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SİRKÜLER 2021/56: 7326 sayılı Kanun kapsamında; borçların yapılandırılması, matrah artırımı ve 

işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri 

birer ay uzatıldı 

27 Ağustos 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 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. 

Buna göre Kanun kapsamına giren; 

• Kesinleşmiş alacakların (Vergiler, vergi cezaları, gümrük vergileri, idari para cezaları gibi) 
yapılandırılmasına, 

• Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacakların yapılandırılmasına, 

• İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlere, 

• Matrah ve vergi artırımına, 

• İşletme kayıtlarının düzeltilmesine, 

• Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının yapılandırılmasına, 

İlişkin 31 Ağustos 2021 olarak belirlenmiş olan başvuru, bildirim ve beyan süreleri birer ay (30 Eylül 
2021 tarihine kadar) (bu tarih dahil) uzamış olmaktadır. 

Ayrıca yukarıdaki hükümler kapsamında ilk taksit (peşin ödeme dahil) ödeme süreleri de birer ay 
uzatılmıştır. 

Buna göre Kanun kapsamına giren; 

• Kesinleşmiş, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan vergi alacakların yapılandırılmasına 
ilişkin ilk taksit ödeme süresi 1 Kasım 2021 tarihine (31 Ekim 2021 hafta sonuna geldiği için), 

•  Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin ilk taksit ödeme süresi 30 
Kasım 2021 tarihine, 

• Matrah ve vergi artırımına ilişkin ilk taksit ödeme süresi 1 Kasım 2021 tarihine (31 Ekim 2021 
hafta sonuna geldiği için), 

• İşletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin ilk taksit ödeme süreleri 30 Eylül 2021 tarihine, 

Kadar uzatılmış olmaktadır. Peşin ödemenin tercih edilmesi veya bu şekilde ödemenin zorunlu olduğu 

durumlarında da ödemelerin yukarıda belirtilen tarihlere kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

 


