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Bilindiği üzere, 7326 sayılı Bazı Alacaklann Yeniden Yapılandınlması ile Bazı Kanunlarda

Değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun 9 Haziran 2O2,] tarih ve 31506 sayılı Resmi Gazetede

yayı mlanarak yürürlüğe gi rmiştir,

Bu Kanun ile getirilen düzenlemeler aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır.

1) 2O21 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce

tahakkuk ettiği h6lde bu Kanunun yayımı tarihi itibanyla ödenmemış oIan;

a) 551O sayılı Kanunun kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta

primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenIik destek primi,

b) Bu Kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibanyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi

imkAnı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primive topluluk sigortası primi,

c) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunlan 9ereğince takip edilen damga

vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

Asıllan ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine

kadar geçen süre için Yi_ÜFE aylık değişim oranları esas allnarak hesaplanacak tutarln, bu

Kanunda belirtilen sÜre ve şekilde ödenmesi h6linde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası

ve gecikme zammı 9ibi fe/i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

2) 30/4/2021 tarihine kadar (bu tarih dAhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale

konusu işlere ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce tebliğ edildiği h5lde bu Kanunun

yayımı t;rihi itibanyla ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu iŞlere iliŞkin

yapılan Ön değerlendirme, araştlrma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutan

üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları iIe bu alacaklara gecikme cezasl ve gecikme zammı

hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için yi-

üFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutann, bu kanunda belirtilen süre ve

şetiıae ooenmesi h6Iinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezasl ve gecikme zammı gibi fer,i

alacakla n n tamamın!n tahsilinden vazgeçilecektir.

3) 30/4/2021 tarihinden önce (bu tarih d5hil) işlenen fiillere ilişkin olup bu Kanunun

yayımı tarihinden önce kesinleştiği h6lde bu kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan

iaari para cezası asıllaTının o/o5O,si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun

yaylml tarihine kadar geçen Süre içın YiÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak

iuiann, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi h6linde, idari para cezası asılların ın kala n

o/o5o'si ile idarı para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı 9ibi fer'i

alacakları nın tamamının tahsilinden vazgeçilecektir,

4)Bumaddekapsamınagirenalacakların;aslllarınınbuKanununyayımltarihindenönce
ödenmiş olmasına rağmen, fer,ilerinin bu kanunun yaylml tarihi itibanyla ödenmemiş olduğu
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durumlarda, aslı ödenmiş fer'i alacağın o/o4O'ının bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi
h6ll nde, ka la n 0/o60'ı n ı n tahsi l i nden vazgeçi lecekti r,

5) 551O saYılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki
sigortalılar ile ek 5 inci ve ek 6 ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanlann, bu madde
kapsamındaki borçlannı yapılandırmaları h6linde, yapılandınlan borç haricinde altmış günden
fazla prim ve prime illşkin borçlannın bulunmaması veya altmış 9ünden fazla prim ve prime
ilişkin borçlan bulunmakla birlikte bu borçlannı ilgili kanunlara göre taksitlendirmiş veya
yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları ve bu maddeye göre
Ya Pıla nd ın la n borçla n n ın ilk taksitini ödemeleri kayd ıyla genel sağ lık sigortasında n yararlan maya
başlatılaca ktır,

6) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel
sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvu rmaya n la rdan bu maddenin yayımı
tarihinden 30/11/2a21 tarihine kadar gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası
Primleri, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecektir.

7) 2021 ytı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayim tarihinden önce
551 O sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birincl fıkrasının (g) bendi kapsamında tahakkuk ettiği
h5lde ödenmemiş olan prim borçlannın 31/12/2a2l tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme
cezasl Ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların tamamının tahsllinden vazgeçilecektir. Bu
Kanunun Yayımı tarihinden önce 55'] 0 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g)
bendi kapsamındaki sigoıtalılık statü5ünden kaynaklanan prim borcu bulunanlar anılan
Kanunun 67 nci maddesinde belirtilen şartlan taşımaları halinde, bu Kanunun yayımıtarihinden
önceki döneme ait prim borçları dikkate alınmaksızın Kanunun yayımı tarihinden itibaren
31/12/2021 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlandınlacaktır,. Bu
Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmiş olan 551O sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci
fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigoıtası primleri ile gecikme cezası ve gecikme
zammıtutarları iade ve mahsup edilmez.

8) Köy ve mahalle muhtadan, kendi adina ve hesabına bağımsız çalışan|ar ile tanmda
kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, 55'1 O sayılı Kanuna,2/9/1971 tarihli ve 'l479

sayılı Esnaf ve Sanatk6r ar ve Dlğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu mülga
hükümlerine göre tescilleri yapıldığı h5lde prim borçları nedeniyle daha önceki ilgili kanunlan
uyarınca sigortalıiık süreleri durdurulmuş olanlardan bu Kanunun yayımı tarıhi itibanyla ihya
edilmemiş olanların kendileri veya hak sahipleri, bu Kanunun yayımı tarihini takip eden ay
başından itibaren dört ay içinde Kuruma müracaat ederek, durdurulan sıgortalılık süreleri için
ödeyecekleri prim tutarının, sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değer endirilerek bu

maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre hesaplanmasınıtalep edebilirler. Hesaplanan borcun
tamamının ilk taksit ödeme süresi içind e ödenmesi h6linde du rdu rulan süreler sigoıtalılık süres

olarak değerlendlrilecektir. Hesapianan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde
ödenmemesi h5linde ihya işlemi geçedi sayılmaz ve bu fıkra kapsamında ödenmiş olan tutarlar
ilgilinin başkaca prim borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir, Bu fıkra

hükümlerinin uygulanmasında bu Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b)

bentleri hü kümleri uyg u lan mayacaktır.

9) Bu Kanunun ilgili maddelerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler saklı

kalmak kaydıyla bu Kanun hüküm erinden yararlanmak isteyen borçluların;

a) 31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih d6hil) ilq]li idareye başvuruda bulunmaları,



b) Sosyal GÜvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini
31/10/2021 tarihine kadar (bu tarih dAhil), diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden iklşer aylık
dönemler h5linde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri, şarttır.

'10) Başvuru ve taksit ödeme sürelerinin son gününün resmi tatile rastlaması h5lınde
süre, tatil] izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda bitecektlr,

11) Bu Kanun hükümlerjne göre hesaplanan tutarlar peşjn veya taksitler h6linde
ödenebilecektir, a) Hesaplanan tutarlann tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin
olarak ödenmesi h6linde katsayı uygulanmaz ve,

1) Feli alacaklar yerine Yİ-UFE ay|ık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak
tutarlann (Bu kanunun 4 üncü maddesine göre fer'i alacaklar yerine yi-üFE aylık değişlm
oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile bidikte hesap{anan gecikme faizi d6hil) o/o9O'ının

tahsilinden vazgeçili r,

2) Bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile (g) bendinin (1) numaralı
altbendi kapsamındaolanvebuKanunagöreyapılandınlanidari para cezalanndan o/a25 indirim
yapılır.

3) Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer'i alacaktan ibaret olması h,ilinde
fer'i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan (bu
kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki alacaklar hariç) o/o5o indirim yapılır.

b) Hesaplanan tutarların tamamınün ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi h6linde
katsayı uygulanmaz ve,

'1) Fer'i alacaklar yerine Yİ-UFE ay|ık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar
(Bu Kanunun 4 üncü maddesine göre fer'i alacaklar yerine YİÜFE ayiik değişim oranları esas
aİınarak hesaplanacak tutar ile bidikte hesaplanan gecikme faizi d6hil) üzerinden o/o5O ındirim
yapılır.

2) Bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile (g) bendinin (1) numaralı
alt bendi kapsamında olan ve bu Kanuna göre yapılandırılan idari para cezalanndan 0/o12,5

indirim yapılır,

3) Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer'i alacaktan ıbaret olması h6linde
feii alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oTanlaTı esas alınarak hesaplanacak tutardan (bu

Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki alacaklar hariç) 0/o25 indirim yapılır.

c) Hesaplanan tutarlann taksitle ödenmek istenmesi h6linde, ilgili maddelerde yer alan
hükümler saklı kalmak şartıyla borçlulann başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit

taksitte öd eme seçeneklerlnd en birini tercih etmeleri şa rttır. Tercih ed ilen taksit sü resind en da ha

uzun bir sürede ödeme yapılmayacaktır.

ç) Hesaplanan tutarların taksitle yapılacak ödemelerinde ilgiii maddelere göre belirlenen
tutar;

1) Altı eşit taksit için (1,09),

2) Dokuz eşit taksit için (1,1 35),

3) On iki eşit taksit için (1,18),

4) On sekiz eşittaksit için (1,27),



katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık
dönemler h6linde ödenecek taksit tutan hesapla naca ktır.

Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih
ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilecektir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa
sürede ödeme yapılması h6linde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre d üzeltilecektir,

12) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlıtahsil dairelerine bu Kanun kapsamında ödenecek
olan alacaklann 6'1 83 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre kredi kartı kullanılmak suretiyle
ödenmesi uygun görüldüğü takdirde, ödemeye aracılık yapan bankalarca, kaı1 kullanıcılanna
kredi kartı işlemine konu borç tutarının, taksitler h6linde yansıtılması ve taksit ödeme aylannda
hesaplarına borç kaydedilmesi koşuluyla, bu ödemeler için ödeme tarihi olarak kredi kaılının
kullanıldığı gün esas alınacak ve borçluya tahsi]atın yapıldığını gösteren makbuz verilir. Bu

şekilde tahsil edilen tutarların bankalarca Hazine veya Sosyal Güvenlik Kurumu hesaplanna
aktarılmasına ilişkin 6183 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirlenen süre, taksit aylannın son
gününü izleyen günden itibaren hesaplanır. Bu fıkra hükmüne göre taksitlerin kredi kartı
kullanılmak suretiyle ödenmesi, katsayı uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir.

13) Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi
koşuluyla, kalan taksitlerden; birtakvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi
veya eksik ödenmesi h6linde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksıttutarlarının son taksiti (peşin
ödeme seçeneğinin tercih edilmesi h6linde ilk taksiti) lzleyen ayın sonuna kada1 gecikilen her
ayve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında
hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden
yaradanılır. İlk lki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresınde ödenmeyen veya eksık
ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikıden fazla
taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi h6linde bu Kanun hükümlerinden
yararlanma hakkı kaybediiecekti r,

14) Bu Kanun kapsamına giren alacakların tamamen ödenmemiş olması h5Iinde
borçlular, ödedikleri tutarlar kadar bu Kanu n hükümlerinden ya ra rlanacaktır. Kanun kapsamında
yapılandırıldığı h6lde bu Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmeyen alacakların
yapılandırma öncesi türü ve vadesj dikkate alınarak takip işlemleri ilgili mevzuat kapsamında
yapılır ve bu Kanunun yayımı tarihinden önce başlamış olan takip işlemleri geçerliliğini
koruyarak kaldığı yerden devam eder,

15) Bu Kanun kapsamına giren alacaklaın, bu Kanunun yayımi tarihinden önce;

a) 6'1 83 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun
olarak ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları için borçlular, talep etmeleri hAlinde bu

Kanun hükümlerinden ya rarla nabilecekle rd ]r, Bu takdirde tecil şartlanna uygun olarak ödenen
taksit tutarlan için teci1 hükümleri geçerli sayılacaktır.

Bu şekilde ödenmiş taksit tutarlanna tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için

sadece ilgili kanunda öngörülen faiz uygulanacaktır. Kalan taksit tutarlan vadesinde ödenmemiş
alacak kabul edilirve bu alacaklar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanacaktır.

b) 7256 sayılı Kanuna göre yapılandınlan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibanyla

anılan Kanun kapsamında ödemeleri devam eden alacaklar açısından, borçlu ar talep etmeleri

h6linde bu Kanun hükümlerinden ya ra rlanabileceklerd ir. Bu takdirde, 7256 sayılı Kanun

kapsamında ödenen taksitler için yapılandırma hükümleri geçedi sayılacaktır.Bu şekilde
ödenmiş taksit tutarlanna teci1 tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için anılan Kanuna



göre tercih edilen taksit süresine uy9un katsayı uygulanacak kalan taksit tutarlarına konu
alacaklar vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilerek bu Kanunun ilgili hükümlerine qöre
yapılandınlacak ve ödenmemiş taksitlere ilişkin kalan katsayı tutarlannın tahsilinden
vazgeçilecektir,

16) Bu Kanundan yararlanılarak süresinde ödenen alacaklara, bu Kanunda yer alan
hükümler saklı kalmak kaydıyla Kanunun yayımı tarihinden sonraki süreler için faiz, gecikme
zammı, gecikme cezası gibi fer'i amme alacağı hesa pla n mayaca ktır.

17) Bu Kanuna göre ödenecek aIacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan
ödemeler nispetinde ka ld ırılır ve bu na isabet ed en tem jnatlar iade edilecektir,

a) Bu Kanun hüküm]erinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve ilgili maddeler
uyarınca dava açmamaları veya açılan davalardan vazgeçmeleri ve kanun yolIanna
başvurmamaları 9ereken borçluların, bu Kanun hükümlerinden yararlanabilmeleri için
belirlenen başvuru sürelerinde, yazılı olarak bu lradelerini belirtmeleri şaıltır,

b) Bu Kanun hükümlerinden yararlanılmak üzere vazgeçilen davalarda veriien kararlar
ile hü kmedilen yargılama gideri, avukatlık ücreti ve fer'i]eri talep edilmez ve bu alacaklar ıçin icra
takibi yapılamaz, Vazgeçme tarihinden önce ödenmiş olan yargılama giderleri ve avukatlık
ücretleri geri alınmayacaktır,

c) Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunulan borçlara ilişkin
dava açılamaz ve hiçbir mercie başvu ru lamayaca ktır.

18) İşverenlerin ve üçüncü şahıslann, iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük
ve ölüm halleri ile genel 5ağlık sigortalısına ve bunIann bakmakla yükümlü olduğu kişilere
yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yü kü m lü bu iu nd u kla rı her tü rlü borç|a rı ile bu borçla ra ka n u n i

faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için YJ-

ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve

şekilde ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan kanunifaizin tahsilinden vazgeçilecektir.

19) 5510 sayılı Kanuna Geçici Madde 84 eklenmiştir, Kendi adına ve hesabına bağımsız

çalışanlann Kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı fı6lde, 30/4/2021 tarihi itibanyla prim borcu
bulunanların, bu tarihten önceki sürelere ilişkin prim borçlarını, bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihi takip eden dördüncü ayın sonuna kadar ödememeleri veya ilgili Kanunları uyarınca
yapılandırmamalan hölinde, prim ödemesi bulunan sigortalılann daha önce ödedikleri primlerin
tam olarak karşıladığıayın son u itiba nyla, prim ödemesi bu lu nmayan sigortalıla n n ise tescil tarihi
itibanyla sigortalılığı durdurulacaktır, Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak

değerlend irilmez ve bu sürelere ilişkin Kurum alacaklan takip edilmeyerek bunlara Kurum
alacaklan arasında yer verilmez, Sigodalılıklan durdurulanlardan bu Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerjn slgortalılıkları
1 /5/2021 tarihi itibanyla yeniden başlatılacaktı r,

Ancak, daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi h6linde
durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihinde 80 inci maddenin ikinci fıkrasına göre

belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanarak ihya edilebilir,

Hesaplanan borç tutarın]n tamamını, borcun tebliğ tarihınden itibaren üç ay içinde
ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlend irilecektir. Tebliğ edilen borç

tutarının bu süre içinde tamamen ödenmemesi h6linde bu süreler sigortalılık süresi olarak

değerlend irilmez ve bu madde kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin prim ve prime ilişkin



borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir. İhya edilerek kazanılan hizmetsüreleri
borcun ödendiği tarihten itlbaren geçerli sayılacaktır.

Birinci fıkraya göre sigortalılıkları durdurulanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu
kiŞiler hakkında 1/1/2012 tarihinden bu maddenin yürürlük tarihine kadar durdurulan süreler
iÇin genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmayacaktır. Sigortalılıkla rı önceki kanunlara göre
durdurulanlar için de bu maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanacaktır.

Diğer taraftan, anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 2o/5/2o21 tarih inden önce olup da;
kullandığı nakdT ve gayri nakdi kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemeIerini
aksata n gerÇek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bu lu na n ve bu lu n mayan gerçek kişilerin ve kred i

müŞterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlanna
iliŞkin 541 1 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi hükmü uyannca kurulan Türkiye Bankalar Birliği
Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtlann, söz konusu borçlann ödenmesi geciken kısmının
31/12/2021 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandınlması halinde, bu
kiŞilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşlan ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate
alı n mayacağ ı beli rti lerek Sici l Affı geti ri l m işti r.

Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatkarla rım ıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz,

Mehm LDAĞ Bayra DAL
Genel Se eter Birlik Başkan V


