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7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun 09.06.2021 tarih, 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 
 
Kanunda özetle aşağıda belirtilen düzenlemelere yer verilmiştir; 
 

• Kesinleşmiş alacaklar, 
 

• Kesinleşmemiş veya dava safhasında alacaklar, 
 

• İnceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan işlemler, 
 

• Matrah ve vergi artırımı, 
 

• İşletme kayıtlarının düzeltilmesi, 
 

• İşletmelerin aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi 
kıymetleri için yeniden değerleme imkânı 
 

• Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını 
zamanında ödeyemeyen kişilerin kanun hükmünde belirtilen şartların yerine 
getirmeleri halinde Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan geçmiş 
ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların kredi kuruluşları ve finansal 
kuruluşlar tarafından dikkate alınmaması. 
 

 
Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılacak Alacaklar: 
 

• Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, ÖTV, 
Damga ve Emlak Vergisi gibi Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ile bunlara 
bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları 

 

• Vergi aslına bağlı olmayan (usulsüzlük, özel usulsüzlük) vergi cezaları, 
 

• Ecrimisil borçları, 
 

• Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan 
gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları, 

  

• Sosyal güvenlik primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek 
primi, isteğe bağlı sigorta primleri ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamları, 
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• Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payları, 
  

• Belediyelerin idari para cezaları ile su, atık su, katı atık ücreti alacakları, büyükşehir 
belediyelerinin katı atık ücreti alacakları ile büyükşehir belediyelerine bağlı su ve 
kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, 
gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacaklar. 

  

• Yukarıda sayılanlar dışında kalan ve Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil 
dairelerince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında 
tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan asli ve fer’i amme alacakları (adli para 
cezaları hariç), 

  

• 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen idari para cezaları (Umumi 
Hıfzıssıhha Kanunu, Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında 
Kanunu,  Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer alan 
kurumlar tarafından verilen cezalar hariç). 
 

Başvuru ve Ödeme 
 
Yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların ilgili idareye 31.08.2021 tarihine kadar 
başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 
 
Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve 
YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 30.09.2021 tarihine kadar 
(bu tarih dâhil), Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk 
taksitini 31.10.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden 
ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri gerekmektedir. 
 
- 6 eşit taksit için (1,09), 
- 9 eşit taksit için (1,135), 
- 12 eşit taksit için (1,18), 
- 18 eşit taksit için (1,27), 
 
katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler 
hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere 
başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak, 
tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya 
göre düzeltilir. 
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KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR 
 
Düzenleme kapsamına giren kesinleşmiş alacakların ödenmesi halinde, vergi ve cezaların bir 
kısmı ile faiz ve zamların tahsilinden vazgeçilecektir. Ödenecek ve silinecek alacak tutarlar 
aşağıda tablolarda özetlenmiştir; 
 

ÖDENECEK BORÇ TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN BORÇ 

Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme 
süresi henüz geçmemiş bulunan vergiler, 
gümrük vergileri 

Vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları ve bu 
cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı 

Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi, 
gümrük vergileri cezalarının % 50’si 

Vergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan % 50’si ve 
ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı 

İştirak, yardım ve teşvik fiilleri nedeniyle 
kesilmiş vergi cezalarının % 50’si 

  
İştirak, yardım ve teşvik fiilleri nedeniyle kesilen 
vergi cezalarının kalan % 50’si ve ve bu cezalara 
bağlı gecikme zamlarının tamamı 

İdari para cezaları (Kanunun 1 (b) 
maddesinde belirtilen cezalar hariç) 

Cezaya bağlı fer’ilerin tamamı 

Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme 
süresi henüz geçmemiş bulunan diğer asli 
amme alacakları 

faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi 
fer’i amme alacaklarının tamamı 

Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak 
kesilmiş idari para cezalarının %30’u ve varsa 
gümrük vergileri aslının tamamı 

cezaların kalan %70’i ile alacak asıllarına bağlı faiz, 
gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme 
alacaklarının tamamı 

Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme 
cezası yerine Yİ-ÜFE esas alınarak 
belirlenecek tutar 

Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi 
fer’i alacakların tamamı 

İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine 
tahakkuk etmiş olan vergilerin tamamı 

  
Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların ya da idari 
para cezalarının tamamı 

İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine 
tahakkuk eden gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE 
esas alınarak belirlenecek tutar 

  
Gecikme zammı 
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KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN ALACAKLAR 
 
Düzenleme kapsamına giren ihtilaflı vergi ve cezaların bir kısmı ile güncelleme oranı dikkate 
alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, vergi ve cezaların bir kısmı ile faiz ve zamların 
tahsilinden vazgeçilecektir. Ödenecek ve silinecek alacak tutarlar aşağıda tablolarda 
özetlenmiştir.; 
 
İlk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan 
ikmalen, resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin 
tahakkuklarda; 
 

ÖDENECEK BORÇ TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN BORÇ 

Vergi/Gümrük vergisi aslının % 50’si 

Vergi/Gümrük vergisi aslının % 50’si, faiz, 
gecikme faizi, gecikme zammı ve alacak 
aslına bağlı olarak kesilen vergi 
cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara 
bağlı gecikme zamlarının tamam 

Asla bağlı olmayan cezaların % 25’i Asla bağlı olmayan cezaların % 75’i 

Yİ-ÜFE’ye göre hesaplanacak tutar 

Vergi/Gümrük vergisi aslına bağlı 
olarak kesilen vergi cezaları ,idari para 
cezaları ile bu cezalara 
bağlı faiz, gecikme zamlarının tamamı 

 
 
İlk derece / istinaf / temyiz aşamasında verilmiş son kararın Terkine ilişkin karar olması 
hâlinde; 
 

ÖDENECEK BORÇ TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN BORÇ 

Vergi/Gümrük vergisi aslının % 10’u 

Vergi/Gümrük vergisi aslının % 90’ı, faiz, 
gecikme faizi, gecikme zammı ve alacak 
aslına bağlı olarak kesilen vergi 
cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara 
bağlı gecikme zamlarının tamam 

Asla bağlı olmayan cezaların % 10’u Asla bağlı olmayan cezaların % 90’i 

Yİ-ÜFE’ye göre hesaplanacak tutar 

Vergi/Gümrük vergisi aslına bağlı 
olarak kesilen vergi cezaları ,idari para 
cezaları ile bu cezalara 
bağlı faiz, gecikme zamlarının tamamı 
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İlk derece / istinaf / temyiz aşamasında verilmiş son kararın Tasdik veya tadilen tasdike 
ilişkin karar olması hâlinde; 
 

ÖDENECEK BORÇ TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN BORÇ 

Vergi/Gümrük vergisi aslının % 100’ü  
Tamamının ve bunlara bağlı gecikme 
zamlarının, 

Asla bağlı olmayan cezaların % 50’si Asla bağlı olmayan cezaların % 50’si 

Yİ-ÜFE’ye göre hesaplanacak tutar 

Vergi/Gümrük vergisi aslına bağlı 
olarak kesilen vergi cezaları ,idari para 
cezaları ile bu cezalara 
bağlı faiz, gecikme zamlarının tamamı 

 
 
Uzlaşma safhasında olan alacaklar; 
 

ÖDENECEK BORÇ TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN BORÇ 

Vergi/Gümrük vergisi aslının % 50’si Vergi/Gümrük vergisi aslının % 50’si 

Asla bağlı olmayan cezaların % 25’i Asla bağlı olmayan cezaların % 75’i 

Yİ-ÜFE’ye göre hesaplanacak tutar 

Vergi/Gümrük vergisi aslına bağlı 
olarak kesilen vergi cezaları ,idari para 
cezaları ile bu cezalara 
bağlı faiz, gecikme zamlarının tamamı 

 
 
 
İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER 
 
Düzenlemeye göre,  başlanıldığı hâlde tamamlanamamış vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve 
tahakkuk işlemlerine devam edilecektir. İşlemlerin tamamlanmasını takiben 
ödenecek/silinecek tutarlar aşağıdaki tablodaki gibidir.  
 
Kanun’un yayımından önce tamamlandığı halde, bu tarihten sonra vergi dairesi kayıtlarına 
intikal eden vergi inceleme raporları üzerine yapılacak tarhiyatlar için de bu düzenlemeden 
yararlanılması mümkün bulunmaktadır. 
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ÖDENECEK BORÇ TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN BORÇ 

Tarh edilen verginin % 50’si  Tarh edilen verginin kalan % 50’si 

Gecikme faizi yerine Kanun’un 
yayımlandığı 
tarihe kadar güncelleme oranı (Yİ-ÜFE) 
esas 
alınarak hesaplanacak tutar 

Gecikme faizinin tamamı 

Kanun’un yayımlandığı tarihten itibaren 
dava 
açma süresinin bitimine kadar 
hesaplanacak 
gecikme faizinin tamam 

Vergi aslına bağlı cezaların tamamı 

Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 25’i  Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 75’i  

İştirak nedeniyle kesilen cezanın % 25’i İştirak nedeniyle kesilen cezanın % 75’i  

 
 
İncelemede Sürecinde Matrah Artırımı  
 
Kanun’un yayımı tarihi itibariyle incelemede olanların matrah artırımına yasal bir engel yoktur. 
 
 Öte yandan, matrah veya vergi artırımında bulunulması, Kanun’un yayımı tarihinden önce 
başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil etmemektedir. 
 
 Ancak, matrah artırımı yapan mükelleflerde başlamış olan inceleme sonucunda tarhiyat 
yapılabilmesi için, incelemenin 02.08.2021 tarihine kadar sonuçlandırılması gerekmektedir. 
Aksi halde inceleme ve tarhiyat işlemlerine devam edilemeyecektir. Bu durumda sadece 
matrah veya vergi artırımı nedeniyle hesaplanan vergiler ödenecektir. 
 
 İncelemenin yasal süresinde bitirilmesi ve tarhiyata konu matrah veya vergi farkı tespit 
edilmesi durumunda, inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihten önce 
artırımda bulunulmuş olması şartıyla inceleme ve takdir sonucu bulunan fark, Kanun’un 
matrah artırımı hükümleriyle birlikte değerlendirilecektir. 
 
 
Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Talebinde Bulunan Mükelleflere Ait İncelemeler 
 
Kanun’un yayımlandığı tarih itibariyle, tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunulmuş, ancak 
uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış olmakla birlikte vergi/ceza 
ihbarnameleri mükellefe tebliğ edilmemiş alacaklar da madde hükmünden 
yararlanılabilmektedir. Bu durumda, düzenlenen inceleme raporunun vergi dairesine intikali 
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üzerine madde hükmü uygulanacaktır. Bu safhada da ödenecek tutarın tespitinde, tarhiyata 
ilişkin olarak düzenlenen vergi/ceza ihbarnamelerinde belirtilen tutarlar dikkate alınacaktır. 
 
Diğer Hükümler 
 
İnceleme aşamasında bulunan işlemlerle ilgili düzenlemeden yararlanılabilmesi için; 
İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde başvurulması, İlk taksit 
ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde altı eşit 
taksitte ödenmesi gerekmektedir. 
 
Kanun kapsamında ile getirilen düzenlemelerden yararlanılabilmesi için dava açılmaması 
gerekmektedir. 
 
Yukarıda açıklanan düzenleme hükmünden yararlananların, ayrıca uzlaşma, tarhiyat öncesi 
uzlaşma ve vergi cezalarında indirim hükümlerinden yararlanmaları mümkün değildir. 
 
Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121. maddesinin vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan %5 
indirimden yararlanan mükellefler hakkında yapılan tarhiyatların, dava açılmaması veya açılan 
davalardan vazgeçilmesi suretiyle kesinleştirilmesi halinde indirim hakkının kaybedilmemesi 
öngörülmüştür. Düzenlemeye göre, Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121. maddesinin 
dördüncü fıkrası kapsamında, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu 
yıldan önceki son iki yılda herhangi bir vergiye ilişkin beyanların gerçek durumu 
yansıtmadığının indirimden yararlanıldıktan sonra tespiti üzerine yapılan tarhiyatların, 
Kanun’un 3. maddesi kapsamında yapılandırılarak kesinleşmesi ve yapılandırmanın ihlal 
edilmemesi şartıyla, ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen 
vergilerin vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edileceği hükmü uygulanmayacak, söz 
konusu tarhiyatlar, yapılandırmanın ihlal edilmemesi şartıyla Gelir Vergisi Kanunu’nun 
mükerrer 121. maddesinin ikinci fıkrasının (2) numaralı bendi kapsamında 
değerlendirilmeyecektir. 
 
 
 
MATRAH ARTIRIMI 
 
Son dönemlerde  2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait matrahlarının veya vergilerinin 
kanunda belirtilen ölçülerde artırımda bulunup ödemelerini yapan mükelleflere, artırımda 
bulundukları yıllar ve vergi türleri itibariyle vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacaktır. 
 
 Matrah ve vergi artırımı aşağıda belirtilen dört vergi grubunda yapılabilecektir; 
 
- Gelir Vergisi  
- Kurumlar Vergisi  
- Stopaj Vergisi (Gelir/Kurumlar) 
- Katma Değer Vergisi  
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Kanun kapsamında matrah veya vergi artırımına ilişkin düzenlemeler özet olarak aşağıda 
belirtilmiştir: 
 
 

1. Gelir Vergisinde Matrah Artırımı 
 
Mükellefler, bu fıkrada belirtilen şartlar dâhilinde gelir vergisi matrahlarını artırarak bu 
maddede belirtilen süre ve şekilde ödemeleri halinde, kendileri hakkında artırımda bulunulan 
yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri 
için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacaktır.  
 
Gelir vergisi mükelleflerinden, artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili olarak vermiş oldukları 
gelir vergisi beyannamelerinde, zarar beyan edilmiş olması veya indirim ve istisnalar nedeniyle 
matrah oluşmaması ya da hiç beyanname verilmemiş olması hâlinde, vergilendirmeye esas 
alınacak matrah aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.  
 
Mükellefler artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili olarak vermiş oldukları gelir vergisi 
beyannamelerinde, zarar beyan edilmiş olması veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah 
oluşmaması ya da hiç beyanname verilmemiş olması hâlinde, kanunda belirtilen asgari matrah 
ile vergilendirmeye tabi olacaklardır 
 
Bilanço esasına göre defter tutan ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı için geçerli 
asgari matrah tutarları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.  
 

Yıl 
Matrah Artırım 

Oranı (%) 
Asgari Matrah Artırım 

Tutarı (TL) 
Matrah Artırımı üzerinden 
Ödenecek Vergi Oranı (%) 

2016 35 47.000,00 20 

2017 30 49.800,00 20 

2018 25 52.900,00 20 

2019 20 56.200,00 20 

2020 15 63.700,00 20 

 
 
Mükelleflerin artırımda bulunmak istedikleri yıla ait yıllık beyannamelerini kanuni sürelerinde 
vermiş, bu vergi türlerinden tahakkuk eden vergilerini süresinde ödemiş ve bu vergi türleri için  
Kanunun 2 nci ve 3 üncü madde hükümlerinden yararlanmamış olmaları şartıyla matrah 
artırım oranı %20 yerine %15 oranında vergilendirilir. İstisna, indirim ve mahsuplar nedeniyle 
bu beyannameler üzerinden ödenmesi gereken verginin bulunmaması hâlinde de bu hüküm 
uygulanır. 
 
Geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından oluşanlar için vergilemeye esas asgari matrah, 
bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş tutarların 1/5’inden,  Geliri 
bunlar dışında kalan diğer gelir vergisi mükellefleri için işletme hesabı esasına göre defter tutan 
mükellefler için belirlenmiş tutardan, az olmayacaktır. 
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 Öte yandan, birden fazla gelir unsuru elde eden mükelleflerce, vergi incelemesi ve tarhiyata 
muhatap olunmaması için, ilgili gelir unsuru itibariyle matrah artırımı yapılması şarttır. 
  
 

2. Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı 
 
Mükellefler, bu fıkrada belirtilen şartlar dâhilinde kurumlar vergisi matrahlarını artırarak bu 
maddede belirtilen süre ve şekilde ödemeleri halinde, kendileri hakkında artırımda bulunulan 
yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri 
için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacaktır.  
 
Kurumlar vergisi mükelleflerinden , artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili olarak vermiş 
oldukları kurumlar vergisi beyannamelerinde, zarar beyan edilmiş olması veya indirim ve 
istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması ya da hiç beyanname verilmemiş olması hâlinde, 
vergilendirmeye esas alınacak matrah aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.  
 

Yıl 
Matrah Artırım 

Oranı (%) 
Asgari Matrah Artırım 

Tutarı (TL) 
Matrah Arırımı üzerinden 
Ödenece Vergi Oranı (%) 

2016 35 94.000,00 20 

2017 30 99.600,00 20 

2018 25 105.800,00 20 

2019 20 112.400,00 20 

2020 15 127.500,00 20 

 
 
Mükelleflerin artırımda bulunmak istedikleri yıla ait yıllık beyannamelerini kanuni sürelerinde 
vermiş, bu vergi türlerinden tahakkuk eden vergilerini süresinde ödemiş ve bu vergi türleri için  
Kanunun 2 nci ve 3 üncü madde hükümlerinden yararlanmamış olmaları şartıyla matrah 
artırım oranı %20 yerine %15 oranında vergilendirilir. İstisna, indirim ve mahsuplar nedeniyle 
bu beyannameler üzerinden ödenmesi gereken verginin bulunmaması hâlinde de bu hüküm 
uygulanır. 
 
Kurumlar Vergisi matrah artımına ilişkin önem arz eden konula aşağıda özetlenmiştir; 
 
- Matrah artırımında bulunulan vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak, Kanun’un 
yayımlandığı tarihten önce yapılıp kesinleşen tarhiyatlar ilgili dönem beyanı ile birlikte dikkate 
alınır. Kanun’un yayımlandığı tarih itibariyle henüz kesinleşmemiş olan tarhiyatlar ise dikkate 
alınmayacaktır. 
 

 - Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu fıkra hükmünden yararlanarak beyan ettikleri 
matrahları artırmaları hâlinde, daha önce tevkif yoluyla ödemiş oldukları vergiler, artırılan 
matrahlar üzerinden hesaplanan vergilerden mahsup edilmez. 
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- Matrah artırımında bulunulan yıllara ait zararların % 50’si, 2021 ve izleyen yıllar kârlarından 
mahsup edilemeyecektir.  
 
- İstisna ve indirimler nedeniyle gelecek yıllarda matrahtan indirim konusu yapılabilecek 
tutarlar ile geçmiş yıl zararları artırılan matrahlardan indirilemeyecektir. 
 
 - Matrah artırımında bulunanların kurumlar vergisine mahsuben daha önce tevkif yoluyla 
ödemiş oldukları vergilerin iadesi ile ilgili taleplerine ilişkin inceleme ve tarhiyat 
yapılabilecektir.  
 
-  İşe başlama ve işi bırakma gibi nedenlerle kıst dönemde faaliyette bulunmuş mükellefler 
hakkında ilgili yıllar için belirlenen asgari matrahlar, faaliyette bulunulan ay sayısı (ay kesirleri 
tam ay olarak) dikkate alınarak hesaplanır. 
 
- Mükellefler, bu fıkrada belirtilen şartlar dâhilinde kurumlar (stopaj) vergisini artırarak bu 
maddede belirtilen süre ve şekilde ödemeleri halinde, kendileri nezdinde söz konusu vergiyi 
ödemeyi kabul ettikleri yıllara ait vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak artırıma konu 
ödemeler nedeniyle kurumlar (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaz. 
 
- Artırıma esas matrahlar, gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider veya 
maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. 
 
 

3. Gelir/Kurumlar Stopaj Vergisinde Artırım 
 
Belirlenen stopaj konusu ödemelerin gayrisafi tutarının yıllık toplamı üzerinden aşağıdaki 
oranlar kullanılarak matrah artırımında bulunulması halinde, bu vergilendirme dönemleriyle 
ilgili olarak söz konusu ödemeler yönünden stopaj gelir/kurumlar vergisi incelemesi 
yapılmayacaktır. 
 
Düzenleme kapsamına alınan ödemeler aşağıdaki gibidir; 
 
Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin birinci fıkrasının; 
- 1 numaralı bendinde yer alan ücret ödemeleri 
- 2 numaralı bendinde yer alan serbest meslek işleri nedeniyle yapılan ödemeler 
- 3 numaralı bendinde yer alan yıllara yaygın inşaat işleri istihkak bedelleri  
- 5 numaralı bendinde yer alan kira ödemeleri  
- 11 numaralı bendinde yer alan çiftçilere yapılan ödemeler  
- 13 numaralı bendinde yer alan esnaf muaflığından yararlananlara yapılan ödemeler  
 
 Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddesinin birinci fıkrasının;  
- (a) bendinde yer alan yıllara yaygın inşaat işleri istihkak bedelleri  
- (b) bendinde yer alan kooperatiflere ödenen kira bedelleri  
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-Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. maddesinin birinci fıkrasının;  
- (a) bendinde yer alan yıllara yaygın inşaat işleri istihkak bedelleri 
 
Kapsama alınan ödemeler için yapılacak artırım oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 
 

Yıl 
Ücret 

Ödemeleri (%) 
Serbest Meslek ve Kira 

Ödemeleri (%) 
Yıllara Yaygın İnşaat İşleri 

Hakedişleri (%) 

2016 6 6 1 

2017 5 5 1 

2018 4 4 1 

2019 3 3 1 

2020 2 2 1 

 
 
 
Stopaj gelir vergisi artırımıyla ilgili önemli hususlar aşağıda özetlenmiştir: 
 
- Bu fıkra uyarınca artırımda bulunulması durumunda ayrıca gelir veya kurumlar vergisi matrah 
artırımında bulunulmuş olması şartı aranmaz. 
 
- Artırımda bulunmak isteyenlerin, yıl içinde işe başlamaları ya da işi bırakmaları halinde 
faaliyette bulunulan vergilendirme dönemleri için (ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınmak 
suretiyle) uygulama yapılacaktır 
 
- Artırımında bulunulan yıl içinde yer alan vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak, Kanun’un 
yayımından önce yapılıp kesinleşen tarhiyatlar ilgili dönem beyanı ile birlikte dikkate 
alınacaktır. 
 
- Artırıma esas ücret tutarı ve ödenen gelir vergisi, gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının 
tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınamayacaktır. 
 
- Gelir (stopaj) vergisi artırımından yararlanılarak hesaplanan gelir vergisine herhangi bir istisna 
ve indirim uygulanması mümkün değildir. 
 
 
 

4. Katma Değer Vergisinde Matrah Artırımı 
 
Verilen beyannamelerde yer alan hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden 
aşağıdaki tabloda yer alan oranlar kullanılarak matrah artırımında bulunulması halinde, ilgili 
dönemler için katma değer vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılamayacaktır. 
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Katma Değer Vergisi matrah artırım oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 
 

Yıl 
Matrah Artırım 

Oranı (%) 

2016 3 

2017 3 

2018 2,5 

2019 2 

2020 2 

 
Katma değer vergisi artırımıyla ilgili önemli hususlar aşağıda özetlenmiştir; 
 
- Artırıma esas alınan ilgili yılın vergilendirme dönemlerinin tamamı için artırımda bulunulması 
zorunludur.  
 
- Artırımda bulunulan yıl içindeki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak Kanun’un 
yayımlandığı tarihten önce yapılıp kesinleşen tarhiyatlar, ilgili dönem beyanı ile birlikte dikkate 
alınacaktır. 
 
 - Artırım talebinde bulunulan yılları izleyen dönemlerde yapılacak vergi incelemelerine ilişkin 
olarak artırım talebinde bulunulan dönemler için, sonraki dönemlere devreden katma değer 
vergisi yönünden inceleme ve tarhiyat yapılabilecektir. Sonraki dönemlere devreden katma 
değer vergisi yönünden yapılan incelemelerde artırım talebinde bulunulan dönemler için 
tarhiyat önerilemeyecektir. 
 
 - Ödenen katma değer vergisi, gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider veya 
maliyet unsuru olarak dikkate alınamayacak, ödenmesi gereken katma değer vergilerinden 
indirilemeyecek veya herhangi bir şekilde iade konusu yapılamayacaktır. 
 
 
 
Matrah Ve Vergi Artırımında Beyan Ve Ödeme 
 
- Matrah veya vergi artırımının 31.08.2021 tarihine yapılması gerekmektedir. 
 
- Hesaplanan veya artırılan verginin, peşin veya azami altı eşit taksitte ödenmesi 
gerekmektedir. Bu vergilerin Kanun’da belirtilen şekilde ödenmemesi durumunda, gecikilen 
süre için gecikme zammı uygulanacak ve madde hükmünden yararlanılamayacaktır.  
 
- Matrah veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme 
süresinde peşin olarak ödenmesi durumunda, bu vergilerden % 10 indirim yapılacak ve katsayı 
uygulanmayacaktır. 
 
 
 



 

Tel: (+90 0212) 279 18 95 (pbx) | Fax: (+90 0212) 279 18 91 www.universalpartners.com.tr  | 
Gürsel Mahallesi  İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis No: 29 - 151  Kağıthane  İstanbul / TÜRKİYE 

 

 
MUHASEBE KAYITLARINDA DÜZELTME 
 
Kanun kapsamında,  
 
- İşletmelerinde mevcut olduğu hâlde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve 
demirbaşları kayda alma, 
 
 - Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar işin 
düzeltme işlemleri yapma, 
 
-  Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar ile 
bunlarla ilgili diğer işlemler düzeltme yapma  
 
İmkanı getirilmiştir. 
 
Söz konusu düzeltme işlemleri aşağıda belirtilmiştir. 
 
 

İşletmelerinde 
Mevcut Olduğu 

Hâlde Kayıtlarında 
Yer Almayan Emtia, 
Makine, Teçhizat Ve 

Demirbaşlar 

 Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit 
şirketler dâhil), işletmelerinde mevcut olduğu hâlde kayıtlarında yer 
almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları kendilerince veya bağlı 
oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel ile 31/8/2021 
tarihine kadar (bu tarih dâhil)  bir envanter listesi ile vergi dairelerine 
bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebilirler. Bildirime dâhil edilen 
kıymetler için amortisman ayrılmaz. 

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler,  aktiflerine kaydettikleri 
emtia için ayrı, makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrı olmak üzere özel 
karşılık hesabı açarlar. Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması 
veya işletmenin tasfiye edilmesi hâlinde sermayenin unsuru sayılır ve 
vergilendirilmez. Makine, teçhizat ve demirbaşlar envantere kaydedilir ve 
ayrılan karşılık birikmiş amortisman addolunur. İşletme hesabı esasına 
göre defter tutan mükellefler ise söz konusu emtiayı defterlerinin gider 
kısmına satın alınan mal olarak kaydederler. 

beyan edilen; makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden 
tabi olduğu oranların yarısı esas alınarak katma değer vergisi hesaplanır 
ve ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek, beyanname 
verme süresi içinde ödenir. Makine, teçhizat ve demirbaşlar üzerinden 
ödenen bu vergi, hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez. Emtia 
üzerinden ödenen vergi genel esaslara göre indirilir.  

 Bildirilen iktisadi kıymetlerin satılması hâlinde satış bedeli, bunların 
deftere kaydedilen değerinden düşük olamaz. 
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Mükellefler işletmelerinde bulunduğu halde kayıtlarında yer almayan 
basılı kitap ve süreli yayınları, kendilerince veya bağlı oldukları meslek 
kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel üzerinden %4 oranında katma 
değer vergisi hesaplamak ve bu31/8/2021 tarihinie kadar ayrı bir 
beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan ederek ödemek suretiyle 
defterlerine kaydedebilirler. Ödenen bu vergi hesaplanan katma değer 
vergisinden indirilebilir, ancak iadeye konu edilemez. 

Özel tüketim vergisi konusuna giren malları kanun kapsamında beyan 
eden ve alış belgelerini ibraz edemeyen mükelleflerin, bu malların beyan 
tarihindeki miktarı ve emsal bedeli üzerinden geçerli olan özel tüketim 
vergisini, bu fıkranın (c) bendinde belirtilen beyanname verme süresi 
içinde ayrı bir beyanname ile beyan ederek aynı süre içinde ödemeleri 
hâlinde bu mallar bakımından 4760 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (3) 
numaralı fıkrası hükmü uygulanmaz. Bu şekilde beyan edilerek ödenen 
özel tüketim vergisi için vergi cezası kesilmez. 

Kanun kapsamında yapılacak uygulama için geçmişe yönelik vergi cezası 
uygulanmaz. 

Kayıtlarda Yer Aldığı 
Hâlde İşletmede 

Bulunmayan Emtia, 
Makine, Teçhizat Ve 

Demirbaşlar 

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit 
şirketler dâhil), kayıtlarında yer aldığı hâlde işletmelerinde mevcut 
olmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını, 31/8/2021 tarihine 
kadar (bu tarih dâhil), emtialar bakımından aynı nev’iden emtialara ilişkin 
cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi kâr oranını, makine, teçhizat 
ve demirbaşlar bakımından kendilerince veya bağlı oldukları meslek 
kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedellerini dikkate alarak fatura 
düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek 
suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirebilirler. Gayrisafi kâr oranının 
cari yıl kayıtlarına göre tespit edilemediği hallerde, mükellefin bağlı 
olduğu meslek odalarının belirleyeceği oranlar esas alınır. Bu hükme göre 
ödenmesi gereken katma değer vergisi, ilk taksiti beyanname verme 
süresi içinde, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden 
ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenir. 

Kanun kapsamında yapılacak uygulama için geçmişe yönelik vergi cezası 
uygulanmaz. 

Kayıtlarda Yer Aldığı 
Hâlde İşletmede 

Bulunmayan Kasa 
Mevcudu Ve 
Ortaklardan 
Alacaklar İle 

Bunlarla İlgili Diğer 
İşlemler 

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 
31/12/2020 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle 
birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas 
faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer 
nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile 
ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile 
bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini 31/8/2021 tarihine 
kadar (bu tarih dâhil) vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını 
düzeltebilirler. 

Beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında hesaplanan vergi, 
beyanname verme süresi içinde ödenir. 
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Ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmez; beyan 
edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde 
gider olarak kabul edilmez. Bu fıkra uyarınca beyan edilen tutarlar 
nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmaz. Beyanda bulunan kurumlar vergisi 
mükelleflerinin bu beyanları nedeniyle 2021 yılı geçici vergi 
beyannamelerinde düzeltme gerektiği takdirde, düzeltme işlemleri 
öngörülen beyanname verme süresi içinde yapılır ve düzeltme işlemleri 
nedeniyle herhangi bir ceza veya faiz aranmaz. 

 
 
 
TAŞINMAZLARIN İLE AMORTİSMANA TABİ DİĞER İKTİSADİ KIYMETLERİ DEĞERLEMESİ 
 
 
Bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu maddenin 
yürürlük tarihi itibariyle aktiflerinde kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer 
iktisadi kıymetlerini  31/12/2021 tarihine kadar kanun kapsamında, şart ve hükümlere uymak 
koşuluyla yeniden değerleyebilirler. 
 
a) yeniden değerleme oranının belirlenmesine ilişkin hesaplamada; maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten bir önceki aya ilişkin Yİ-ÜFE değeri yerine, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten 
bir önceki aya ilişkin Yİ-ÜFE değeri, 
b) Bu madde kapsamında daha önce yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazlar için bu 
fıkra uyarınca yapılacak değerlemede ise, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten bir önceki aya 
ilişkin Yİ-ÜFE değerinin, 2018 yılı Mayıs ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerine bölünmesi ile bulunan 
oran, 
dikkate alınır.  
 
yapılan yeniden değerleme sonrası pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarı 
üzerinden %2 oranında hesaplanan vergi, yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen 
ayın sonuna kadar bir beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi 
dairesine beyan edilir ve ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler 
beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte 
ödenir.  
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KARŞILIKSIZ ÇEK, PROTESTO VE KREDİLERDE GEÇMİŞ ÖDEME PERFORMANSLARINA İLİŞKİN 
OLUMSUZ KAYITLARIN KREDİ KURULUŞLARI VE FİNANSAL KURULUŞLAR 
TARAFINDAN DİKKATE ALINMAMASI 

 

22/1/2009 tarihli ve 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları 
Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde ilave 
edilmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 3- (1) Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 20/5/2021 tarihinden önce 
olup da; kullandığı nakdî ve gayrî nakdî 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 kayıtları, 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 
alınmaz. 

(2) Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların birinci fıkra hükmü uyarınca mevcut kredileri 
yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai 
sorumluluk doğurmaz.” 

 

 

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun’a bu bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan dolayı tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem 

tesis etmeden öce tarafımıza bilgi verilmesini rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak 

gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan şirketimizin sorumlu 

olmayacağını hatırlatmak isteriz. Soru, görüş, eleştiri ve önerilerinizi vergi@universalpartners.com.tr 

adresine gönderebilirsiniz. 
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