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Konu : 7326 Sayılı Kanun Kapsamında İlk 

Taksit Ödemesini Gerçekleştirenlerin 
Peşin Ödeme Hükümlerinden 
Yararlanabilmeleri

 

GENEL YAZI

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.

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.

7326 Sayılı Kanun kapsamında ilk taksit ödemesini gerçekleştirenlerin  peşin ödeme 
hükümlerinden yararlanabilmeleri için Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine/Sosyal Güvenlik Merkez 
Müdürlüklerine taksitli ödeme planlarının peşin ödeme planı olarak değiştirilmesi  için başvuru 
yapmaları, başvuranlar için Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince/Sosyal Güvenlik Merkez 
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Müdürlüklerince;
-Ödenmiş taksit tutarlarının 88 çıkış işlemi yapılarak emanet hesaba alınması,
-Taksitli ödeme planlarının peşin ödeme planı olarak değiştirilmesi,
-Emanete alınan tutarların peşin ödeme planına işlenmesi,
Gerekmekte olup; kalan bakiye tutarlar işverenlerce bankalar vasıtasıyla on-line olarak “110-7326 

Yapılandırma İşveren” kodundan ödenebilecektir.
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.

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.

            Savaş ALIÇ
           Genel Müdür

DAĞITIM :
Gereği :  
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine/Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine   


