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“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.) 

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 14 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 1 Seri No.lu 

“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği” ile, 7326 sayılı 

Kanunda yer alan vergi konularına ilişkin hükümlerin uygulanmasına dair usul ve esaslar belirlenmiş ve 

açıklanmıştır.(Bakınız,2021/97 Sayılı Sirkülerimiz.) 

Gelir İdaresi Başkanlığınca anılan Kanun Kapsamındaki bazı Rehberler/Broşürler de hazırlanmıştır. 

(Bakınız,2021/110, 2021/115 ,  2021/118  , 2021/119 ve 2021/122 sayılı Sirkülerimiz)  

Bu defa Gelir İdaresi Başkanlığınca   7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan matrah ve vergi artırımı 

konusundaki başvuruların e-Beyanname sisteminden yapılması hakkında 16.07.2021 tarihinde bir Duyuru 

yayımlanmış olup, bahsi geçen Duyuru Sirkülerimiz ekinde yer almaktadır. 

 

 

                          Saygılarımızla 

                          
 
EK: Kira, Ücret, Menkul Sermaye İradı ile Diğer Kazanç ve İrat Elde Edenler İçin  

Matrah Artırımı Duyurusu 
 
Ecovis Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., Büyükdere Cad. Nevtron İş Merkezi No.119/6, 34394 Esentepe- İstanbul 
Tel: +90 212 211 9901, 02, 04       Faks: +90 212 211 99 52 E-mail: info@degerymm.com.tr 
 
ECOVIS International tax advisors · accountants · auditors · lawyers in Austria, Belgium, Bulgaria, China, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, France, Germany, 
Great Britain, Greece, Hong Kong, Hungary, India, Ireland, Italy, Japan, Republic of Korea, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Qatar, 
Romania, Russia, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine and USA (associated partners). 
ECOVIS International is a Swiss association. Each Member Firm is an independent legal entity in its own country and is only l iable for its own acts or omissions, not those of any 
other entity.  
ECOVIS Değer Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. is a Turkish Member Firm of ECOVIS International. 
 

Kira, Ücret, Menkul Sermaye İradı ile Diğer Kazanç ve İrat Elde Edenler için 
Matrah Artırımı GİB Duyurusu. 

KONU 

http://www.ecovisdeger.com.tr/
http://www.ecovis.com.tr/
https://57182764-358c-4317-ab20-328e172b9aa6.filesusr.com/ugd/42addb_7fbc6aa21ec749109ce58080e99df636.pdf
https://57182764-358c-4317-ab20-328e172b9aa6.filesusr.com/ugd/42addb_7fbc6aa21ec749109ce58080e99df636.pdf
https://57182764-358c-4317-ab20-328e172b9aa6.filesusr.com/ugd/42addb_d8d343e367b44c22ae638dd1126b29b1.pdf
https://57182764-358c-4317-ab20-328e172b9aa6.filesusr.com/ugd/42addb_250cf0a07f654af6ade5ca726d5a93a3.pdf
https://57182764-358c-4317-ab20-328e172b9aa6.filesusr.com/ugd/42addb_cdbdf659843342b19ceb7e65032a7a76.pdf
https://57182764-358c-4317-ab20-328e172b9aa6.filesusr.com/ugd/42addb_37505d00ebf74f98979310c070983a2e.pdf
https://57182764-358c-4317-ab20-328e172b9aa6.filesusr.com/ugd/42addb_ad193af255134d6c8c9874eacf6b33e5.pdf
https://57182764-358c-4317-ab20-328e172b9aa6.filesusr.com/ugd/42addb_85cba0f500d54c488cddb9b09476d113.pdf
mailto:info@degerymm.com.tr


 

  

 

www.ecovisdeger.com.tr ~ 2 ~ www.ecovis.com  

Kira, Ücret, Menkul Sermaye İradı ile Diğer Kazanç ve İrat Elde 

Edenler için Matrah Artırımı Duyurusu 

Bilindiği üzere, 09.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan 

matrah ve vergi artırımı konusundaki başvuruların e-Beyanname sisteminden yapılması mümkün 

bulunmaktadır. 

Bu kapsamda 2016-2020 yılları arasında: 

- Kira gelirlerine ilişkin olarak; 

- Gelir Vergisi Kanunu’nun 70’inci maddesinde yazılı mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında kira 

geliri elde edip, beyan etmesi gerektiği halde beyanname vermemiş olan veya eksik beyanda bulunmuş 

olan, 

- Ücret gelirlerine ilişkin olarak; 

- Tevkifata tabi olmayan ücret geliri elde eden, 

- Tek ve/veya birden fazla işverenden tevkifata tabi ücret geliri elde edip, beyan etmesi gerektiği halde 

beyanname vermemiş olan veya eksik beyanda bulunmuş olan, 

- Menkul sermaye iradı elde edenlere ilişkin olarak; 

- Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden 

müteşekkil sermaye dolayısıyla elde edilen kâr payı, faiz, kira ve benzeri iratlar elde edip, beyan etmesi 

gerektiği halde beyanname vermemiş olan veya eksik beyanda bulunmuş olan, 

- Diğer kazanç ve iratlara ilişkin olarak; 

- Değer artış kazancı kapsamında Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80’inci maddesinde sayılan mal 

ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlarını (Gayrimenkul alıp sattığı için değer artış kazancı elde 

edenler vb.) beyan etmesi gerektiği halde beyan etmeyen veya eksik beyan eden, 

- Gelir Vergisi Kanunu’nun 82’nci maddesinde sayılan vergiye tabi arızi kazançlarını beyan etmesi 

gerektiği halde beyan etmeyen veya eksik beyan eden, 

mükelleflerimiz beyan etmedikleri veya eksik beyan ettikleri gelirleri için herhangi bir ceza ile muhatap 

olmaksızın, matrah artırımında bulunarak peşin veya altı taksitte vergilerini ödeyebilirler. 

Matrah ve vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi 

içerisinde peşin olarak ödenmesi durumunda artırılan vergilerden %10 indirim yapılması, yapılandırılan 

borçların anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenmesi gibi çok önemli imkân ve kolaylıklar da 

bulunmaktadır. 

Bu imkânlardan faydalanmak isteyen mükelleflerimiz, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar “Gelir Vergisi 

Mükelleflerinde Matrah Artırım Bildirimi (Madde 5/1-a,b)” ile e-Beyanname kullanıcı kodu, parola ve şifresi 

varsa e-Beyanname sisteminden, e-Beyanname kullanıcı kodu, parola ve şifresi yoksa bir meslek mensubu 

ile Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi yaparak veya bağlı olduğu vergi dairesine bizzat başvurarak 

matrah artırımından faydalanabilirler. Mükellefiyeti bulunmayanlar ise MERNİS’te kayıtlı ikametgâh adresine 

göre yetki bölgesinde bulunduğu vergi dairesine başvurabilirler. 

Duyurulur. 
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