
 

DENET SGK SİRKÜLER 
Sayı : 2021/060 
  

 

Sirküler Tarihi     : 10.06.2021 
Sirküler No          : 2021/060 
 
 
SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN 7326 SAYILI 
BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI 
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN 
 
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun 9 Haziran 2021 
tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 
 
Sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin 7326 sayılı kanun kapsamında 
yapılandırma hükümleri ile ilgili Yapılandırmanın Kapsam, 
Yapılandırmaya Başvuru, Yapılandırmanın Sağladığı Avantajlar, 
Yapılandırmanın Bozulma Koşulları, Yapılandırılmış Borçların 
Taksitlendirilmesi Ve Ödenmesi ile ilgili detaylar aşağıda yer 
almaktadır; 
 
1. Yapılandırmanın Kapsamı; 

 
2021/Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait, kesinleşmiş; 

 
• Sigorta primleri, 
 
• Genel Sağlık Sigortası primleri, 
 
• İşsizlik sigorta primleri, 
 
• 30.04.2021'den önce (bu tarih dahil) işlenen fiillere 

ilişkin idari para cezaları, 
 
• İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda 

doğan rücu alacakları, 
 
• Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, 
 
• Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası 

halinde doğan alacaklar, 

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’den 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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• İsteğe Bağlı ve Topluluk sigortası primleri, 
 
• Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz 

ödenmemiş fer’ileri, 
 
• 5510/Ek-5, Ek-6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki 

sigortalılıklardan doğan primler, 
 
• 6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacaklar, yapılandırma 

kapsamındadır. 
 

2. Yapılandırmaya Başvuru; 

 
Sosyal Güvenlik mevzuatı kapsamında bulunan borçlar ile ilgili kapsamdan 
yararlanmak isteyen İşverenler veya sigortalılar 31 Ağustos 2021 tarihi bitimine 
kadar yapılandırmaya başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

 
• İşverenlerce, e-sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili Sosyal 

Güvenlik İl Müdürlüklerine veya Sosyal Güvenlik Merkezlerine, 
 
• 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları tarafından, e-devlet üzerinden, şahsen veya 

posta yoluyla herhangi bir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine veya Sosyal 
Güvenlik Merkezlerine ve ihya kapsamına alınacak borçlar için sigorta 
dosyalarının olduğu ilgili İl Müdürlüğü veya Merkez Müdürlüğüne, 

 
• Primlerini kendi ödeyenlerce, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta 

yoluyla dosyalarının olduğu yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine veya 
Sosyal Güvenlik Merkezlerine, 31.08.2021 tarihine kadar e-sigorta kanalıyla, 
şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılabilecektir. 

 
3. Yapılandırmanın Sağladığı Avantajları; 

 
• Yapılandırma Kanununa göre süresinde ödenen alacaklara, Kanunun 

yayımlanma tarihinden sonra gecikme cezası ve gecikme zammı 
uygulanmayacaktır. 

 
• Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecektir. 
 
• Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler 

nispetinde ilgili kuruluşlar tarafından kaldırılacaktır. 
 
• Yapılandırılan borçlardan dolayı taksitlerin gününde ödenmesi ve 

taksitlendirilmenin bozulmaması halinde icra takibi ve haciz işlemleri 
yapılmayacaktır. 

 
• Yapılandırmada ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi halinde 

borcu yoktur yazısı alınabilecektir. 
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• Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz 
kuruluşlarca yapılandırılan borçlar aylık dönemler halinde azami 120 eşit 
taksitte ödenebilecektir. 

 
• İl özel idareleri ve spor kulüplerince yapılandırılan borçlar ikişer aylık 

dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödenebilecektir. 
 
• Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma taksitlerinin ve 

yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi 
teşvik uygulamalarından yararlanılacaktır. 

 
• Borcunu yapılandıranlar, ilk taksiti ödemeleri ve cari dönemde 60 günden 

fazla borçlarının olmaması şartı ile kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları 
kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir. Ayrıca 30 Nisan 
sonrasındaki döneme ait 60 günden fazla prim borcu bulunan sigortalılar ile 
bakmakla yükümlü olduğu kişiler 23.1.2021 tarihli ve 31373 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan 22.1.2021 tarihli ve 3432 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 
gereğince Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile Devlet üniversite 
hastanelerinde sağlık hizmetlerinden ücret ödemeden faydalandırılmaları 
devam edecektir. 

 
 İhale ve İnşaat İş Yerleri İçin; 

 
• Borçlarının peşin veya taksitle tamamının ödenmesi kaydıyla ilişiksizlik 

belgesi/teminat iadesi yazısı verilecektir. 
 
• Borç teminat karşılığı yapılandırılırsa, yapılandırılmış olan borçların 

ödenmesi beklenilmeden ilişiksizlik belgesi/teminat iade yazısı 
verilebilecektir. 

 
4. Yapılandırmanın Bozulma Koşulları; 

 
• Yapılandırma taksitlerinden ilk iki taksitin süresinde ödenmemesi, 
 
• İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte, bir takvim yılı 

içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi 
durumunda yapılandırma bozulacaktır. 

 
Ayrıca; 
 

• Taksitli ödemelerde (taksitin %10’unu geçmemek üzere) 10 TL’ye kadar 
eksik ödemeler yapılandırmayı bozmayacaktır. 

 
• Yapılandırmanın bozulması halinde, borçlular ödedikleri taksit tutarı kadar 

yapılandırma hükümlerinden yararlanabileceklerdir. 
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5. Yapılandırılmış Borçların Taksitlendirilmesi Ve Ödenmesi; 

 
Peşin veya İki Taksitte Ödeme Avantajları; 

 
• Prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %10'nun, en son 

01.11.2021 tarihine kadar veya geç ödeme zammıyla birlikte 30.11.2021 
tarihinde peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının %90'ı silinecektir. 

 
• İlk taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla kalan prim aslının ve prim 

aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %50’sinin 31.12.2021 tarihine kadar tamamının 
ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE tutarının %50’si silinecektir. 

 
 Taksitle Ödemelerde; 

 
• Taksitli ödemeyi tercih edenler ikişer aylık dönemlerde 6,9,12 ve 18 eşit 

taksitle ödeme yapabileceklerdir. 
 
• Tercih edilen taksit sayısına göre güncellenecek tutar; 

 
o 6 eşit taksit için (1,09), 
o 9 eşit taksit için (1,135), 
o 12 eşit taksit için (1,18), 
o 18 eşit taksit için (1,27), 

 
Katsayıları ile çarpılır ve tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler 
hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak 
üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit sayılarına ilişkin ödeme 
planı verilir.  
 
7326 sayılı kanun kapsamında yapılandırma avantajlarından yararlanmak için 31 
Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir. 
 

 
Söz konusu Kanuna ulaşmak için linke tıklayınız. 
 
7326 Sayılı Kanun İle İlgili Sosyal Güvenlik Kurumu Açıklamaları için linke tıklayınız. 
 
Saygılarımızla. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210609-1.htm
http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/calisan/yapilandirma_kanunu

