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Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan ; 
 
“YAPILANDIRMA KANUNU REHBERİ YAYINLANDI 
 
 
1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 
7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği 14 Haziran 2021 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanmıştır. 
 
Söz konusu Genel Tebliğ’de yer alan açıklamalar doğrultusunda 
hazırlanan Rehberde; 
 
 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, 

BDO Yayıncılık A.Ş. 
 
Eski Büyükdere Cad. No.14 
Park Plaza Kat:4 
34398 Maslak/İstanbul 
Turkey 
 
Tel: +90 212 365 62 00 
Fax: +90 212 365 62 02 
e-mail: bdo@bdo.com.tr 
www.bdo.com.tr 
 
Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan 
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam 
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’dan fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla ilgili 
olarak, mesleki görüş ve yardım almadan, 
bu yayına dayanarak uygulamalarda 
bulunulmamalıdır. Bu konuların kendi özel 
durumunuza ilişkin etkilerini görüşmek için 
BDO Yayıncılık A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. 
Bu yayındaki bilgilere dayanarak belli 
eylemlerde bulunmak veya bulunmamak 
nedeniyle doğabilecek zararlar nedeniyle, 
BDO Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları 
ile yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 
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 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, 
 
gibi genel bilgiler yer almaktadır. 
 
7326 sayılı Kanun’un ve Genel Tebliğ’in uygulanmasına ilişkin açıklamalara ve 
ayrıntılı bilgilere: 
 
 Başkanlığımızın internet sayfasında “Hızlı Erişim” alanında yer alan 7326 sayılı 

Kanun mikro sitesinden, 
 Başkanlığımızın doğrulanmış sosyal medya hesaplarından, 
 Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 189 numaralı telefon hattından, 
 
ulaşabilirsiniz. 
 
Yapılandırma Kanunu Rehberine ulaşmak için tıklayınız. 
 
1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun 
Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız.” 
 

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/7326_Rehber.pdf
https://www.gib.gov.tr/bazi-alacaklarin-yeniden-yapilandirilmasina-iliskin-7326-sayili-kanun-genel-tebligi-seri-no-1-resmi

