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                          İstanbul, 3 Eylül 2021 

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ 

NO: 2021 / 144 (EK) 

 

                         
     

 

 “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 

Kanun Teklifi” 2 Haziran 2021 tarihinde TBMM’nde kabul edilmiştir. Anılan Kanun Cumhurbaşkanınca 

imzalanarak 9 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır. 

 

Esas itibariyle (kesinleşen/kesinleşmeyen) Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 

düzenlemeler içeren Kanun ile ayrıca diğer bazı konularda da düzenlemeler yapılmıştır.(Bakınız,2021/93 

sayılı Sirkülerimiz.) 

 

27/08/2031 tarihli ve  31581 sayılı Resmî Gazete’ de 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.(Bakınız,2021/141 sayılı Sirkülerimiz.) 

 

Bahse konu süre uzatımının uygulanmasına ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca bir Duyuru 

hazırlanmış ve ilgili birimlere gönderilmiştir.(Bakınız,2021/144 sayılı Sirkülerimiz.) 

 

 7326 sayılı Kanun “İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi” başlıklı 6.maddesinin; 

 

 -  Birinci fıkrasında işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat 

ve demirbaşlara ilişkin düzeltme işlemleri, 

 - İkinci fıkrasında kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve 

demirbaşlara ilişkin düzeltme işlemleri, 

 -  Üçüncü fıkrasında kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan 

alacaklara ilişkin düzeltme işlemleri, 

  yer almaktadır. 

 

 Bahse konu Duyuruda bu maddeye ilişkin süre uzatımı ile ilgili olarak aşağıdaki paragraflara yer 

verilmiştir. 

 

 “Ayrıca, 7326 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları kapsamında 31/8/2021 

tarihi olarak belirlenmiş bulunan beyan ve ödeme süreleri 30/9/2021 tarihi (bu tarih dahil) bitimine kadar 

uzatılmış olup aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamında 31/8/2021 tarihine kadar yapılması gereken 

düzeltme işlemlerinin süresi de 30/9/2021 tarihi (bu tarih dahil) bitimine kadar uzatılmıştır. 

 

 7326 Sayılı Kanun Hükümlerinden Yararlanmak İçin Öngörülen Başvuru ve İlk 
Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin GİB Duyurusu (İşletme 
Kayıtlarının Düzeltilmesi) Hk. 
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Buna göre anılan Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında kayıtlarda yer aldığı halde 

işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını 31/8/2021 tarihine kadar fatura 

düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıtlarını düzelten 

mükelleflerin beyan ve ilk taksit ödeme süreleri ile takip eden taksitlerin ödeme sürelerinde her 

hangi bir değişiklik bulunmamaktadır.” 

 

Anılan paragraflardaki açıklamalara göre maddenin birinci ve üçüncü fıkraları kapsamı düzeltme 

işlemleri için bir aylık süre uzatımı konusunda tereddüt bulunmamaktadır. 

 

Ancak, maddenin ikinci fırkası kapsamı düzeltme işlemleri için sürenin uzaması konusunda tereddüt 

oluşmuştur. İlk paragrafın son kısmında süre uzatımından bahsedilirken, ikinci paragrafta 31/8/2021 tarihine 

kadar fatura düzenlemesi ve her türlü vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin açıklama yer 

almaktadır. Bu açıklamanın sadece faturasını Ağustos ayında düzenlemiş olanlara mı yönelik olduğu, yoksa 

tüm mükellefler için faturaların 31/8/2021 tarihine kadar mı düzenlenmesi gerektiği konusunda farklı 

değerlendirmeler yapılabilmektedir. 

 

Konu ile ilgili olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan ilave açıklama beklenmektedir. Bununla 

birlikte, değerlendirmenin tüm mükellefler için fatura düzenleme konusunda son tarihin 31/8/2021 olacağı 

şeklinde yapılması durumunda, faturaların 31/8/2021 tarihli olarak ve en geç 7 gün içerisinde (7 Eylül 2021 

tarihine kadar) düzenlenmesi gerekecektir.  Bu itibarla, henüz faturasını düzenlememiş olan mükelleflerin 

bahse konu düzeltme işlemlerine ilişkin faturalarını 31/8/2021 tarihli olarak düzenleyebilmek için en geç 7 

Eylül 2021 günü sonuna kadar hazırlıklarını bitirmeleri ve faturalarını düzenleyebilmeleri gerekebilecektir. 

 

 

 

  

 

 

     Saygılarımızla 
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