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SİRKÜLER NO: YORDAM–2018/S–36                   İST. 05.06.2018 

 

 

SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA OLAN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ 

SÜRESİNDE YERİNE GETİRMİŞ UYUMLU PRİM BORÇLULARININ  

ZOR DURUMA DÜŞMELERİ HALİNDE BORÇLARININ TESCİLİ 
 
 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A maddesi uyarınca 
Sosyal Güvenlik Kurumuna olan yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş ancak son bir 
yıl içinde borçlarını ödeyememiş olan uyumlu prim borçlularının, borçlarının teciline dair 
usul ve esasları belirleyen açıklamalar yapılmıştır. (31.05.2018 gün ve 30437 Sayılı R. 
Gazetede yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil Ve 
Taksitlendirilmesine İlişkin Yönetmelik) 

 

Düzenlemem Kapsamına Giren Borçlar: 

 
01.01.2018 tarihinden itibaren vadesi gelen/ödenmeyen, sosyal sigorta primleri, işsizlik 
sigortası primleri ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı 
6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirilebilecektir. 

 

Vadesi 01.01.2018 tarihinden önce olan SGK prim borçlarına bu mevzuat uygulanmaz. 

  

Mükelleflerin tecil başvuru tarihi itibarıyla maddede yer verilen alacaklardan vadesi 1 yılı 

geçmiş borcunun bulunmaması gerekmektedir. 

 

Ancak, tecil edilen veya özel kanunlara göre ödeme planına bağlanan borcun bulunması 

madde hükmünden yararlanılmasına engel teşkil etmeyecektir. 

 

Düzenlemeden Yararlanılabilmesi İçin; 

 

 Tecil başvuru tarihi itibarıyla aralıksız en az 3 yıl süreyle; ticari, zirai veya mesleki 

faaliyetleri nedeniyle işyeri tescili olunması, 

 Tecil başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait ait aylık prim ve hizmet belgelerini 

veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini süresinde kanuni sürelerinde verilmiş 

olması, 

 Kapsama giren ve başvuru tarihi itibarıyla vadesi 1 yılı geçmemiş borcun, borç 

ödemede hüsnüniyet sahibi olunmasına rağmen ödenememiş olması, 

şartlarının bulunması gerekmektedir. 
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Tecil edilen alacaklara, uygulanacak faiz oranı:  

 

Tecil edilecek amme alacaklarına Kanunun 48/A maddesi kapsamında belirlenmiş olan faiz 

oranı esas alınarak faiz uygulanacaktır. Ancak, madde hükmü ile Bakanlar Kuruluna, çok 

zor durum halinin tespitinde kullanılacak kriterleri belirleme ve belirlenen kriterlere bağlı 

olarak tecil süresini ve faiz oranını farklılaştırma yetkisi verilmiştir. 

Buna göre; 

i) Bilanço esasına göre defter tutan yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin çok zor 
durum halinin tespitinde aşağıdaki mali göstergeler kullanılacaktır. 

 

 
 

ii) İşletme/zirai işletme hesabı esasına göre defter tutan, ticari kazancı basit usulde tespit 

edilen ve serbest meslek kazanç defteri tutan mükelleflerin çok zor durum halinin tespitinde 

aşağıdaki mali göstergeler kullanılacaktır. 

 

 
 

iii) Mükelleflerin mali durumlarının değerlendirilmesi sonucu; nakit oranının 0,1 veya 

0,1’den küçük, likidite oranının 0,7 veya 0,7’den küçük ve kaldıraç oranının 0,7 veya 

0,7’den büyük olması ve bu şartların bir arada bulunması halinde mükelleflerin çok zor 

durumda oldukları kabul edilecektir. 

 

Zor Durumun Derecesi:  

 

48/A maddesi kapsamında mükelleflerin çok zor durum derecesinin belirlenmesinde, 

aşağıdaki likidite ve kaldıraç oranlarının kullanılması BKK ile uygun görülmüştür. 
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Mükelleflerin, likidite ve kaldıraç analiz tablolarına göre ayrı ayrı tespit edilen dereceler 

toplanarak “Çok Zor Durum Derecesi” bulunacaktır. Bu dereceye göre azami tecil süresi ile 

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre belirlenen tecil faizinin (Yürürlükteki Tecil 

Faiz Oranı=TFO) belirli bir yüzdesi esas alınarak bulunan faiz oranı “Tecil Süresi ve Faiz 

Oranı Belirleme Tablosu”ndan tespit edilecektir. 

 

 
 
Teminat ve teminat aranmayacak durumlar 
 
Borçlunun 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesine göre tecil ve taksitlendirmeye konu borç 
toplamının işyeri ve borç türüne bakılmaksızın 500.000 (beşyüzbin) Türk Lirasını (bu tutar 
dâhil) aşmaması şartıyla tecil edilecek borçlar için teminat aranmaz. 
 
Tecil ve taksitlendirilecek Kurum alacaklarının toplam tutarının 500.000 (beşyüzbin) Türk 
Lirasını aşması durumunda, gösterilmesi zorunlu olan teminat tutarı 500.000 (beşyüzbin) 
Türk Lirasını aşan kısmın %25’i kadardır. Ayrıca, alınacak teminat tutarının tespitinde, 
gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE tutarı dikkate alınacaktır. 

 

 

Saygılarımızla… 

 

 


