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……………..VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE1 

 Van depremi nedeniyle ilan edilmiş olan MÜCBİR SEBEP HALİMİN 6736 SAYILI KANUNUN 10 UNCU 
MADDESİNİN ONDOKUZUNCU FIKRASI KAPSAMINDA SONLANDIRILMASINI2, Dairenize bu çerçevede 
verdiğim/vereceğim beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin anılan fıkra hükümlerine göre yapılandırılmasını talep 
ediyor ve yapılandırılan borçlarımı aşağıda belirttiğim şekilde ödemek istiyorum.3        

  Peşin (Yazıyla:……………….…..)4    12 eşit taksitte (Yazıyla:…………..) 
  6 eşit taksitte (Yazıyla:…………..)5    18 eşit taksitte  (Yazıyla:………….) 
  9 eşit taksitte (Yazıyla:…………..)     24 eşit taksitte (Yazıyla:…………..) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ödenmesi koşuluyla, bir takvim yılında ikiden 
fazla vadesinde ödememe ya da eksik ödeme yapılması halinde madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarıma ilişkin kalan 
taksitlerimi ödeme hakkımı kaybedeceğimi biliyor, iletişim bilgilerimin bilgilendirme amacıyla kullanılmasına izin veriyorum. 
Yapılandırılan borçlarımla ilgili olarak; dava açmayacağımı ve kanun yollarına başvurmayacağımı bildirir, gereğinin yapılmasını 
arz ederim. 

           

.../.../2016 

Adı ve Soyadı6/ Unvanı 

           İmza / Kaşe 

MÜKELLEFİN KİMLİK BİLGİLERİ7 

VERGİ KİMLİK NUMARASI8  

ADI VE SOYADI / UNVANI  

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Adres  

Telefon 
Cep 0 (          ) 
İş 0 (          )  
Ev 0 (          )  

E-posta  @  
ARAÇ PLAKA NO 1 2 3 

 

                                                           
1 Birden fazla vergi dairesine olan borçlar için her bir vergi dairesine ayrı ayrı iki örnek dilekçe verilecektir.  
2 6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ondokuzuncu fıkrasından yararlanılmak üzere başvurulması halinde başvuru yapan mükellef için 

mücbir sebep hali Kanunda belirtilen başvuru tarihinin son günü itibarıyla sona erecektir.  
3 Mücbir sebep süresi içerisinde verilen beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin vade tarihi, 6736 sayılı Kanunda öngörülen 

başvuru süresinin son günüdür. 
4 Yapılandırılan alacak tutarının tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde ödenmek istenmesi halinde bu seçenek tercih edilecek ve el yazısı 

ile “peşin”  ibaresi yazılacaktır. 
5 Hesaplanacak alacak tutarının 2’şer aylık dönemler şeklinde taksitle ödenmek istenmesi halinde, başvuru sırasında bu seçeneklerden biri tercih 

edilecek ve tercih edilen taksit sayısı el yazısı ile yazılacaktır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamayacaktır. 
6 Tüzel kişilik adına yapılacak başvurular kanuni temsilciler tarafından yapılacaktır.  
7 Mirasçıların başvurusu halinde anılan kişilerin de kimlik bilgilerine asıl borçlu ile birlikte bu bölümde yer verilecektir.  
8 T.C. vatandaşı olan gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası, yabancı kimlik numarası bulunan yabancı gerçek kişilerde yabancı kimlik numarası 

yazılacaktır.  


