
 
6736 SAYILI KANUN – MADDE 3/4                                                                                      EK:3/E-3 

(DİLEKÇE KODU: 245)  
 

BELEDİYELER VE BUNLARA BAĞLI MÜSTAKİL BÜTÇELİ VE KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİNİ HAİZ KURULUŞLAR İÇİN 
 

................... KURUMUNA1 
       ....................................     
                        Kurumunuzun verdiği ve dava konusu yaptığımız aşağıda belirtilen idari para cezaları için 6736 sayılı 
Kanunun 3 üncü maddesinden yararlanmayı talep ediyor ve yapılandırılan borçlarımızı aşağıdaki şekilde ödemek 
istiyoruz. 
              
    Peşin (Yazıyla:……………….…..)2    36 eşit taksitte (Yazıyla:………..) 
    6 eşit taksitte (Yazıyla:…………..)3      48 eşit taksitte (Yazıyla:………..) 
    9 eşit taksitte (Yazıyla:…………..)      60 eşit taksitte (Yazıyla:………..) 
  12 eşit taksitte (Yazıyla:…………..)      72 eşit taksitte (Yazıyla:………..) 
  18 eşit taksitte (Yazıyla:…………..)    144 eşit taksitte (Yazıyla:..……....) 
  24 eşit taksitte (Yazıyla:…………..)     
            

Yapılandırılması talep edilen borçlarımıza ilişkin ihtilafta, tarafımıza tebliğ edilmiş en son karar ekte yer 
almaktadır.4 

Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin, 5779 sayılı Kanuna göre tarafımıza genel bütçe vergi gelirleri 
tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paydan kesinti yoluyla tahsil edileceğini, kesinti yoluyla tahsil edilemeyen 
tutarın taksiti izleyen ayda geç ödeme zammı uygulanmaksızın ödenebileceğini, bu suretle de ödenmeyen taksit 
sayısının bir takvim yılında ikiden fazla olması durumu ile ilk iki taksitin süresinde ödenmemesi halinde madde 
hükümlerine göre yapılandırılan borçlarımıza ilişkin kalan taksitlerimizi ödeme hakkımızın kaybedileceğini 
biliyor, iletişim bilgilerimizin bilgilendirme amacıyla kullanılmasına izin veriyoruz. Yapılandırılan idari para 
cezalarıyla ilgili olarak; 5326 sayılı Kanun uyarınca indirim talep etmeyeceğimizi, dava açmayacağımızı, kanun 
yollarına başvurmayacağımızı ve açmış olduğumuz tüm davalardan vazgeçtiğimizi bildirir, gereğinin 
yapılmasını ve dilekçemizin birer örneğinin ilgili mahkeme ile vergi dairesine gönderilmesini arz ederiz. 
              
           .../.../2016 
           Adı ve Soyadı 5/ Unvanı 
           İmza / Kaşe 

 
BORÇLUNUN KİMLİK BİLGİLERİ 

VERGİ KİMLİK NUMARASI  

ADI VE SOYADI / UNVANI  

İLETİŞİM BİLGİLERİ 
Adres  

Telefon 0 (          ) 
E-posta  @  

ARAÇ PLAKA NO6 1 2 3 
 

BORÇLAR7 
 Türü Dönemi Tutarı8 Yargı Mercii Davanın Esas Numarası 

1      
2      
3      

EKLER: ..... Adet LİSTE I 
                ..... Adet Mahkeme Kararı  

                                                 
1 İdari para cezasını veren kuruma üç örnek dilekçe verilecektir. 
2 Yapılandırılan alacak tutarının tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde ödenmek istenmesi halinde bu seçenek tercih edilecek ve el yazısı ile “peşin”  

ibaresi yazılacaktır. 
3 Hesaplanacak alacak tutarının 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. 
4 İhtilafa ilişkin verilmiş herhangi bir karar bulunması halinde eklenecektir. 
5 Tüzel kişilik adına yapılacak başvurular imza yetkilileri tarafından yapılacaktır.  
6 Yapılandırmaya konu borcun ilişkili olduğu araç sayısının 3’ten fazla olması halinde EK: LİSTE I kullanılacaktır. 
7 Yapılandırmaya konu idari para cezalarının veya ihtilafın 3’ten fazla olması halinde EK: LİSTE I kullanılacaktır. 
8 Borcun tutarı bilinmiyorsa bu sütun boş bırakılacaktır. 


