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7326 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNUNDA YER ALAN 
BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEME SÜRELERİNİN 
UZATILMASINA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANI KARARI  
 
27.08.2021 tarihli ve 31581 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
4420 karar sayılı Cumhurbaşkanı Kararına istinaden 7326 sayılı 
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’da yer alan başvuru ve ilk 
taksit ödeme süreleri birer ay uzatılmıştır.  
 
Karar sonrası uzayan başvuru ve taksit sürelerine tablomuzda 
yer verilmiştir. 
 

• Kanun’un 2. Maddesi kapsamında kesinleşmiş alacakların 
yapılandırma başvurusu 30.09.2021, ödeme süresi ise 
31.10.2021 tarihine, 
 

• Kanunun 3. Maddesi kapsamında kesinleşmemiş veya 
dava safhasındaki alacakların yapılandırma başvurusu 
30.09.2021, ödeme süresi ise 31.10.2021 tarihine, 

 
• Kanunun 4. Maddesi kapsamında inceleme ve tarhiyat 

safhasında bulunan işlemler, VUK 371. Maddesi 
kapsamında pişmanlıkla beyanname yapılandırması ve 
kendiliğinden verilen beyanname yapılandırması başvuru 
tarihi 30.09.2021, ödeme süresi ise 31.10.2021 tarihine, 

 
• Kanunun 5. Maddesi kapsamında matrah artırımı başvuru 

tarihi 30.09.2021, ödeme süresi ise 31.10.2021 tarihine, 
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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’den 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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• Kanunun 6. Maddesi kapsamında işletme kayıtlarının düzeltilmesi, kayıtlarda 

olmayan stokların beyanı, kayıtlarda olduğu halde işletmede bulunmayan 
demirbaşların beyanı ve kasa mevcudu ile ortaklardan alacaklar ile ilgili 
kayıtların düzeltilmesi başvuru  ve ödeme süresi 30.09.2021 tarihine, 

 
• Kanunun 7. Maddesi kapsamında kesinleşmiş SGK borçları yapılandırılması 

başvuru tarihi 30.09.2021, ödeme süresi ise 30.11.2021 tarihine, 
 

• Kanunun 8. Maddesi kapsamında ön değerlendirme, araştırma veya eksik 
işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezaları başvuru tarihi 
30.09.2021, ödeme süresi ise 30.11.2021 tarihine, 

 
• Kanunun 10. Maddesi kapsamında iş kazası ve meslek hastalığı, malullük ve 

genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik 
fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçların 
yapılandırma başvuru tarihi 30.09.2021, ödeme süresi ise 30.11.2021 tarihine, 
bazı aidat ve borçların yapılandırılması başvuru tarihi 30.09.2021, ödeme 
süresi ise 31.10.2021 tarihine 
 
 

Uzatılarak yayımı itibariyle yürürlüğe girmiştir. 
 
Söz konusu Karara ulaşmak için linke tıklayınız. 
 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210827-2.pdf

