
 

7319 SAYILI SİGORTACILIK İLE DİĞER BAZI ALANLARA İLİŞKİN KANUNLARDA VE BİR 
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

 

Sayın Üyemiz, 

7319 Sayılı Sigortacılık İle Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 25 Mayıs 2021 tarihli ve 31491 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu Kanun Çerçevesinde; 

• 4059 sayılı Finansal İstikrar İle Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun kapsamında; Finansal 
sistemin sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlayıcı bir şekilde desteklenmesi ve 
piyasalarda güvenin korunması için kırılganlıkların belirlenmesi ve sistemik risklerin 
yönetilmesinde ilgili kurumlar arasında iş birliği ve eş güdümün sağlanması amacıyla 
Finansal İstikrar Komitesi kurulmuştur. (Madde:3) 

• 5510 Sayılı Kanun kapsamında tescil edilen ve Sosyal Güvenlik Kanununa 2021 yılı Mart 
ayına/dönemine ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki sigortalı sayısı 50’nin 
altında olan özel sektör işverenlerince 1/7/2021 ila 30/6/2022 tarihleri arasında 5510 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal 
Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olan ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları kaydıyla, işe 
alınanların işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya 
muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları 
ve 12 ay süreyle bu sigortalılar için primlerini yasal süresi içerisinde ödenmesi şartıyla, bu 
sigortalılar için 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç 
alt sınır üzerinden hesaplanan ve tamamı yasal süresi içinde ödenen sigorta primi ve işsizlik 
sigortası sigortalı ve işveren hissesi primlerinin Kamu Bankalarından kullanılan kredi faiz ve 
kar paylarından mahsup edilmesine yönelik düzenleme yapılmış ve bu uygulamanın en fazla 
beş işçi için 12 ay süreyle geçerli olduğu belirtilmiştir. (Madde:4) 

• Kanunları uyarınca 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 1/1/2021 tarihi ile 31/12/22021 tarihleri arasındaki dönemde geçici 25 inci ve 
26 ncı maddeler kapsamında ertelenen bedeller hariç olmak üzere tahsil edilmesi gereken 
kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izin bedelleri, yararlanma bedelleri, ilave 
yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm 
yatırımcıları ve işletmecilerinden  bu faaliyetleri dolayısıyla Hazine taşınmazlarının izinsiz 
kullanmalarından dolayı aynı dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme 
sürelerinin başvuru şartı aranmaksızın 30/11/2021 tarihine kadar herhangi bir faiz 
uygulanmadan ertelenmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. (Madde:7) 



 

 

• 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 3 üncü maddesinin 
(a) bendi değiştirilerek maddeye eklenen fıkra ile; ibraz süresinin son günü 30/4/2021 ila 
31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına isabet eden veya ibraz süresi bu tarihler 
arasında başlayan çeklerin ibraz süresinin 31/5/2021 (bu tarih dahil) tarihine kadar durması 
yönünde düzenleme yapılmıştır.(Madde:14) 

Söz konusu Kanuna buradan ulaşılabilir.   

Bilginize sunarız. 
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