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Tarih & Sayı: 07/07/2021_162 
 

Yasal Mevzuat   : 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
 
Resmi Gazete Tarih & Sayı : 07.07.2021 Tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından 7326 Sayılı Kanun 
Kapsamında Yapılandırma Kanunu Rehberi Yayınlandı. 
 
09.06.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile kanun kapsamındaki alacaklar bakımından yapılandırma 
imkânı getirilmişti. 
 
Yapılandırma kapsamına ilişkin olarak 07.07.2021 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Yapılandırma 
Kanunu Rehberi yayınlanmıştır. 
 
İlgili Yapılandırma Kanunu Rehberi’nde özetle; 
 

 Yapılandırma Kanunu ile getirilen imkânlar, 
 Yapılandırma Kanunu kapsamındaki borçların neler olduğu, 
 Kesinleşmiş vergi ve vergi cezası borcu bulunan mükelleflere getirilen imkânlar, 
 Kanun kapsamına giren idari para cezalarına getirilen ödeme kolaylıkları, 
 Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan kamu alacaklarına ilişkin yapılandırma imkânı, 
 İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan kamu alacaklarına ilişkin başvuru imkânı, 
 Pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılan beyanlara ilişkin getirilen imkânlar, 
 İncelemesiz ve cezasız matrah ve vergi artırımından yararlanma imkânı, 
 İşletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin getirilen imkânlar, 
 Aktife kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetleri yeniden değerleme 

imkânı, 
 Yapılandırma başvurularının nasıl, nereye ve ne zaman yapılacağı, 
 Yapılandırılan borçların nasıl ve hangi sürede ödeneceği, 
 Peşin ödeme avantajları, taksitle ve kredi kartı ile ödeme imkânı, 
 Yapılandırmanın devam edebilmesi için gerekli olan şartlar, 
 Yapılandırma imkânları için kullanılacak başvuru dilekçeleri 

 
Ve bağlantılı konulara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 
 
Söz konusu Yapılandırma Kanunu Rehberi’ne aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz. 
 

7326 Sayılı Kanun Kapsamında 07.07.2021 Tarihli Gelir İdaresi Başkanlığı Yapılandırma Kanunu Rehberi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Bu sirkülerde yer alan açıklamalar yalnızca genel bilgiler içermekte olup bu belge içeriğinden kaynaklanan ya 
da içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı tarafımıza herhangi bir sorumluluk iddiasında 
bulunulamaz. 


