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7319 SAYILI SİGORTACILIK İLE DİĞER BAZI ALANLARA 
İLİŞKİN KANUNLARDA VE BİR KANUN HÜKMÜNDE 
KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 
YAYIMLANMIŞTIR 
 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde 20 Mayıs 2021 tarihinde kabul 
edilen 7319 sayılı Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin 
Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun (Kanun) 25 Mayıs 2021 tarih ve 31491 
Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, aynı gün yürürlüğe 
girmiştir. 
 
Kanunla yapılan düzenlemelerden bazıları özetle şunlardır: 
 
1) Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin adı "Finansal 

İstikrar Komitesi" olarak değiştirilerek, yeniden 
yapılandırılmıştır. (Md.3) 

 
2) Mikro ve küçük ölçekli işletmeler, likidite sıkıntısını 

karşılamak ve istihdamı desteklemek için ilave olarak 
istihdam ettikleri sigortalılar için ödemeleri gereken sigorta 
primlerini, 30 Haziran 2022'ye kadar kullandıkları kredi faiz 
veya kar payı bakiyesinden düşebilecektir. Bu kapsamda 
kredi garanti kurumlarınca kredi faiz veya kar payı 
bakiyesinden düşülen tutar İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 
karşılanacaktır. (Md.4) 

 
Bu konuda detaylı bir SGK Sirküleri gönderilecektir. 
  

BDO Yayıncılık A.Ş. 
 
Eski Büyükdere Cad. No.14 
Park Plaza Kat:4 
34398 Maslak/İstanbul 
Turkey 
 
Tel: +90 212 365 62 00 
Fax: +90 212 365 62 02 
e-mail: bdo@bdo.com.tr 
www.bdo.com.tr 
 
Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan 
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam 
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’dan fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla ilgili 
olarak, mesleki görüş ve yardım almadan, 
bu yayına dayanarak uygulamalarda 
bulunulmamalıdır. Bu konuların kendi özel 
durumunuza ilişkin etkilerini görüşmek için 
BDO Yayıncılık A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. 
Bu yayındaki bilgilere dayanarak belli 
eylemlerde bulunmak veya bulunmamak 
nedeniyle doğabilecek zararlar nedeniyle, 
BDO Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları 
ile yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 
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3) 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 4’üncü 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan” Bireysel emeklilik sistemine fiil 
ehliyetine sahip kişiler katılabilir” şeklinde birinci cümle yürürlükten 
kaldırılarak, 18 yaşından küçükler Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına 
alınmıştır. (Md.5) 

 
Ayrıca özellikle aktüeryal olarak sürdürülemez duruma düştüğü için üyelerinin 
gelecekteki yükümlülüklerini karşılayamama riski bulunan hizmet sunucularının 
2023 yılı sonuna kadar BES’e aktarımına izin verilmiştir. (Md.6) 
 
Bu amaçla 4632 sayılı Kanuna eklenen geçici 4 üncü maddeye göre, yetkili 
organlarınca karar alınması kaydıyla, üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe 
yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
geçici 20 nci maddesi kapsamındakiler hariç olmak üzere sandık, tüzel kişiliği 
haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketleri nezdinde 1/1/2021 tarihi 
itibarıyla mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki yurt içi ya da 
yurt dışındaki birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarlar (plan esaslarına göre 
aktarım tarihine kadar mutat yapılan ödemeler nedeniyle oluşanlar dahil), 
31/12/2023 tarihine kadar kısmen veya tamamen bireysel emeklilik sistemine 
aktarılabilecektir. 
 
Bu kapsamda bireysel emeklilik sistemine aktarılan tutarlar gelir vergisinden 
müstesnadır. Bu kapsamda aktarım yapan üyeler aktarım tarihinden itibaren üç 
yıl içinde malûliyet ve ölüm haricindeki bir nedenle sistemden ayrılamaz. 
Aktarım yapan üyelerin sistemde kazanacakları süreye ve üyelerden sosyal 
güvenlik sistemi ve tabi olduğu vakıf senedi kapsamında emeklilik hakkı kazanmış 
olanların aktarım sonrası sistemde emeklilik hakkı kazanacağı yaşa ilişkin esas ve 
usuller Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca 
belirlenir. 
 
Bireysel emeklilik sistemine aktarılan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi 
mükelleflerince daha önce gider kaydedilmemişse, aktarıldığı yılın ticari 
kazancının tespitinde dikkate alınır. 
 
Aktarımın yapılması amacıyla gerçekleştirilen taşınmaz veya iştirak hissesi 
satışından doğacak kazancın, bu kapsamda aktarılan kısma isabet eden tutarı 
kurumlar vergisinden müstesnadır. 
 
Bu kapsamda yapılan işlemler her türlü harçtan, düzenlenen kâğıtlar damga 
vergisinden, lehe alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden 
müstesnadır. Şu kadar ki, bu istisna aktarılacak tutarla sınırlı olarak uygulanır. 
 
Bu madde kapsamında emeklilik sözleşmesi akdetmiş olan katılımcılardan, 
aktarıma ilişkin olarak giriş aidatı dahil herhangi bir kesinti yapılmaz. 
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Bu kapsamda aktarılan tutarlar aktarım sonrasında 193 sayılı Kanunun bireysel 
emeklilik sistemine ilişkin hükümleri çerçevesinde vergilendirilir. Bu madde 
kapsamında yapılacak aktarıma ve bireysel emeklilik sisteminde hak kazanılacak 
süreye ilişkin usul ve esasları belirlemeye Sigortacılık ve Özel Emeklilik 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu yetkilidir. 

 
4) Kanunun 7’nci maddesi ile, COVİD-19'un olumsuz etkilerinin devam etmesi 

nedeniyle turizm sektörün desteklenmesi amacıyla düzenleme yapılmıştır. 
 

Buna göre, ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere 
adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli 
yatırımcılar ve işletmecilerden; irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine veya 
kullanma izni verilip verilmediğine bakılmaksızın 1 Ocak 2021 ile 21 Aralık 2021 
arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak 
hakkı, kullanma izni bedelleri, yararlanma bedelleri, ilave yararlanma bedelleri 
ve hasılat paylarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin 
yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri dolayısıyla Hazine taşınmazlarını 
izinsiz kullanımlarından dolayı aynı dönemde tahsil edilmesi gereken 
ecrimisillerin ödeme süreleri, başvuru şartı aranmaksızın 30 Kasım 2022'ye kadar 
ertelenecek ve bu alacaklar ertelenen tarihe kadar herhangi bir zam veya faiz 
uygulanmadan tahsil edilecektir. Bu döneme ilişkin tahsil edilen bedeller iade 
edilmeyecektir. 
 
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı yetkilidir. 

 
5) Bütçe hazırlık sürecinin sadeleştirilmesi kapsamında orta vadeli program ve orta 

vadeli mali plan, orta vadeli program adı altında birleştirilmiştir. (Md.8) 
 
6) Yurt içinden veya uluslararası piyasalardan sigorta veya reasürans teminatı 

bulunamayan ya da teminat sağlanmasında güçlük bulunan riskler, nükleer riskler 
gibi özellik arz eden riskler ile sigorta edilmesinde kamu yararı bulunan riskler 
için teminat sağlama, sigorta veya reasürans havuzları kurma veya kurulmasını 
koordine etme, sigorta ve reasürans şirketleri arasında iş birliği yapılmasını 
sağlama, oluşturulacak havuz, organizasyon veya iş birliği mekanizmalarının 
yürütülebilmesi amacıyla tüzel kişiliği haiz Özel Riskler Yönetim Merkezi 
kurulmuştur. (Md.12 ve 13) 

 
Özel Riskler Yönetim Merkezi, gelir ve kurumlar vergisinden muaf olacaktır. Bu 
muafiyet, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 
uyarınca yapılacak vergi kesintilerini kapsamaz.  
 
Özel Riskler Yönetim Merkezi, kendisine yapılacak bağış ve yardımlar ile her türlü 
ivazsız intikaller yönünden veraset ve intikal vergisinden; taraf olduğu işlemlere 
ilişkin düzenlenen kağıtlar yönünden damga vergisinden muaftır. 
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7) 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 3 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi değiştirilerek, 

 
- İbraz süresinin son günü 30/4/2021 ilâ 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri 

arasına isabet eden veya ibraz süresi bu tarihler arasında başlayan çeklerin 
ibraz süresi 31/5/2021 (bu tarih dahil) tarihine kadar duracağı,  

 
- Bu çeklerin belirtilen tarihler arasında ibraz edilmesi ve çek karşılığının 

tamamen bulunması halinde ödeme yapılacağı, çek karşılığının bulunmaması 
veya kısmen bulunması halinde ise karşılıksızdır işlemi yapılmayacağı,  

 
- Belirtilen tarihler arasında ibraz edilmeyen veya ibraz edildiği halde 

karşılıksızdır işlemi yapılmayan çekler 1/6/2021 tarihinden itibaren, kalan 
ibraz süreleri içinde ibraz edilebileceği, 

 
- Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği 25 Mayıs 2021 tarihinden önce, ibraz 

süresinin son günü 30 Nisan 2021 ile 31 Mayıs 2021 (bu tarihler dahil) arasına 
isabet eden veya ibraz süresi bu tarihler arasında başlayan çekler bakımından 
yapılan ibraz, ödeme ve diğer işlemler sebebiyle ilgililerin hukuki, idari, mali 
ve cezai sorumluluğu doğmayacak yapılan ibraz, ödeme ve diğer işlemler 
sebebiyle ilgililerin hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmayacağı 
hükme bağlanmıştır. (Md.14) 
 

Bu konuda ayrı bir Sirküler düzenlenecektir. 
 

Kanuna ulaşmak için lütfen tıklayınız. 
 
Saygılarımızla. 
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