İstanbul, 28.10.2016
DUYURU 372
Konu: 6736 Sayılı Kanunda yer alan kimi başvuru sürelerinin uzaması, ilave asgari geçim
indirimi uygulaması ve Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu hakkında.
1. 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan
Kimi Süreler Uzatıldı
26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9385 sayılı 6736 sayılı Bazı
Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Bazı Sürelerin Uzatılması Hakkında
Karar ile;
- 6736 sayılı Kanunda yer alan başvuru süreleri, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 6
ncı maddesi hükmü saklı kalmak üzere, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 25/11/2016
tarihine (bu tarih dahil) kadar
- Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süresi,
Kanunun yayımlandığı 19/8/2016 tarihinden (bu tarih hariç) 31/10/2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar
yapılan tebligatlara münhasır olmak üzere, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay,
uzatılmıştır.
Başvuru Süresi 25 Kasım Tarihine kadar uzayan konular:
Kanunun 2. maddesinde sayılan kesinleşmiş alacaklar, (Kamu kurum ve kuruluşlarının alacakları,
vergi, vergi cezası, idari para cezaları, gümrük vergisi vb.),
Kanunun 3. maddesinde belirtilen kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar,
Kanunun 5. maddesinde belirtilen matrah ve vergi artırımı,
Kanunun 8. maddesinde belirtilen Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları,
Kanunun 11. Maddesinde belirtilen alacaklar (Meslek odalarının alacakları ve diğer kurum
alacakları )
Söz konusu Karara ulaşmak için tıklayınız.
2. İlave Asgari Geçim İndirimi Uygulaması
28.10.2016 Tarih ve 29871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6753 Sayılı Gelir Vergisi
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Gelir Vergisi Kanununa Geçici 86. Madde
eklenmiştir.
Bu maddeye göre 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri Gelir Vergisi
Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı gelir vergisi tarifesi nedeniyle, 32 nci maddedeki esaslara göre
sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere, 2016 yılı Ocak ayına ilişkin
ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak
aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilir.
Maddede geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgari geçim indiriminin ilavesi sonucu
oluşan ücreti ifade eder.
Yine 28.10.2016 Tarih ve 29871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 294 Seri No.lu Gelir Vergisi
Genel Tebliğinde; 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki ücretlerde 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı
Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle net ücretlerin 1.300,99 TL’nin
altına düşmesi sonucu, sadece 1.300,99 TL ile bunun altına düşen tutar arasındaki farkın ilave asgari
geçim indirimi yoluyla telafisine yönelik olarak 26/10/2016 tarihli ve 6753 sayılı Kanunla 193 sayılı
Kanuna eklenen geçici 86 ncı maddenin uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
Söz konusu Genel Tebliğ için tıklayınız.
Tebliğde yer alan örneklerden ikisi aşağıda yer almaktadır.

ÖRNEK 1: Bekâr ve çocuksuz olan hizmet erbabı Bay (A)’nın 2016 yılı Ocak ayında asgari
geçim indirimi dâhil net ücreti 1.300,99 TL’dir.
193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi nedeniyle Bay (A)’nın, 2016 yılı
Ekim ayı net ücreti ise 1.231,08 TL’ye düşmektedir.
Bu hizmet erbabının söz konusu dönemde eline geçen ücretinin 1.300,99 TL’nin altında kalan
kısmı olan (1.300,99-1.231,08=) 69,91 TL asgari geçim indirimine ilave edilerek hizmet erbabına
ödenecektir.
Böylece, örneğimizdeki bekâr ve çocuksuz hizmet erbabının, 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık
aylarında vergi tarifesinin ikinci dilimine girmesinden kaynaklanan aylık 69,91 TL’lik tutar, asgari geçim
indirimi yoluyla telafi edilecek ve kendisine 1.300,99 TL ödenecektir.
ÖRNEK 2: Bay (B) asgari ücretli olarak çalışmaktadır. Bay (B), evli ve 1 çocuklu olup eşi
çalışmamaktadır.
Bay (B)’nin 2016 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 1.344,22 TL olup Ekim
ayı net ücreti ise 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi nedeniyle 1.274,22
TL’ye düşmektedir.
Buna göre, hizmet erbabının söz konusu dönemde eline geçen ücretinin 1.300,99 TL’nin altında
kalan kısmı olan (1.300,99-1.274,22=) 26,77 TL asgari geçim indirimine ilave edilerek hizmet erbabına
ödenecektir.
Böylece, örneğimizdeki hizmet erbabının, 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarında vergi
tarifesinin ikinci dilimine girmesinden kaynaklanan aylık 26,77 TL’lik tutar, asgari geçim indirimi
yoluyla telafi edilecek ve kendisine 1.300,99 TL ödenecektir.
3. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu
28.10.2016 Tarih ve 29871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 1.1.2017 tarihinde yürürlüğe
girecek olan 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ile teslimsiz taşınır rehin hakkının
güvence olarak kullanımının yaygınlaştırılması, bu rehne konu taşınırların kapsamının genişletilmesi,
taşınır rehninde aleniyetin sağlanması ile rehnin paraya çevrilmesinde alternatif yolların sunulması
suretiyle finansmana erişimi kolaylaştırmak amaçlanmaktadır.
Kanun kapsamında, rehin hakkının tesisi ve üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmesi, rehinli
alacaklılar arasında öncelik hakkının belirlenmesi, rehinli taşınır varlık ile alacağın devrinin tescili
amacıyla Rehinli Taşınır Sicili kurulacaktır.
Rehin hakkı aşağıda belirtilen taşınır varlıklar üzerinde kurulabilecektir.
a) Alacaklar
b) Çok yıllık ürün veren ağaçlar
c) Fikri ve sınai mülkiyete konu haklar
ç) Hammadde
d) Hayvan
e) Her türlü kazanç ve iratlar
f) Başka bir sicile kaydı öngörülmeyen ve idari izin belgesi niteliğinde olmayan her türlü lisans ve
ruhsatlar
g) Kira gelirleri
ğ) Kiracılık hakkı
h) Makine ve teçhizat, araç, ekipman, alet, iş makinaları, elektronik haberleşme cihazları dâhil her
türlü elektronik cihaz gibi menkul işletme tesisatı
ı) Sarf malzemesi
i) Stoklar
j) Tarımsal ürün
k) Ticaret unvanı ve/veya işletme adı
l) Ticari işletme veya esnaf işletmesi
m) Ticari plaka ve ticari hat
n) Ticari proje
o) Vagon
ö) Yukarıda sayılanlardan üçüncü kişiler zilyetliğindeki taşınır varlık, hak ve paylı mülkiyet
hakları
Rehin sözleşmesi; kredi kuruluşları ile tacir, esnaf, çiftçi, üretici örgütü, serbest meslek erbabı
gerçek ve tüzel kişiler arasında veya tacir ve/veya esnaflar arasında yapılacaktır.
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Rehin hakkı, rehin sözleşmesinin Sicile tescil edilmesiyle kurulacak, sözleşme elektronik ortamda
ya da yazılı olarak düzenlenecek ve rehin sözleşmesinin Sicile tescil edilebilmesi için sözleşmenin güvenli
elektronik imza ile onaylanması gerekecektir. Yazılı olarak düzenlenen rehin sözleşmesinin Sicile tescil
edilebilmesi için tarafların imzalarının noterce onaylanması veya sözleşmenin Sicil yetkilisinin huzurunda
imzalanması şarttır.
Rehin sözleşmesinin düzenlenmesi ile Sicilde tesis edilen işlemler vergi, resim, harç ve benzeri
giderlerden muaftır.
1.1.2017 Tarihinden itibaren taşınırların rehni ile finansman temin etmek isteyenlerin Yasa ve
ikincil mevzuatı ayrıntılı incelemeleri önem arz etmektedir.
Durum bilgilerinize sunulur.
Saygı ile,
ERİŞ YMM LTD. ŞTİ.
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