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         Ö z e t   B ü l t e n 

         Tarih : 14.06.2021 

         Sayı   : 2021/32 

                                                                    

  

Değerli Müşterimiz;                                 

                      

Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları itibariyle 

aşağıda açıklanmıştır. 

 

A- Konu Başlığı: 

 

1- Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel 

Tebliği (Seri No: 1) 14/6/2021 tarihli ve 31511 sayılı Resmi Gazete'de 

Yayımlanmıştır. 

 

2- 14.06.2021 tarih ve 31511 sayılı Resmi Gazetede 7326 Sayılı Kanunun 10’uncu 

Maddesinin Altıncı Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ Yayımlanmıştır. 

  

3- Gelir İdaresi Başkanlığı 11.06.2021 tarihinde E-Belge Uygulamalarında İptal 

İşlemleri İle İhbar Ve İhtarların GİB Bilgi Sistemlerine Bildirim Usulleri Hakkında 

Duyuru Yayımlamıştır.  

 

 

B- Konu Özeti: 

 

1- Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel 

Tebliği (Seri No: 1) 14/6/2021 tarihli ve 31511 sayılı Resmi Gazete'de 

Yayımlanmıştır. 

 

Bilindiği üzere, 03.06.2021 tarihinde TBMM’de kabul ederek yasalaşan 7326 Sayılı 

Kanun 09.06.2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasa 

uygulamasına ilişkin açıklamalara 07.06.2021 tarih ve 2021/31 Sayılı Özet Bültenimizde yer 

verilmiş ve kanun kapsamında yapılacak olan yapılandırma ve başvurulara ilişkin pratik olması 

açısından hazırlanan özet tablolar kullanımınıza sunulmuştur.   

 

Bu defa, kanunun uygulamasına ilişkin olarak ayrıntılı açıklamaların yer aldığı Bazı 

Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği bugünkü 

Resmi Gazetede yayımlanmıştır.  

 

Kanun kapsamında başvurular genel olarak herhangi bir süre uzatımı olmazsa 

31.08.2021 tarihine kadar yapılacak olup, tebliğ içeriğinde başvuru şekilleri açıklanmış ve 

kullanılacak olan formlar tebliğ ekinde sunulmuştur. Başvuru öncesinde tebliğin ilgili 

kısımlarının gözden geçirilmesini tavsiye ediyoruz. Yaptığımız duyurulara ek olarak Tebliğ 
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gereğinde yapılması gereken açıklamalar olması halinde sizlere ayrıca bilgilendirme ve duyuru 

yapılacaktır. Başvuru öncesi ve başvuru aşamasında çıkan sorun ve sorularınız için her zaman 

müşavirliğimize ulaşabilirsiniz.  

 

Tebliğin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 
 
https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/7326/7326_Genel_Tebligi_S

eri_No_1.pdf 

 

2- 14.06.2021 tarih ve 31511 sayılı Resmi Gazetede 7326 Sayılı Kanunun 10’uncu 

Maddesinin Altıncı Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ 

Yayımlanmıştır. 

 

Bilindiği üzere, 7326 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasında, “(6) Bu 

Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla (bu tarih dâhil) (09.06.2021 tarihi ve öncesinde)  2918 

sayılı Kanun uyarınca araç muayenesi yaptırmaları gerektiği hâlde muayenelerini süresinde 

yaptırmamış olanların, 31/12/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) araç muayenelerini 

yaptırmaları ve anılan Kanunun 35 inci maddesi uyarınca muayene süresi geçirilen her ay ve 

kesri için tahsili gereken %5 fazla yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık 

değişim oranları, bu Kanunun yayımlandığı tarihten (yayımlandığı ay dâhil) araç 

muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay ve kesri için aylık %0,75 oranı esas alınarak 

hesaplanacak tutarı ödemeleri şartıyla anılan madde uyarınca alınması gereken %5 fazlaların 

tahsilinden vazgeçilir ve yetkili kuruluş tarafından tahsil edilen bu tutarlar anılan maddede 

belirtilen süre ve şekilde Hazine hesaplarına aktarılır.  

 

09.06.2021 tarihi ve öncesinde muayenesi yaptırılmamış araçların 31.12.2021 tarihine 

kadar muayene yaptırılması halinde, tahsili gereken %5 fazla yerine Yİ-ÜFE aylık değişim 

oranları esas alınarak hesaplanacak tutar dikkate alınacaktır. 09.06.2021 tarihinden sonraki 

dönem içinde, araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay ve kesri için aylık %0,75 oranı 

esas alınacaktır. Tebliğde bu konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalar yapılmış olup, Tebliğ tam 

metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 
 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210614-16.htm 

 

3- Gelir İdaresi Başkanlığı 11.06.2021 tarihinde E-Belge Uygulamalarında İptal 

İşlemleri İle İhbar Ve İhtarların GİB Bilgi Sistemlerine Bildirim Usulleri 

Hakkında Duyuru Yayımlamıştır. 

  

11.06.2021 tarihli duyuru ile Gelir İdaresi Başkanlığınca bazı hususlara açıklık 

getirilmiştir. Bilindiği üzere, 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin (526 Sıra No.lu VUK 

Tebliği ile eklenen) “V.10. e-Belgelere İlişkin İptal/İtiraz, İhbar ve İhtarların Bildirilmesi” 

başlıklı bölümünde e-Belge iptal işlemleri ile Türk Ticaret Kanununun 18 inci maddesinin 

üçüncü fıkrası uyarınca noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik 

imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılan ihbar veya ihtarların 1/5/2021 

tarihinden itibaren, ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak kılavuzda belirtilen usul, esas ve 

süreler içinde, elektronik ortamda Başkanlık bilgi işlem sistemine bildirilmesi zorunluluğu 

getirilmiş ve bu çerçevede konuya ilişkin “e-Arşiv Uygulamaları (e-Arşiv Fatura, e-SMM) 

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/7326/7326_Genel_Tebligi_Seri_No_1.pdf
https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/7326/7326_Genel_Tebligi_Seri_No_1.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210614-16.htm
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İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu” ile “e-Fatura İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu” 

ebelge.gib.gov.tr adresinde yayınlanmıştır. 

 

Kılavuzlarda yer alan düzenlemelere ilişkin olarak, iptal ve itiraz kavramlarına açıklık 

getirilerek duyuru yapılmış olup, duyurunun tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.  
 

https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/Iptal_Ihtar-

Itiraz_Bildirim_Kilavuzu_Hakkinda_Duyuru.pdf 

 

 

            Saygılarımızla 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 

https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/Iptal_Ihtar-Itiraz_Bildirim_Kilavuzu_Hakkinda_Duyuru.pdf
https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/Iptal_Ihtar-Itiraz_Bildirim_Kilavuzu_Hakkinda_Duyuru.pdf

