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Bilindiği üzere, 2020 Yılında ortaya çıkan ve tüm dtinyayı etkisi altına alan Korıınavirüs
(COVID-ı9) salgını diinYada olduğu gibi ülkemizde de başta ,osyuİ ve ekonomik hayat olmak üzere pek
Çok alanda olumsuz etki göstenüektfdir. Pandeminin ekonomik etkilçri nedeniyle meslek örgütleri ve
sigortalılardan ekonomik destek, prim affı ve borçlann çrtelenmçşine yönelik Kr*,11u*r* birçoktalep
ulaşmaktadır.

Bu kaPsamda 17 Kasım2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete'de yayımtanarak yürürlüğe
giren 7256 saYılı Kanun ile 55l0 sayıtı Sosyal Sigortalarve çenel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerİ kapsamındaki sigoıÜlıl* İtattııçrinden kaynaklanan,
2020 YıIı Ağustos aYl ve önceki aylaıa ilişkin sigorta primi, .-.İııııt keseneği ve kurum kaşılığı,
iŞsizlik sigortası Primi, sosyal güvenlik destek prlmİ ile bunlara bağlı gecikm* ..-*, ve gecikme zaınmı
alacakları YaPılandırma kapsamına atınmış ve İigortalıların SosyaİGÜvenliı< Kurumuna olan borçlanna
ödome kolaylığı sağlanmıştır,

7256 sayılı Kanundan faydalanabilınek için 3ı,12.202ü
30- ı 2.2020 tarihli ve 3 l 350 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3 343
ile 0l .02.202l tarihinç ertelenmiştir.

YaPı|andırmadan faydalanan sigortalı ve işverenierimizin borçlarına; süresinde ödenmeyen
alacaklara uYgulanan gecikme ceza§ı ve gecikmo zammı yerine oranı daha düşiik oıu, vİ_İrp
uYgulanacak, borÇlann taksitlerindirilmesinde herhangi bİr teminat istenmeyecek, yapılandınlan
bo4lardan dolaYı icra akibi ve haciz iştemleri yapılmİyacak, yapılandınlan borçlann ilk taksitinin
ödeımesi kaYdıYla Kurumca sağİanan genel sağlık sigortaİı himıetinden yararlanma imkanı
sağlanacaktır.

Prim borÇlarının yapılandırılmasına ilişkin ülke genelinde Birtiğiniz bünyesinde yer alan tiim
üYelerinizin YaPılandırrnanın avantajlan konusunda bilgilendirilmesi ve son 

- 
başvuru tarihi olan

01,02.202l'e kadar YaPılandırmaya başvurularıııın sağÜnrnası hususunda kati<rlanruz önem an
etmektedir.

Bilgilerinize sunulur.
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