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İstanbul, 14.06.2021   

DUYURU 520 
   

  Konu: 7326 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Kanuna ilişkin usul ve esasları belirleyen ikincil düzenlemeler ve yevmiye 

defteri kapanış tasdiki hk. 

 

1. 7326 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Kanuna ilişkin Usul ve Esasları Belirleyen İkincil 

Düzenlemeler 

 

 

- 14.06.2021 Tarih ve 31511 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Alacakların 

Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) 

ile 7326 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Hazine ve Maliye 

Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ve 

belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ait 

alacakların yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının 

düzeltilmesine ilişkin hükümlerinin uygulamasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir. 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 

- 14.06.2021 Tarih ve 31511 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7326 Sayılı Kanunun 

10 uncu Maddesinin Altıncı Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ (Seri 

No:1) için tıklayınız. 

- 7326 sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırması konulu ve 2021/20  sayılı SGK 

Genelgesi için tıklayınız. 

- Yasa ile ilgili başvuru ve ödeme sürelerinin genel tarihleri aşağıdaki gibidir. 

Başvuru/ödeme türü Süre 

Yapılandırmaya konu olacak alacakların belirlenmesinde esas alınan 

beyan/vade tarihi 

30 Nisan 2021 

Borçların yeniden yapılandırılması için başvuru süresi 31 Ağustos 2021 

Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, il özel 

idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine 

ödenecek borçların ilk taksitini ödeme süresi 

30 Eylül 2021 

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların 

ilk taksitinin ödeme süresi 

31 Ekim 2021 

Matrah ve vergi artırımları için başvuru süresi 31 Ağustos 2021 

İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, 

teçhizat ve demirbaşların envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek 

suretiyle defterlerine kaydedilme süresi 

31 Ağustos 2021 
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Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kayıtlarında yer aldığı hâlde 

işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını, fatura düzenlemek ve her 

türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve 

beyanlarına intikal ettirme süresi 

31 Ağustos 2021 

Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve 

ortaklardan alacakların dikkate alınacağı bilanço tarihi 

31 Aralık 2020 

Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve 

ortaklardan alacakların vergi dairelerine beyan edilmesi suretiyle 

kayıtların düzeltilmesi süresi 

31 Ağustos 2021 

Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve 

kurumlar vergisi mükellefleri değişiklik fıkrasının yürürlüğe girdiği 

tarih itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana 

tabi diğer iktisadi kıymetlerini (sat-kirala-geri al işlemine veya kira 

sertifikası ihracına konu edilen taşınmaz ve iktisadi kıymetler hariç) 

geçici 31 nci maddede yer alan kapsam, şart ve hükümlere uymak 

koşuluyla yeniden değerleme süresi sonu 

31 Aralık 2021 

 

2.  Yevmiye Defteri Kapanış Onayı 

 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun kapanış tasdikleri ile ilgili 64. maddesinin üçüncü 

fıkrasının dördüncü cümlesi uyarınca “Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet 

döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin (Ltd. Şti.’ler için 

müdürler kurulu karar defterinin ) kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının 

sonuna kadar notere yaptırılır.” 

Bu düzenleme uyarınca hesap dönemi takvim yılı olan işletmeler, 30.06.2021 tarihine 

kadar 2020 yılı yevmiye defterlerinin kapanış onayını notere yaptırmalıdırlar. 

Türk Ticaret Kanununun 562/1-c bendine göre; 64’üncü maddenin üçüncü fıkrası 

uyarınca gerekli onayları yaptırmayanların 2021 yılı için 10.242 TL idari para cezasıyla 

cezalandırılması gerekmektedir.  

Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması hâlinde yevmiye defterinin kapanışında 

noter onayı aranmamaktadır. 
 

Durum bilgilerinize sunulur.   

Saygı ile, 

ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM 

VE YMM A.Ş. 
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