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İstanbul, 27.08.2021   

DUYURU 527 
   

  Konu: 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin 

Uzatılmasına İlişkin Karar hk.  

 

27.08.2021 Tarih ve 31581 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “7326 Sayılı Bazı 

Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda 

Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4420)” 

uyarınca  7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Kanunun 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddeleri ile 10 

uncu maddesinden (altıncı ve yedinci fıkraları hariç) yararlanmak için öngörülen ve 31/8/2021 

tarihinde sona erecek olan başvuru, bildirim ve beyan süreleri ile bu başvuru, bildirim ve beyana 

ilişkin ilk taksit ödeme süreleri, 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan başvuru ve ilk 

taksit ödeme süresi birer ay uzatılmıştır. 

 

Karar göre Yasanın; 

 

- “Kesinleşmiş alacaklar” başlıklı 2. maddesi, 

- “Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar” başlıklı 3. maddesi, 

- “İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler” başlıklı 4. maddesi, 

- “Matrah ve vergi artırımı” başlıklı 5. maddesi, 

- “İşletme kayıtlarının düzeltilmesi” başlıklı 6. maddesi, 

- “Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları” başlıklı  7. maddesi, 

- “Ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ile 

kesinleşmemiş idari para cezaları” başlıklı 8. Maddesi, 

- “Diğer hükümler” başlıklı 10. maddesinden (altıncı ve yedinci fıkraları hariç) 

yararlanmak için öngörülen ve 31/8/2021 tarihinde sona erecek olan başvuru, bildirim 

ve beyan süreleri ile bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri, 10 

uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süresi birer ay 

uzatılmıştır. 

http://www.erisymm.com/
http://www.erisymm.com/
http://www.erisymm.com/
http://www.erisymm.com/
http://www.erisymm.com/


ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. 
19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. No:37/16 UBM Plaza Şişli İstanbul 

info@erisymm.com  www.erisymm.com  

 

Buna göre örneğin matrah ve vergi artırımı Eylül ayı sonuna kadar yapılabilecek, peşin 

veya ilk taksit ödemesinin 01/11/2021 tarihi bitimine kadar (31/10/2021 tarihinin hafta 

sonuna rastlaması nedeniyle) yapılması gerekecektir. 

Yine işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin beyanlar Eylül ayı sonuna kadar 

verilebilecek ve peşin veya ilk taksit ödemesinin Eylül ayı sonuna kadar yapılması 

gerekecektir. 

 

Durum bilgilerinize sunulur.   

Saygı ile, 

ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM 

VE YMM A.Ş. 
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