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7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İLK TAKSİT ÖDEMESİNİ 
GERÇEKLEŞTİRENLERİN PEŞİN ÖDEME HÜKÜMLERİNDEN 
YARARLANABİLMELERİ 
 
 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel 
Müdürlüğü tarafından 10.12.2021 tarihli ve E-24010506-
010.07.01-36628385 sayılı 7326 Sayılı Kanun Kapsamında İlk 
Taksit Ödemesini Gerçekleştirenlerin Peşin Ödeme 
Hükümlerinden Yararlanabilmeleri konulu Genel Yazı 
yayımlanmıştır.  
 
09.06.2021 tarihli ve 2021/20 Sayılı “7326 sayılı Kanun Uyarınca 
Alacakların Yapılandırması” konulu Genelge’nin “Borcun 
belirtilen taksit süresinden önce ödenmesi " başlıklı maddesinin 
son paragrafında “Taksitle ödeme seçeneğini seçmesine rağmen 
ilk taksit ödemesini gerçekleştiremeyenlerce talepte 
bulunulması halinde borcun tamamının geç ödeme zammıyla 
birlikte peşin olarak 30/11/2021 tarihine kadar 
(Cumhurbaşkanınca ödeme sürenin uzatılması halinde 
31/12/2021 tarihine kadar) ödenmesi mümkün 
bulunmaktadır.” Hükmü yer almaktadır. 
 
Bu hüküm uyarınca, borcunu taksitle yapılandıran ancak 
yapılandırılan borcun ilk taksitini 30.11.2021 tarihine kadar 
ödemeyen veya eksik ödeyenler tarafından borcun geç ödeme 
zammı ile birlikte 31.12.2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar 
ödenmesi halinde, peşin ödeme hükümlerinden yararlanılmakta 
ve Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarında %90 indirim yapılmaktadır. 
  

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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Taksitle ödeme seçeneğiyle borçlarını yapılandırıp ilk taksit ödemesini 
gerçekleştirenler bakımından borcun tamamının, ikinci taksitin ödeme süresi sonuna 
(31.12.2021 tarihine) kadar ödenmesi halinde, taksitlendirme farkı alınmaksızın Yİ-
ÜFE aylık değişim oranları %50 olarak uygulanmaktadır. 
 
Cumhurbaşkanınca 7326 sayılı Kanun uyarınca yapılandırmaya müracaat ve ilk 
taksit/peşin ödeme süreleri bir ay uzatıldığından, taksitle ödeme seçeneğiyle 
borçlarını yapılandırıp ilk taksit ödemesini gerçekleştirenler için ikinci taksitin son 
ödeme süresi ile ilk taksit ödemesini gerçekleştiremeyenler bakımından peşin ödeme 
hükümlerinden yararlanılmaya ilişkin son ödeme süresi 31.12.2021 tarihi olarak 
eşitlenmiş bulunmaktadır. 
 
Ödeme sürelerinin aynı olmasına rağmen ilk taksit ödemesini gerçekleştirenler 
bakımından ikinci taksitin ödenmesi halinde indirim tutarının %50, ilk taksit 
ödemesini gerçekleştiremeyenler bakımından peşin ödeme hükümlerinden 
yararlanılması halinde indirim tutarının % 90 olması hususunun hakkaniyete uygun 
olmadığı, bu nedenle taksitle ödeme seçeneğini seçip ilk taksit ödemesini süresinde 
yapanların da yazılı talebi halinde taksitli ödeme seçeneklerini, peşin ödemeye 
döndürerek geç ödeme zammıyla birlikte 31.12.2021 tarihine kadar ödemeleri 
halinde peşin ödeme hükümlerinden  yararlandırılmasının uygun olacağı 
değerlendirilmiştir. 
 
Peşin ödeme tutarına işlenen miktardan arta kalan tutarın geç ödeme zammı ile 
birlikte 31.12.2021 tarihine kadar ödenmemesi halinde 7326 sayılı Kanun 
kapsamındaki borç yapılandırılmaları bozulacaktır. 
 
Söz konusu Genel Yazı’ya ulaşmak için linke tıklayınız. 
 
Saygılarımızla. 
 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/183962

