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6736 SAYILI KANUNUN SAĞ LADIĞ I Ö DEME 
KÖLAYLIĞ I I MKANINI I HLAL EDENLERE 
I KI NCI  BI R ŞANS DAHA VERI LDI  
A. GİRİŞ 

27.01.2017 tarih ve 29961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6770 sayılı Kanunun 18. 

maddesiyle 6736 sayılı Kanuna eklenen geçici 2. maddeyle 6736 sayılı Kanun kapsamına giren 

borçlarını yapılandıran ancak yapılandırma şartlarını ihlal edip 6736 sayılı Kanunun sağladığı 

imkanları kaybedenlere ikinci bir şans daha tanındı. Bunun yanında 6736 sayılı Kanun kapsamındaki 

taksitler dört ay ötelendi. Konu hakkında 29.01.2017 tarih ve 29963 sayılı Resmi Gazete’de 5 seri 

No.lu 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Genel Tebliğ 

yayımlanmıştır.  

B. DÜZENLEMEDEN KİMLER YARARLANABİLECEK 

Düzenlemeden, 6736 sayılı Kanunun; 2. maddesi kapsamında olan kesinleşmiş, 3. maddesi 

kapsamında kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan, 4. maddesi kapsamında inceleme ve 

tarhiyat safhasında bulunan, 10. maddesi kapsamında bulunanların vergi borçları ile 8. Madde 

kapsamındaki sigorta borçlarını yapılandıran ancak yapılandırdıkları borçları 27.01.2017 tarihi 

itibariyle ödemeyip 6736 sayılı Kanunun sağladığı imkanları kaybeden mükellefler yararlanacaktır. 

Geçici 2 maddede yapılan düzenleme ile 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırdıkları 

borçları peşin ödeyeceğini belirtip ödeyemeyenlere, Nisan ayı sonuna kadar 5 No.lu Tebliğ ekindeki 

dilekçe ile başvurmaları halinde taksitle ödeme imkanı; taksitle ödeme tercihinde bulunup 

yapılandırılan borçlarını Mayıs ayı sonuna kadar ödemek isteyenlere peşin ödeme indirimi imkanı 

sağlandı. 

Matrah artırımı ve işletme kayıtlarını düzeltme işlemleri nedeniyle tahakkuk eden vergilerin 

süresinde ödenmemesi Kanun şartlarını ihlal sayılmadığı için bu türden borçlarını ödemeyen 

mükellefler, bu borçlarını 6736 sayılı Kanunda belirtilen şekilde ödeyeceklerdir.  

Diğer taraftan matrah artırımı ve işletme kayıtlarını düzelme işlemlerine ait vergileri taksitle 

ödeme tercihinde bulunanlar da dahil olmak üzere borçlarını taksitle ödemeyi tercih edenlerin Ocak-

Nisan ayları arasında kalan taksitleri Mayıs ayından sonra ödenecek şekilde dört ay ötelendi. 

6736 sayılı Kanunun 10. maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında mücbir sebep halini 

sonlandıran ancak ilgili dönem beyannamelerini dokuzuncu fıkrada belirtilen süre ve şekilde vermeyen 

mükelleflere, bu beyannamelerini 2017 Nisan ayı sonuna kadar vermeleri ve tahakkuk eden vergileri  

geçici 2. maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtildiği şekilde ödemeleri halinde 6736 sayılı 

Kanunun sağladığı imkanlardan yeniden yararlanma hakkı tanınmıştır.  

Bilginize sunulur. 
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