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7326 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun 09 Haziran 2021 Tarihli ve 31506 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

Bu sirkülerimizin konusunu Kesinleşmiş Ve Kesinleşmemiş Vergi Alacaklarının 
Yapılandırılması İle İnceleme Ve Tarhiyat Aşamasında Bulunan Vergiler oluşturmaktadır. 

 

A) KAPSAMI 

1) Genel olarak yeniden yapılandırma kapsamına giren alacaklar: 

 Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, ÖTV, 
Damga ve Emlak Vergisi gibi Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ile 
bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2021 yılı için 
tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç) ve vergi aslına bağlı 
olmayan vergi cezaları (usulsüzlük, özel usulsüzlük), 

 Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve 
Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari 
para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları, 

 Sosyal güvenlik primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, SGDP, isteğe bağlı 
sigorta primleri ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamları, 

 Ecrimisil borçları, 

 Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payları, 

 Belediyelerin idari para cezaları ile su, atık su, katı atık ücreti alacakları, büyükşehir 
belediyelerinin katı atık ücreti alacakları ile büyükşehir belediyelerine bağlı su ve 
kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, 
gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacaklar. 

 Yukarıda sayılanlar dışında kalan ve Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil 
dairelerince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
kapsamında tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan asli ve fer’i amme alacakları 
(adli para cezaları hariç), 

 Aşağıdakiler hariç olmak üzere diğer idari para cezaları 
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Kanun kapsamında olmayan idari para cezaları: 

 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 

 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanuna 
göre verilen idari para cezaları ve 

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer 
alan; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 
Sermaye Piyasası Kurulu,  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Rekabet Kurumu, Kamu 
Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Kişisel Verileri Koruma 
Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme 
ve Denetleme Kurumu tarafından verilen idari para cezaları. 

2) Kanunun kapsadığı dönem 

Yapılandırmaya konu olacak alacaklar esas itibarıyla 30/04/2021 tarihi dikkate alınarak 
belirlenmiştir. 2021 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti Kanun 
kapsamı dışında tutulmuştur. 

30/04/2021 tarihinden  (bu  tarih  dâhil)  önceki  dönemlere,  beyana dayanan vergilerde ise 
bu tarihe    kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi 
cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları Kanun kapsamındadır. 

Buna göre; 

Yıllık beyanname ile beyan edilen gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyetleri için 2020 yılı ve 
önceki yıllara ilişkin vergilendirme dönemleri kapsama girmekte; ancak 2021 takvim yılı 
kapsama girmemektedir. 

Vergilendirme dönemi aylık olarak belirlenen mükellefiyetler (katma değer vergisi veya 
stopaj gelir vergisi) için Mart/2021 vergilendirme dönemi ve önceki dönemler kapsama 
girmekte; ancak Nisan/2021 vergilendirme dönemi kapsama girmemektedir. 

Vergilendirme dönemi 15 gün olan mükellefiyetler için vergilendirme döneminin bitim 
tarihi ve beyanname verme süresinin son günü Nisan/2021 ayı ve öncesine rastlayan 
dönemler kapsama girmekte, dönemin bitim tarihi Nisan/2021 ayına rastlamakla beraber 
beyanname verme süresinin son günü Mayıs/2021 ayına sirayet edenler kapsama 
girmemektedir. 
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B) KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR 

1) Genel Tablo 

Kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılmasında genel olarak ödenecek ve silinecek 
kamu alacakları aşağıdaki şekilde olacaktır. 

Ödenecek Tutar Tahsilinden Vazgeçilecek Tutar 

Vergi / Gümrük vergileri asıllarının 
tamamı 

Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların ya 
da idari para cezalarının tamamı 

Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 
50’si 

Vergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan % 
50’si 

İştirak, yardım ve teşvik fiilleri nedeniyle 
kesilen vergi cezalarının % 50’si 

İştirak, yardım ve teşvik fiilleri nedeniyle 
kesilen vergi cezalarının kalan % 50’si 

Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı 
olarak kesilmiş idari para cezalarının 
%30’u ve varsa gümrük vergileri aslının 
tamamı 

Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak 
kesilmiş idari para cezalarının kalan % 70’i, 

Gecikme faizi, gecikme zammı ve 
gecikme cezası yerine Yİ-ÜFE esas 
alınarak belirlenecek tutar 

Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme 
faizi gibi fer’i alacakların tamamı 

 

2) İhtirazi kayıtla verilen beyannameler 

İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler hakkında 
Kanunun 2 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraların (a) bendi hükmü uygulanacaktır. 

Buna göre, Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ihtirazi kayıtla beyan edilmiş ancak ödenmemiş 
vergiler dava konusu yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın Kanunun 2 nci maddesi 
kapsamında yapılandırılacaktır. Bu takdirde, ihtilafa ilişkin yargı mercilerince verilmiş 
kararlar dikkate alınmadan mükelleflerin beyanı üzerine tahakkuk eden tutar esas alınarak 
Kanun hükmünden yararlanılacaktır. 
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Ödenecek Tutar Tahsilinden Vazgeçilecek Tutar 

Tahakkuk etmiş vergilerin tamamı Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların ya da idari 
para cezalarının tamamı 

Gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE esas 
alınarak belirlenecek tutar 

Gecikme zammı 

 

3) Yargı kararı ile kesinleştiği hâlde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı 
alacaklar 

Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla yargı 
kararı ile kesinleştiği hâlde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar için 
mükelleflerce bu Kanunda öngörülen süre ve şekilde başvuruda bulunulması koşuluyla bu 
alacaklar da yapılandırılabilecektir. Bu hüküm kapsamına giren alacaklar için ayrıca tebligat 
yapılmayacak ve alacakların vade tarihi olarak Kanunun yayımı tarihi kabul edilecektir. Bu 
kapsamda yapılandırılan tutarların bu Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi 
hâlinde de vade tarihinde değişiklik yapılmayacaktır. 

 

Ödenecek Tutar Tahsilinden Vazgeçilecek Tutar 

Yargı Kararı sonucu kesinleşen vergilerin 
tamamı 

Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların 
tamamı 

Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 
50’si 

Vergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan % 
50’si 

Gecikme faizi, gecikme zammı ve 
gecikme cezası yerine Yİ-ÜFE esas 
alınarak belirlenecek tutar 

Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi 
gibi fer’i alacakların tamamı 

 

Ayrıca; 

Bu imkandan yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen şartların yanı sıra dava 
açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. 
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C) KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN ALACAKLAR 

Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar aşağıdaki gibi 3 ana başlık altında 
toplanmaktadır. 

 Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya 
da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, resen veya idarece yapılmış 
vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklar 

 Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ilgisine göre istinaf veya temyiz süreleri geçmemiş 
ya da istinaf/itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep 
süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş olan ikmalen, resen 
veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklar 

 Uzlaşma aşamasında bulunan tarhiyatlar 
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1) Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da 
dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, resen veya idarece yapılmış vergi 
tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklar 

Vergi mahkemesinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş ise; 

Durum Alacak konusu Alacak tutarı 

Vergi Mahkemesinde Dava 
Açılmış Ya Da Dava Açma Süresi 
Henüz Geçmemiş Olan İkmalen, 
Re’sen veya İdarece Yapılmış 
Vergi Tarhiyatları ile Gümrük 
Vergilerine İlişkin Tahakkuklar 

  

Vergi/Gümrük 
vergilerinin asılları 

%50’si ödenecek. 
Kalan kısmın (% 50’nin) 
tahsilinden vazgeçilecek 

 
Vergi aslına bağlı 
vergi cezası/idari 
para cezası ve 
gecikme zamları 

Tamamının tahsilinden 
vazgeçilecek 

 
Vergi aslına bağlı 
olmayan cezalar 
(usulsüzlük, özel 
usulsüzlük) 

Asla bağlı olmayan cezaların % 
25’i ödenecek. Kalan kısmın (% 
75’in) tahsilinden vazgeçilecek. 

 
Faiz, gecikme faizi, 
gecikme zammı 

Faiz, gecikme faizi ve gecikme 
zammının tamamının tahsilinden 
vazgeçilecek, bunların yerine, 
vergi aslının ödenecek %50’lik 
kısmı üzerinden, aylık Yİ/ÜFE 
oranları ile hesaplanacak tutar 
tahsil edilecek 
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2) Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ilgisine göre istinaf veya temyiz süreleri geçmemiş ya 
da istinaf/itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi 
geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş olan ikmalen, resen veya idarece 
yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklar 

Bu aşamada Kanun; en son kararın Terkin, Tasdik veya Tadilen Tasdik ve Bozma 
Kararı olması sonucuna göre farklı imkanlar sunmaktadır. 

Kanunda geçen ve alacakların tespitinde esas alınacak olan “en son karar” ifadesi 
tarhiyata/tahakkuka ilişkin verilen ve Kanun’un yayımı tarihinden önce taraflardan birine 
tebliğ edilmiş olan karardır. İdareye tebliğ edilip, mükellefe tebliğ edilmemesinin veya tam 
tersi durumun herhangi bir önemi bulunmamaktadır. 

2.1 Vergi Mahkemesi Tarhiyatı Terkin Etmişse 

Durum Alacak konusu Alacak tutarı 

Son 
Kararın Terkin Olması 

  

Vergi/Gümrük 
vergilerinin asılları 

İlk tarhiyata/ tahakkuka esas 
verginin/gümrük vergisinin %10’u 
ödenecek. Kalan kısmın (% 90’ın) 
tahsilinden vazgeçilecek. 

 
Vergi aslına bağlı 
vergi cezası/idari 
para cezası ve 
gecikme zamları 

Tamamının tahsilinden vazgeçilecek 

 
Vergi aslına bağlı 
olmayan cezalar 
(usulsüzlük, özel 
usulsüzlük) 

Asla bağlı olmayan cezaların % 10’u 
ödenecek. Kalan kısmın (% 90’ın) 
tahsilinden vazgeçilecek 

 
Faiz, gecikme faizi, 
gecikme zammı 

Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammının 
tamamının tahsilinden vazgeçilecek, 
bunların yerine, vergi aslının ödenecek 
%10’luk kısmı üzerinden, aylık Yİ/ÜFE 
oranları ile hesaplanacak tutar tahsil 
edilecek. 
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 2.2 Vergi Mahkemesi Tarhiyatı Tasdik Etmişse 

Durum Alacak konusu Alacak tutarı 

Son 
Kararın Tasdik Olması 

   

Vergi/Gümrük 
vergilerinin asılları 

Tasdik edilen kısmın tamamı, terkin 
edilen kısmın % 10’u ödenecek. 

 

Vergi aslına bağlı vergi 
cezası/idari para cezası 
ve gecikme zamları 

Tamamının tahsilinden vazgeçilecek 

 

Vergi aslına bağlı 
olmayan cezalar 
(usulsüzlük, özel 
usulsüzlük) 

Asla bağlı olmayan cezalarda tasdik 
edilen ceza tutarının % 50’si, terkin 
edilen ceza tutarının % 10’u ödenecek. 
Kalan kısmın tahsilinden vazgeçilecek. 

 

Faiz, gecikme faizi, 
gecikme zammı 

Faiz, gecikme faizi ve gecikme 
zammının tamamının tahsilinden 
vazgeçilecek, bunların yerine, Yİ/ÜFE 
oranları ile hesaplanacak tutar tahsil 
edilecek. 
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2.3. Danıştay veya bölge idare mahkemesi bozma kararı vermişse  

Durum Alacak konusu Alacak tutarı 

Son 
Kararın Bozma 
Kararı Olması 

  

Vergi/Gümrük 
vergilerinin asılları 

%50’si ödenecek. 
Kalan kısmın (% 50’nin) tahsilinden 
vazgeçilecek. 

 
Vergi aslına bağlı vergi 
cezası/idari para cezası 
ve gecikme zamları 

Tamamının tahsilinden vazgeçilecek 

 
Vergi aslına bağlı 
olmayan cezalar 
(usulsüzlük, özel 
usulsüzlük) 

Asla bağlı olmayan cezaların % 25’i 
ödenecek. 
Kalan kısmın (% 75’i) tahsilinden 
vazgeçilecek. 

 
Faiz, gecikme faizi, 
gecikme zammı 

Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammının 
tamamının tahsilinden vazgeçilecek, 
bunların yerine, Yİ/ÜFE oranları ile 
hesaplanacak tutar tahsil edilecek. 

 

2.4. Kısmen onama, kısmen bozma kararı verilmişse 

Kısmen onama kısmen bozma kararı verilmişse; onanan kısım için “tasdik kararı”, bozulan 
kısım için “bozma kararı” hükümleri geçerli olacaktır. 
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3) Uzlaşma aşamasında 

Burada kastedilen “Uzlaşma” tarhiyat sonrası uzlaşma safhasıdır. Tarhiyat öncesi uzlaşma 
aşamasındakiler inceleme safhası kapsamındadır.  

Durum Alacak konusu Alacak tutarı 

Uzlaşma Aşamasında Bulunan 
Tarhiyatlar (Uzlaşma hükümlerinden 
yararlanılmak üzere başvuruda 
bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş 
veya uzlaşma günü gelmemiş ya da 
uzlaşma sağlanamamış ancak dava 
açma süresi geçmemiş olanlar) 

  

Vergi/Gümrük 
vergilerinin asılları 

%50’si ödenecek. 
Kalan kısmın (% 50’nin) 
tahsilinden vazgeçilecek. 

 
Vergi aslına bağlı 
vergi cezası/idari 
para cezası ve 
gecikme zamları 

Tamamının tahsilinden 
vazgeçilecek 

 
Vergi aslına bağlı 
olmayan cezalar 
(usulsüzlük, özel 
usulsüzlük) 

Asla bağlı olmayan 
cezaların % 25’i ödenecek. 
Kalan kısmın (% 75’i) 
tahsilinden vazgeçilecek. 

 
Faiz, gecikme faizi, 
gecikme zammı 

Faiz, gecikme faizi ve 
gecikme zammının 
tamamının tahsilinden 
vazgeçilecek, bunların 
yerine, Yİ/ÜFE oranları ile 
hesaplanacak tutar tahsil 
edilecek. 

 

4) Yapılmış ödemenin mahsubu ve iade 

Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödeme yapılmış olması durumunda;  

·   Vergi mahkemeleri nezdinde dava devam ederken tahakkuk etmeyen vergilerin, 
Kanunun yayım tarihinden önce ödenmiş olması halinde, 

·    İlk derece mahkemesince verilen tasdik kararının üst yargı organınca bozulması 
üzerine, vergilerin Kanunun yayım tarihinden önce ödenmiş olması halinde 
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Ödenmiş tutar, yapılandırılma sonucunda hesaplanan vergi ve Yİ-ÜFE tutarından mahsup 
edilecek; kalan tutar, bu Kanunun ilgili maddesi gereğince red ve iade edilecektir. 

Ç) İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN VERGİLER 

Durum Alacak konusu Alacak tutarı 

Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin 
olarak, bu Kanunun yayımlandığı tarihten 
önce başlanılmış ve Kanunun yayım tarihi 
itibariyle tamamlanamamış vergi 
incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk 
işlemlerinin tamamlanması sonucunda 
tarh edilecek vergiler ile bunlara bağlı 
cezalar ve gecikme faizleri ile vergi aslına 
bağlı olmayan cezalar 

  

Vergi/Gümrük 
vergilerinin asılları 

%50’si ödenecek. 
Kalan kısmın (% 50’nin) 
tahsilinden 
vazgeçilecek. 

 
Vergi aslına bağlı 
vergi cezası/idari 
para cezası ve 
gecikme zamları 

Tamamının tahsilinden 
vazgeçilecek. İştirak 
nedeniyle kesilecek 
vergi ziyaı cezaları için 
vergi cezasının %25’i 
ödenecek 

 
Vergi aslına bağlı 
olmayan cezalar 
(usulsüzlük, özel 
usulsüzlük) 

Asla bağlı olmayan 
cezaların % 25’i 
ödenecek. 
Kalan kısmın (% 75’in) 
tahsilinden 
vazgeçilecek. 

 
Faiz, gecikme faizi, 
gecikme zammı 

Gecikme faizleri yerine 
verginin vade 
tarihinden bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar aylık Yİ-ÜFE 
oranlarıyla 
hesaplanacak tutar 
ödenecek. 
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D) PİŞMANLIKLA VEYA KENDİLİĞİNDEN YAPILAN BEYANLAR 

Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen 
ikinci ayın sonuna kadar;   

 VUK’un 371’inci maddesine göre pişmanlıkla veya 30/4 üncü maddesine göre 
kendiliğinden verilen beyannameler 

 4458 sayılı Kanuna ve ilgili diğer kanunlara göre tahakkuku ve tahsili gerektiği 
halde beyan edilmeyen aykırılıkların gümrük idaresinin tespitinden önce 
kendiliğinden bildirilmesi,  

 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilmesi gerektiği halde bu Kanunun 
yayımı tarihi itibarıyla emlak vergisi bildiriminde bulunmayan veya bildirimde 
bulunduğu hâlde vergisi eksik tahakkuk eden mükelleflerce bildirimde bulunulması 
bu kapsamdadır.   

Ödenecek Tutar Tahsilinden Vazgeçilecek Tutar 

Vergi aslının tamamı 

Alacak aslına bağlı olmayan cezaların 
tamamı 

Vergi ziya cezasının tamamı 

Gümrük vergilerinin tamamı Gümrük idari para cezalarının tamamı 

Pişmanlık zammı veya gecikme faizi yerine 
Kanunun yayımlandığı tarihine kadar Yi-ÜFE tutarı 

Pişmanlık zammı ve gecikme faizinin 
tamamı 
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E) ÖDEME SÜRESİ  

7326 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında “(1) Bu Kanunun ilgili 
maddelerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu 
Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların; 

1)    31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunmaları, 

2)    Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve 
YÎKOB'lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 30/9/2021 tarihine kadar 
(bu tarih dâhil), Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise 
ilk taksitini 31/10/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip 
eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri, 

şarttır. ” hükmü yer almaktadır. 

Bu hüküm çerçevesinde; Hazine ve Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve 
YÎKOB’lara bağlı tahsil dairelerine borçlu olanların Kanunun 2 nci maddesi hükmünden 
yararlanmak istemeleri hâlinde, 31 Ağustos 2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar borçlu 
bulundukları tahsil dairelerine başvurmaları gerekmektedir. Madde kapsamında 
yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ya da ikişer aylık dönemler 
hâlinde azami onsekiz eşit taksitte ödenmesi mümkün olup, ilk taksit ödeme süresi 30 
Eylül 2021 tarihi mesai saati bitiminde sona ermektedir. 

 

 

 

İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİZ…  
 
Bilgi:  
Sirkülerlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi alabilmek için denetim ekibiyle iletişime geçebilirsiniz. 
Sirkülerler numara sırası takip eder. Ulaşmayan sirkülerler için lütfen bilgi veriniz. 
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