
7326 SAYILI  

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE 

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN  

DUYURUSU 

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Kanun 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanmıştır. 

Söz konusu Kanun kapsamında; 

 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren ve 30/4/2021 tarihinden (bu tarih 

dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken 

beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları 

ile yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, 

 2021 yılına ilişkin olarak 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden 

vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve 2021 yılı için 

tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksiti, 

 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının 

Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanuna göre verilen idari Para Cezaları ile 5018 sayılı Kamu 

Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici 

kurumlarca verilen idari para cezaları hariç olmak üzere 30/4/2021 tarihinden (bu tarih 

dahil) önce verilen idari para cezaları, 

 Yukarıdaki bentler dışında kalan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tahsil dairelerince 6183 

sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında tahsil dairelerine takip 

için intikal etmiş olan asli ve fer’i amme alacakları (adli para cezaları hariç), 

 İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı 

halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve 

ortaklardan alacakların beyanı, 

  30/4/2021 tarihinden (bu tarih dahil) önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer 

kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil 

daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari 

para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları, 

 Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun 

kapsamında takip edilen ve 9 Haziran 2021 tarihine veya bu Kanunun ilgili hükümlerinde 

belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan; 

1) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden 

kaynaklanan 2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve 



kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı 

alacakları, 

2) 2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve 

topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, 

3) 30/4/2021 tarihine kadar  (bu tarih dahil) bitirilmiş olan özel nitelikteki 

inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit 

sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı 

gecikme zammı ve gecikme cezası alacakları, 

4) 30/4/2021 tarihine kadar  (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin olup ilgili 

kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme 

cezası alacakları, 

5) İlgili kanunları gereğince takip edilen 2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylara 

ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı 

alacakları, 

 İl özel idarelerinin 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 30/4/2021 

tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde bu Kanunun yayımı tarihi (9Haziran 2021) 

itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları,  

 Belediyelerin; 

1) 213 sayılı Kanun kapsamına giren ve 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dahil) 

önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken 

beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 

2021 yılına ilişkin olarak 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi 

(2021 yılına ilişkin tahakkuk eden emlak vergisi ile iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan 

binalara ait çevre temizlik vergisi hariç) ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, 

gecikme zamları, bunlar dışında kalan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve bu 

Kanunun yayımı tarihi (9/6/2021) itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme 

alacakları, 

2) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97 ve mükerrer 97 nci maddelerine 

göre tahsili gereken ve vadesi 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde bu 

Kanunun yayımı tarihi (9/6/2021) itibarıyla ödenmemiş bulunan ücret ve pay alacakları ile 

bunlara bağlı asli ve fer’i alacakları, 

3) 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin vadesi 30/4/2021 

tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde bu Kanunun yayımı tarihi (9/6/2021) itibarıyla 

ödenmemiş bulunan su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i  

(sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil) alacakları, 

4) Büyükşehir belediyelerinin 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine 

göre vadesi 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde bu Kanunun yayımı 

tarihi (9/6/2021) itibarıyla ödenmemiş bulunan katı ücret alacakları ile bunlara bağlı fer’i 

(sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil)  alacakları, 

 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri 

Hakkında Kanun kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin, vadesi 



30/4/2021 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde bu Kanunun yayımı tarihi 

(9/6/2021) itibarıyla ödenmemiş bulunan su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara 

bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza 

ve zamlar dahil) alacakları, 

 Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) vadesi 30/4/2021 tarihinden 

(bu tarih dahil) önce olduğu halde bu Kanunun yayımı tarihi (9/6/2021) itibarıyla 

ödenmemiş bulunan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme 

alacakları, KESİNLEŞME DURUMU VEYA DAVA, İNCELEME VE TARHİYAT  SAFHASINA göre 

Kanun’da belirtilen usul ve esaslar dahilinde, 

 yapılandırılmaktadır. 

 

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI: 

Kanunun 5 inci maddesiyle Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin 31/8/2021 

tarihine kadar (bu tarih dahil) 2016-2020 yıllarına ilişkin gelir ve kurumlar vergisi matrahları 

ile gelir vergisi tevkifatı ve katma değer vergisi matrahlarını asgari tutardan aşağı olmamak 

üzere Kanunda belirtilen oranlarda artırmaları ve tahakkuk edecek olan vergileri ödemeleri 

kaydıyla; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 367 nci maddesi hükümleri hariç matrah ve vergi 

artırımı yapılan dönemler için vergi tarhiyatı yapılmayacağı belirtilmiştir. 

İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ: 

İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve 

demirbaşlara ve yine kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve 

ortaklardan alacaklara yönelik olarak Kanunda belirtilen oranda verginin ödenmesi kaydıyla, 

kayıtların gerçek durumu yansıtır hale getirilmesi için imkan sağlanmıştır. 

BAŞVURU VE ÖDEME: 

Kanunun ilgili maddelerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler saklı 

kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların; 

a) 31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili idareye başvuruda bulunmaları, 

b) Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, İl özel idarelerine, 

belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 

30/9/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil), Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil 

dairelerine ödenecek tutarın ise 31/10/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil), diğer 

taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler halinde on sekiz eşit taksitte 

ödemeleri, 

Şart olup, taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan 

taksitlerin bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik 

ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın 

sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre 

belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi 

şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlandırılmaya, aksi halde yararlanma hakkının 

kaybedileceği belirtilmiştir. 

 



ODA VE BİRLİKLERE OLAN AİDAT VE DİĞER BORÇLAR: 

Kanunun 10 uncu maddesi dahilinde; 

a) 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu 

hükümlerine göre 30/4/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi gerekmesine rağmen 

ödenmemiş olan, üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda 

payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan 

aidat borçları asıllarının tamamının, birinci taksiti bu Kanunun yayımlandığı 9/6/2021 tarihini 

takip eden dördüncü ayın (Ekim 2021) sonuna kadar, kalanı aylık dönemler halinde ve azami 

altı eşit taksitte ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme 

zammı gibi fer’i alacakların alacak asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden  (9/6/2021)  önce 

kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, 

gecikme faiziz, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçileceği, bu fıkra 

hükümlerinden yararlanılabilmesi için bu Kanunun yayımı tarihini (9/6/2021)  izleyen 

üçüncü ayın (Eylül 2021) sonuna kadar alacaklı birime başvurulmasının, 

Şart olduğu, 

b) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 

Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara  30/4/2021 tarihine 

kadar (bu tarih dahil) ödenmesi gerekmesine rağmen ödenmemiş olan aidat borçları ile 

odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler  Odaları 

Birliğine olan birlik payı borçlarının asıllarının tamamının birinci taksiti bu Kanunun yayımı 

tarihini (9/6/2021) takip eden üçüncü ayın (Eylül 2021) sonuna kadar, kalanı aylık dönemler 

halinde ve azami altı eşit taksitte ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan faiz,gecikme 

faiziz, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden 

önce kısmen veya tamamen ödenmesi halinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, 

gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçileceği, Kanun 

hükümlerinden yararlanılabilmesi için Kanunun yayım tarihini (9/6(2021) izleyen ikinci ayın 

(Ağustos 2021) sonuna kadar alacaklı birime başvurulmasının, 

Şart olduğu, 

c) Bu Kanunun yayımlandığı tarih (9/6/2021) itibarıyla (bu tarih dahil) 2918 

sayılı Kanun uyarınca araç muayenesi yaptırmaları gerektiği halde muayenelerinin 

süresinde yaptırmamış olanların, 31/12/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) araç 

muayenelerini yaptırmaları ve anılan Kanunun 35 inci maddesi uyarınca  muayene süresi 

geçirilen her ay ve kesri için tahsil edilmesi gereken % 5 fazla yerine Kanunun yayımlandığı 

tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, Bu Kanununun yayımlandığı tarihten araç 

muayenesinin yapıldığı tarihe kadar her ay ve kesri için aylık % 0,75 oranı esas alınarak 

hesaplanacak tutarı ödemeleri şartıyla anılan madde uyarınca alınması gereken % 5 fazlaların 

tahsilinden vazgeçileceği, 

d) Ağustos 2021 ayı sonuna kadar başvurmak ve ilk taksitini Eylül 2021 ayı 

sonuna kadar kalanını azami altı eşit taksit halinde ödenmesi şartıyla 5362 sayılı Esnaf ve 

Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümlerine göre esnaf ve sanatkarların üyesi 

oldukları odalara 30/4/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) olan aidat borçları ile odaların 



birlik ve üyesi oldukları Konfederasyonlara, birlik ve konfederasyonların Türkiye Esnaf ve 

Sanatkarlar Konfederasyonuna olan katılma payları, 1136 sayılı Kanun hükümlerine göre 

avukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredisi borçları, 6235 sayılı Türk 

Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi 

bulundukları odalara olan aidat borç asılları, 6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunu, 3224 

sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu ve 6343 sayılı Türk Veteriner Hekimleri Birliği İle 

Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun   hükümlerine göre meslek 

mensuplarının üyesi bulundukları odalara olan aidat borçları ile odaların Merkez Konseyine 

olan birlik borcu paylarına uygulanan faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i 

alacakların tahsilinden vazgeçileceği, 

e) 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma 

Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 25 inci, geçici 26 

ncı ve geçici 28 inci maddeleri kapsamında ertelenen bedeller hariç olmak üzere, ilgili 

kanunları uyarınca orman sayılan yerler, Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve 

tasarrufunda bulunan taşınmazlar hakkında yapılan kesin izin, kesin tahsis, kullandırma 

kararı, irtifak hakkı, kullanma izni ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan ve vadesi 

30/4/2021 tarihi itibarıyla geldiği halde bu Kanunun yayımlandığı 9/6/2021 tarihi itibarıyla 

ödenmemiş olan kullanım bedelleri ve hasılat/ticari kar payları asıllarının tamamı ile bu 

alacaklara ilişkin gecikme zammı, faiz gibi fer’ileri yerine bu Kanunun yayımlandığı 9/6/2021 

tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; Kanunda 

belirtilen süre ve şekilde başvurulması ve ödenmesi şartıyla bu alacaklara ilişkin gecikme 

zammı, faiz gibi fer’ilerin tahsilinden vazgeçileceği, 

f) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun geçici 31 inci maddesine altıncı fıkrasından 

sonra gelmek üzere eklenen fıkra dahilinde; Birinci fıkrada sayılan mükelleflere 9/6/2021 

tarihi itibarıyla aktiflerinde kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi 

kıymetlerini değer artışı üzerinden % 2 vergi ödemek şartıyla yeniden değerleyebilecekleri, 

g) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 

84 üncü madde ile; 

Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına 

bağımsız çalışanlardan, Kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı halde, 30/4/2021 tarihi itibarıyla 

prim borcu bulunanların, bu tarihten önceki sürelere ilişkin prim borçlarını, bu maddenin 

yürürlüğe girdiği tarihi (9/6/2021) takip eden dördüncü ayın (Ekim 2021) sonuna kadar 

ödemeleri veya ilgili Kanunları uyarınca yapılandırmamaları  halinde, prim ödemesi bulunan 

sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim 

ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığının durdurulacağı ve 

durdurulan sürelerin sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyeceği, bu sürelere ilişkin 

kurum alacaklarının takip edilmeyerek bunlara Kurum alacakları arasında yer verilmeyeceği 

ve yine, sigortalılıkları durdurulanlardan, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) 

bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıklarının 1/5/2021 tarihi itibarıyla 

yeniden başlatılacağı, ancak sonradan sigortalı ya da hak sahipleri tarafından yapılacak talep 

ile bağlantılı olarak 80 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç 



tutarı üzerinden hesaplanacak borç tutarı ihya işlemine paralel üç ay içerisinde ödendiği 

takdirde sigortalılık süresi olarak değerlendirileceği, 

h) 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler İle Kredi ve Kredi Kartları 

Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna eklenen geçici 3 üncü 

madde kapsamında; ana para ve/veya taksit ödeme tarihi 20/5/2021 tarihinden önce olup 

da; kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin 

ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek 

kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve 

diğer kredi borçlarına ilişkin 5411 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi hükmü uyarınca kurulan 

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtlarının, söz konusu borçların 

ödenmesi geciken kısmının 31/12/2021 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden 

yapılandırılması halinde; bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal 

kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacağı, 

Şeklinde düzenlemeler yapılmıştır. 

Yapılandırma, matrah  artırımı, kayıtların düzeltilmesi ve diğer hususlarda ilgili 

bakanlıklar tarafından çıkarılacak tebliğler Resmi Gazete’de yayımlanmasına müteakip 

ayrıca duyurulacaktır.  

Üyelerimize duyurulur. 

7326 sayılı Kanuna buradan ulaşılabilir.  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210609-1.htm

