
 

KARTALTEPE MAH. OLGUNLAR SK. N0; 22/2 BAKIRKÖY/İST. 

  TEL:0 (212) 660 92 13/4 HAT      FAX: 0 (212) 660 92 23  

www.yordamdenetim.com  yordam@yordamdenetim.com 

1 

SİRKÜLER NO: YORDAM–2017/S–31     İST. 06.06.2017 

 

SON DÖNEM 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NA OLAN BORÇLARIN YENİDEN 

YAPILANDIRILARAK TAKSİTLER HALİNDE ÖDENMESİ İMKÂNI 

GETİRİLMİŞTİR 
 

27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı R. Gazetede yayınlanan 7020 sayılı kanunla Bazı 

Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde 

Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe girmişti. (27.05.2017 tarih ve 

30078 sayılı R. Gazete)  

 

1- KANUNUN KAPSAMI 

 

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklardan 2017 

yılı mart ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu kanunun 3. Maddesinde belirtilen ilk taksit 

ödeme süresinin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan borçları kapsamaktadır.  

 

Kanunun yayımı tarihi (27.05.2017) itibarıyla kesinleşmiş alacaklar kapsama alınmıştır. 

Kanun kapsamında yapılandırılacak alacakların, Kanunun yayımı tarihi itibarıyla (bu tarih 

dâhil) kesinleşmiş olması gerekmektedir.  İtilaflı alacaklar kapsam dışındadır.  

 

Alacağın kesinleşmesi, ilişkili oldukları kanunlar nedeniyle faklı şekilde 

gerçekleşebilmektedir.  

 

6736 kanun kapsamında borçlarını yapılandıranlar; yapılandırdıkları borçları için tekrar 

başvuruda bulunamayacaktır.   

 

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine 

göre takip edilen ve bu Kanunun yayımı tarihi veya bu Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen 

sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan; 

 

1) 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum 

karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı 

gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarından, 

2) 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk 

sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarından, 

3) Emekli işverenlerin 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin sosyal güvenlik destek 

primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarından, 

4) 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale 

konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda 

bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı 

gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarından, 

5) 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları ile bunlara 

bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarından, 
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6) İlgili kanunları gereğince takip edilen 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin 

damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme 

zammı alacaklarından, 

7) İşverenlerin ve üçüncü şahısların, 5510 sayılı Kanunun 14 üncü, 21 inci, 23 üncü, 39 

uncu ve 76 ncı maddeleri, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 

mülga 10 uncu, 26 ncı, 27 nci ve 28 inci maddeleri, 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı 

Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 

Kanununun mülga 63 üncü maddesi ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye 

Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 129 uncu maddesi gereğince iş kazası 

ve meslek hastalığı, malûllük, adi malûllük ve ölüm hâlleri ile genel sağlık 

sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle 

ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçlardan, 

 

Tümüne bu kanun uygulanır.  

 

2- BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ 

 

Kanundan yararlanmak isteyen borçluların 30.06.2017 tarihi sonuna kadar ilgili idareye 

yazılı olarak başvuruda bulunması şartı getirilmiştir. 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu’ na olan borçları için Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen 

borçlular, bağlı bulundukları SGK doğrudan başvurabilecekleri gibi posta yoluyla veya Gelir 

İdaresi Başkanlığının internet adresi üzerinden başvuruda bulunabileceklerdir. 

 

3- ALACAK TUTARININ TESPİTİ 

 

Kanun kapsamında alacak asılları üzerinden hesaplanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı 

gibi fer’i amme alacakları yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları kullanılarak hesaplanacak 

Yİ-ÜFE tutarının alacak asılları ile birlikte ödenmesi gerekmektedir.  

 

Yapılandırılan alacak tutarının, Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde prim  

aslına ilişkin gecikme zammı, gecikme faizlerini tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. 

 

SGK tarafından düzenlenen idari para cezası asıllarının %50 ‘si ile bu tutara ödeme 

sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık 

değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde 

ödenmesi hâlinde idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan 

gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir. 

 

4- ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ 

 

1- Ödeme Süresi 

 

30 Haziran 2017 tarihine (bu tarih dâhil) kadar borçlu bulundukları SGK başvuruda 

bulunanların Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksiti 31 Ağustos 2017 dir. 

Geri kalanı ikişer aylık dönemler hâlinde azami onsekiz eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.   
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Kanunun azami taksit süresi 18 eşit taksit olarak belirlenmiş olmakla birlikte 6, 9 ve 12 eşit 

taksitte ödeme seçenekleri de bulunmaktadır. 

 

2- Ödeme ve Katsayı Uygulaması 

 

Kanun hükümlerine göre yapılandırılan alacak tutarının peşin veya taksitle ödenmesi imkânı 

getirilmiş ve ödeme süresine bağlı olarak katsayı uygulaması öngörülmüştür. 

Katsayı uygulamasının düzenlendiği Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında “(3) Bu 

Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler hâlinde ödenebilir. 

 

a- Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak 

ödenmesi hâlinde, bu tutarlara bu Kanunun yayımı tarihinden ödeme tarihine kadar 

geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz ve fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık 

değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar üzerinden ayrıca %50 indirim 

yapılır. 

b- Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, borçluların başvuru 

sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini 

tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme 

yapılamaz. 

c- Taksitle yapılacak ödemelerde ilgili maddelere göre belirlenen tutarlar; 

 Altı eşit taksit için (1,045), 

 Dokuz eşit taksit için (1,083), 

 On iki eşit taksit için (1,105), 

 On sekiz eşit taksit için (1,15), 

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler 

hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere 

başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir.  

 

Ödememler banka kredi kart ile yapılabilecektir.  

 

5- TAKSİTLERİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ HALİNDE YAPILACAK 

İŞLEMLER 

 

Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam olarak ödenmek 

koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında en fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi 

veya eksik ödenmesi hâlinde, Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmayacaktır. Ödenmeyen 

veya eksik ödenen taksit tutarlarının taksitlendirme süresinin son taksitini izleyen ayın sonuna 

kadar, gecikme zammı ile ödenmesi şartıyla Kanun hükümlerinden yararlanılacaktır. 

 

Taksit ödeme süresince beyan üzerine tahakkuk eden primlerin vadesinde ödenmesi şartı, bir 

takvim yılında en fazla iki defa ihlal edilebilecektir. Ancak borcun tamamen ödendiği tarihe 

kadar, tahakkuk eden tüm borçları ödemeleri şarttır. 

            

     SAYGILARIMIZLA ....... 


