİLEN BEYANLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER 

a. Başvuru Süresi ve Şekli 

Pişmanlık veya kendiliğinden verilen beyannamelere ilişkin hükümlerden 30.06.2016 tarihine 

kadar verilmesi gereken beyannameler için yararlanılabilecektir. VUK pişmanlık hükümlerinden 

yararlanılarak beyan edilebilecek vergiler, Emlak vergisi bildirimleri ile VUK pişmanlık hükümlerinden 

istifade etme olanağı bulunmayıp kediliğinden verilen beyanname kabul edilebilecek durumda olan 

işlemler için beyannameler 31.10.2016 tarihine kadar “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına 

İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliğ (Sıra No:1)” ekinde yer alan dilekçe tipiyle (Ek-4/B veya 

4/C) ilgili vergi dairesine, emlak vergisi bildirimlerinde ilgili belediyeye müracaat edilmelidir.   

http://www.aktifymm.com/


 

12 
Mecidiyeköy Yolu Cad. No:10 Celilağa İş Merkezi 

8. Kat D.33-34 Şişli İstanbul 

Telefon:0212 272 11 41 Faks: 0212 266 38 47 

www.aktifymm.com 

Sirküler No  :392-2016/10 

Sirküler Tarihi :19.09.2016 

Beyannamelerini elektronik ortamda vermek zorunda olanlar, pişmanlık veya kendiliğinden 

verilen beyannamelerini de elektronik ortamda vermek zorunadırlar. 

b. Alacak Tutarının Tespiti ve Ödenmesi 

Pişmanlık ve kendiliğinden verilen beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergi asılları ile 371. 

Maddeye uygun şekilde yapılan pişmanlıkla beyanda Kanunu yayım tarihine kadar hesaplanacak 

pişmanlık zammı, kendiliğinden verilen beyannamelerde Kanunu yayım tarihine kadar hesaplanacak 

gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE oranına göre hesaplanacak faiz tahsil olunacaktır. Bu beyanlara ilişkin 

olarak düzenlenmesi gereken vergi cezalarının (vergi aslına bağlı olmayan cezalar da dahil) tahsilinden 

vazgeçilecektir. Ancak yapılandırma şartlarının ihlal edilmesi durumunda pişmanlık hükümleri ihlal 

edilmiş olacağından yapılan ödemeler nispetinde pişmanlık hükümlerinden istifade edilemeyecektir. 

Kanunun yayımlandığı tarihten önce kendiliğinden verilen beyannameler nedeniyle düzenlenen 

veya VUK 371. madde hükümlerine göre verilip pişmanlık hükümlerinin ihlal edildiği gerekçesiyle vergi 

zıyaı düzenlenen cezaların vergi asıllarının ödenmiş veya bu Kanun kapsamında yapılandırılarak 

ödenmesi halinde anılan vergi zıyaı cezalarının tahsilinden vazgeçilecektir. 

 Kanun kapsamından yararlanılarak pişmanlık veya kendiliğinden verilen beyanname üzerine tarh 

ve tahakkuk eden vergiler için (matrah artırımına ilişkin hükümler hariç olmak üzere) vergi incelemesi 

veya tarhiyat yapılmasına engel teşkil etmez. 

 Özellikle belediyelerde mesken olarak gözüküp emlak vergisi meskenlere ilişkin oranlar üzerinden 

ödeyenler, çevre temizlik vergisini su faturası üzerinden ödenen işyeri sahipleri ile belediyelere ait su ve 

kanalizasyon şebekesini kullanmayan meskenlerde ikamet edenler, emlak ve çevre temizlik vergisi 

bildirimlerini kanun hükümlerinden yararlanarak vermeleri halinde vergi zıyaı cezası, usulsüzlük cezası 

ve gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE oranında faiz ödemek suretiyle bu mükellefiyetlerinden kurtulmuş 

olacaklardır.  

3. DİĞER ÜCRET GELİRİ ELDE EDENLER 

GVK 64 maddesinde sayılan ve ücretleri diğer ücret kapsamında olan; basit usulde vergilendirilen 

mükellefler ile gelirleri sadece gayrimenkul sermaye iradından oluşan kişilerin yanında çalışanlar, özel 

inşat sahiplerinin ücretle çalıştırdıkları inşaat işçiler ile gerçek ücretlerinin tespitine imkan olmaması 

sebebiyle Danıştay’ın müspet mütalaasıyla Maliye Bakanlığı’nca diğer ücretli kapsamına alınanlar da 4. 

madde kapsamında Kanundan istifade edebilecektir. Anılan diğer ücret geliri sahipleri, 31.10.2016 

tarihine kadar vergi dairesine başvurarak 2016 yılına ilişkin gelir vergisini tarh ettirmeleri ve karnelerine 

işletmeleri halinde önceki dönemlere ilişkin olarak herhangi bir vergi ve ceza tarhiyatı yapılmayacaktır. 

Bu ücretlilerin işverenleri tarafından yapılan müracaatlar de kabul edilecektir. 

 Bilginize sunulur. 

 Şenol ÇETİN 

 YMM 
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