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: SGK ile Kamu Bankaları Arasında İmzalanan Protokol Hk.

iügi: TESK'in 07lO112021 tarih ve2021/6 sayılı genelgesi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu,n u n ilgi genelgesinde; 7256 sayılı

yapılandırma Kanunu 17.] 1.2020 tarih ve 31 3O7 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak Yürürlüğe
girmiştir.

Konfederasyonu m uzu n ısrarlı çallşmalarl ile yapılandırma başvuru süresi 01.02.2021

tarihine ve ilk taksitin ödenme süresi 31.03.2021 tarihine kadar uzatılmıştır,

sosyal Güvenlik kurumu ile yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda, sosyal güvenlik prim

borçlarını yapıIand ırd ığ ında emekli olabilecek olan esnaf ve sanatkarlar iÇin kamu bankaları ile

proİokol yİpİırnus sağİanmıştır. Türkiye Halk Bankası, Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ile

İmzalanan protokol doğrultusunda esnaf ve sanatkartar yapılandırılan sigorta prim borÇlarl lÇin

peşin ödeme tarihinin son günü olan 31.03.2O21 tarihine kadar aylık 
,1,60 faiz oranı ve 36 ay

vade iIe kredi ku llana bileceklerd ir.

kredi imkönından yararlanmak isteyen sigortalılar, sigorta prim borçlarına ilişkin

yapılandırma başvurularını öncelikle Sosyal Güvenlik illMerkez Müdürlüklerine yapacak, Sosyal

LJvenlik illM.rke, Müdürlükleri tarafından verilecek emekli oIabileceklerine ilişkin yazı ile

birlikte Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve TÜrkiye Vakıflar Bankası şubelerinden istedikleri

bankaya müracaat edebileceklerdir.

kredi iş birliği protokolü kapsamında, birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda 4b,den

yaşlllık aylığı bağlaiabilecek sigortaIıIar, 4b prim borcunu ödemesi durumunda 4a,dan yaşlılık

.1,i,ğ, uu6ı-uuilecek sigortalılai, Ek-5 ve Ek-6 kapsamında çalışanlardan birikmiş prim borcunu

od#esiiurumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigorta1ıtar, askerlık ve doğum borçIanmasını

yapması durumunda yaşiııık aylıgi nagianabilecek sigortalılar, durdurulan hizmet sürelerinin ihya

ed'llmesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar buIunmaktadır.

Yapılandırma için son başvuru tarihi, 31 .12.2020 tarihinden 1.02.2021 tarihine, ilk

taksitin son ödeme tarihi ise 28.02.2021 tarihinden 31.03.2O21 tarihine uzatılmıştır,

Denilmektedir.

oDALARA 2021/o7 sAYıLı GENEIGE

Bilg ilerinizi ve esnaf ve sanatkarlarım ıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
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