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Ayrıntılı Bilgi İçin

www.gib.gov.tr

Bu Broşür, yayım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Mevzuat bilgilerine ve güncel haberlere, Başkanlığımız;

  •  İnternet sayfasından,

  • Doğrulanmış ve resmi sosyal medya hesaplarından,

  • e-Posta bilgilendirme sisteminden,

ulaşabilirsiniz.

Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı
Temmuz/2021
Yayın No:402

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği’nden 

ulaşmanız mümkündür.

www.gib.gov.tr
https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/7326/7326_Genel_Tebligi_Seri_No_1.pdf
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ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun ile 
öğrenim ve katkı kredisi borcu olanlardan, 9 Haziran 2021 tarihi itibarıyla 
vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olanlar 
yapılandırma imkânlarından yararlanabilecektir.

YAPILANDIRMADA SAĞLANAN AVANTAJLAR NELERDİR?

YYapılandırma kapsamındaki öğrenim ve katkı kredisinin,

 • Borç asılları ile,

 • Gecikme  zammı  yerine  Yİ-ÜFE (Yurt  İçi  Üretici Fiyat Endeksi)  oranı 
  esas alınarak güncellenen tutarın,

ödenmesi halinde; birikmiş gecikme zammının tamamının tahsilinden 
vazgeçilecektir.

9 Haziran 2021 tarihi itibarıyla; 7256 sayılı Kanun kapsamında 
yapılandırılan borçlardan taksit ödemeleri devam edenler ile 6183 
sayılı Kanun kapsamında tecili devam edenler de yeniden 

yapılandırabilecektir.
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BAŞVURULAR NASIL, NEREYE VE NE ZAMAN YAPILACAKTIR?

Başvurular, 31 Ağustos 2021 (bu tarih dâhil) tarihine kadar;

 • Gelir  İdaresi  Başkanlığı’nın  (www.gib.gov.tr / ivd.gib.gov.tr) internet    
  adresinden kullanıcı  kodu ve şifre, e-devlet   şifresi  ya da  anında  kayıt   
  olarak  veya  e-Devlet  (www.turkiye.gov.tr)  üzerinden  İnteraktif  Vergi  
  Dairesine giriş yaparak,

  • Bağlı olunan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla, 

 • Diğer vergi daireleri aracılığıyla,

yapılabilecektir.

Bağlı olunan vergi dairesi dışındaki vergi dairelerine başvuruda 
bulunulması halinde, ödeme planları borçluların bağlı oldukları vergi 
daireleri tarafından tanzim edilecek ve borçlulara ödeme planları 
müracaat edecekleri herhangi bir vergi dairesinde imza karşılığında 
elden, gerekli şartların bulunması koşuluyla (www.gib.gov.tr) internet 

adresi üzerinden doğrudan verilebilecektir.

Başvuruların yazılı olarak yapılması durumunda, taahhütlü posta 
veya APS ile gönderilmesi hâlinde postaya verildiği tarih, adi posta ile 
gönderilmesi hâlinde ise tahsil dairesinin kayıtlarına intikal ettiği tarih 

başvuru tarihi olarak dikkate alınacaktır.

www.gib.gov.tr
www.gib.gov.tr
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BORÇLAR HANGİ SÜREDE VE NASIL ÖDENECEKTİR?

Yapılandırılan borçlar, borçlunun tercihine göre peşin veya taksitler halinde 
ödenebilecektir.

Taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre, 
tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda bitecektir.

PEŞİN ÖDEME AVANTAJI

KanunKanun kapsamında yapılandırılan borçların tamamının 30 Eylül 2021 tarihine 
kadar ödenmesi halinde;

 • Yapılandırılan borca katsayı uygulanmayacaktır.

 • Yİ-ÜFE   oranları  esas   alınarak   hesaplanan  tutardan  %90  İNDİRİM  
  yapılacaktır.

Peşin ödemeler, yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı                          
uygulanmadığından taksitli ödemeye göre daha avantajlıdır.

İLK İKİ İLK İKİ TAKSİT ÖDEME SÜRESİ İÇİNDE YAPILAN ÖDEMELERDE AVANTAJ

Taksitle ödeme seçeneği tercih edilerek yapılandırılan borca ilişkin ilk taksitin 
süresinde ve tam olarak ödenmiş olması şartıyla, kalan taksitlerin          
tamamının ikinci taksit ödeme süresi içinde (30 Kasım 2021 tarihi sonuna 
kadar) ödenmesi halinde;

 • Bu tutara katsayı uygulanmayacaktır.

  • Yİ-ÜFE   oranları  esas   alınarak  hesaplanan   tutardan  %50  İNDİRİM  
  yapılacaktır.

Kanundan yararlanma hakkının devamı için birinci (Eylül/2021) ve ikinci
(Kasım/2021) taksitlerin süresinde ve tam olarak ödenmesi gerekmektedir.



Peşn Ödeyn
KAZANÇLI ÇIKIN
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TAKSİTLE ÖDEME

Yapılandırılan borçların taksitle ödenmek istenmesi halinde, başvuru sırasında 
6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçilebilecek ve ilk 
taksit 30 Eylül 2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar, kalan taksitler de takip eden 
ikişer aylık dönemler halinde ödenecektir.

TTaksitle ödeme durumunda, yapılandırılmış borçlara, ayrıca aşağıda yer alan 
katsayılar uygulanarak tahsil edilecektir.

Başvuru sırasında seçilen taksit sayısından daha az taksitte ödeme yapılması 
mümkün olup bu durumda ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir.

İvd.gib.gov.tr adresinden İnteraktif Vergi Dairesine giriş yaparak
Yapılandırma İşlemleri/7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında
Tecil İşlemleri/7326 Örnek Ödeme Planı (Yaklaşık) alanından yaklaşık

ödeme tutarınızı ve ödeme tarihlerini görüntüleyebilirsiniz.
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Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden;

 • İlk iki taksitin (30 Eylül 2021 ve 30 Kasım 2021) süresinde ödenmemesi  
  veya eksik ödenmesi,

 • İlk ikisinin süresinde ödenmesine rağmen bir takvim yılında ikiden fazla  
  taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi,

  • Süresinde  ödenmeyen  veya eksik ödenen taksit tutarlarının en geç son  
  taksiti  (peşin   ödeme  seçeneğinin  tercih  edilmesi  halinde  ilk  taksiti)  
  izleyen ay sonuna kadar ve ödemede gecikilen süre için gecikme zammı  
  oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmemesi,

hâlinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.             
Bu durumda, borçlular Kanun kapsamında yaptıkları ödemeler oranında 
Kanundan yararlanabileceklerdir.

Şimdi
Yapılandırma

Vakti
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ÖDEME KANALLARI

Yapılandırılan borçlar, borçlunun tercihine göre peşin veya taksitler halinde;

 • Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden;

  • Anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartıyla, 

  • Banka hesabından havale yöntemi ile,

  • Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla,

  • Vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla,

 • Vergi dairesi veznelerine,

 • PTT şubelerine,

ödenebilecektir.

Gelir İdaresi Başkanlığının anlaşmalı bankalar listesine,
 https://gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler/anlasmali-bankalar-

vergi-tahsil-yetkisi-verilen-bankalar adresinden ulaşabilirsiniz.

Pandemi nedeniyle başvurularınızın ve ödemelerinizin
Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr)

üzerinden yapılmasını tavsiye ederiz.

www.gib.gov.tr
www.gib.gov.tr
https://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler/anlasmali-bankalar-vergi-tahsil-yetkisi-verilen-bankalar
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