
6736 SAYILI KANUN -  MADDE 4/1-8   EK:4/A 
(DİLEKÇE KODU: 247) 

 
................... VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE1 

            
       ....................................     
              
             Aşağıda detayını belirttiğim ……................ vergilendirme dönemine ilişkin olarak  …/…/….. tarihinde 
tarafıma tebliğ edilen vergi/ceza ihbarnamesinde yer alan vergi ve cezalar için 6736 Kanunun 4 üncü maddesinin 
1-8 inci fıkralarından yararlanmayı talep ediyor ve yapılandırılan borçlarımı aşağıda belirttiğim şekilde ödemek 
istiyorum. 
              
  Peşin (Yazıyla:………..)2  6 eşit taksitte (Yazıyla:…………..)3 
              

Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisini süresinde ödemem koşuluyla, bir takvim 
yılında ikiden fazla vadesinde ödememe ya da eksik ödeme yapmam halinde madde hükümlerine göre 
yapılandırılan borçlarıma ilişkin kalan taksitlerimi ödeme hakkımı kaybedeceğimi biliyor, iletişim bilgilerimin 
bilgilendirme amacıyla kullanılmasına izin veriyorum.  

Yapılandırılan borçlarımla ilgili olarak; 213 sayılı Kanunun uzlaşma veya cezada indirim 
hükümlerinden yararlanma talebinde bulunmayacağımı, dava açmayacağımı, açmış olduğum davalardan 
vazgeçtiğimi bildirir, gereğinin yapılmasını arz ederim. 
              
           .../.../….. 
           Adı ve Soyadı4 / Unvanı 
           İmza / Kaşe 

 
BORÇLUNUN KİMLİK BİLGİLERİ5 

VERGİ KİMLİK NUMARASI6  
ADI VE SOYADI / UNVANI  

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Adres  

Telefon 

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

E-posta  @  
 

YAPILANDIRILMASI İSTENİLEN BORÇLAR7 İLE VAZGEÇİLEN DAVALAR8 
 

 Türü Dönemi Tutarı9 Yargı Mercii Davanın Esas Numarası 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      

EK: ..... Adet LİSTE I 

                                                 
1 Birden fazla vergi dairesine olan borçlar için her bir vergi dairesine ayrı ayrı iki 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 2’şer aylık dönemler şeklinde 6 taksitle ödenmek istenmesi halinde bu seçenek tercih edilecek ve el yazısı ile “altı”  ibaresi yazılacaktır.  
4 Tüzel kişilik adına yapılacak başvurular kanuni temsilciler tarafından yapılacaktır. 
5 Mirasçıların başvurusu halinde, anılan kişilerin de kimlik bilgilerine asıl borçlu ile birlikte bu bölümde yer verilecektir. 
6 T.C. vatandaşı olan gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası, yabancı kimlik numarası bulunan yabancı gerçek kişilerde yabancı kimlik numarası yazılacaktır. 
7 Tüm borçları için başvuranlar varsa sadece davaya ilişkin sütunları dolduracaktır.  
8 Yapılandırmaya konu borçların veya ihtilafların 8’den fazla olması halinde EK: LİSTE I kullanılacaktır. 
9 Mükellefçe borcun tutarı bilinmiyorsa bu sütun boş bırakılacaktır. 


