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7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına îlişkin Kanun 9 Haziran 2021 tarihinde 
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunla; başta vergi borçları olmak üzere kamuya ait 
borçların (Motorlu taşıtlar vergisi, trafik para cezası, idari para cezaları, öğrenim ve katkı kredisi ve 
ecrimisil gibi) yapılandırılması ile matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi gibi 
mükelleflere ve vatandaşlara büyük kolaylık ve imkânlar sağlanmıştır.

Kanunun kapsamı, sağladığı avantajlar ve başvuru süresi konusunda kamuoyu ve mükelleflerimizi 
doğru, etkin ve hızlı bir şekilde bilgilendirme ve hatırlatma yapmak amacıyla yazılı (rehber, broşür, afiş 
vb.) ve görsel (video, TV spotları, slider, pop-up, sosyal, medya paylaşımları) anlamda pek çok doküman 
hazırlanmıştır.

Başkanlığımızca Kanunun tanıtılması amacıyla hazırlanan yazılı ve görsel içerikler, Kanun'un 
yürürlüğe girdiği ilk günden itibaren Başkanlığımız www.gib.gov.tr resmi internet sayfasında, sosyal 
medya hesaplarında ve ulusal TV kanallarında yayınlanmakta olup. Kanunun son başvuru süresi olan 30 
Eylül 2021 tarihine kadar tanıtımlara devam edilecektir. Kanunun getirdiği firsat ve olanaklardan, 
mükelleflerimizi ve kamuoyunu haberdar etmek Kanunun amacına ulaşmasında büyük önem arz 
etmektedir.

Bu nedenle, ülke ekonomimiz açısından önemli olan bu düzenlemenin tanıtılması ve hatırlatılması 
için, daha çok mükellefe ve vatandaşa ulaştırılabilmesi amacıyla yazımız ekinde gönderilen CD ve linkte 
yer alan beş adet farklı içeriklerde hazırlanan "TV Spotlarının" Birliğinizin gerek merkez gerek taşra 
birimlerinin resmi internet sayfasında, sosyal medya hesaplarınızda, imkân olması durumunda Outdoor 
TV’lerinde yer verilmesi veya kendi iletişim kanallarınızda üyelerinize duyurulması, paylaşılması ve 
yayınlanması önem arz etmekte olup sağlayacağınız desteklerden dolayı teşekkür ederiz.

Bilgi edinilmesini rica ederiz.

Mahmut SÜTÇÜ 
Başkan a.

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı

Ek ;
1-TV spotlarına ait CD
2- Link adresi: https://we.tl/t-fPOqrSGkuk
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