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SUNUŞ

“Torba yasa” olarak da anılan  “İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmün-
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandı-
rılmasına Dair Kanun” 11.09.2014 tarih 29116 sayılı Resmi Gazetede yayımla-
narak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

146 maddeden oluşan bu kanunla 80’in üzerinde Kanun ve KHK’de değişikli-
ğe uğramıştır. Temelde Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen 
kamu alacakları ile SGK prim borçları ve cezalarının yapılandırılmasını içeren 
düzenlemelerin yanı sıra Kurumlar vergisi mükelleflerine kasa farklarının da %3 
bedel olarak ödenmesi karşılığında düzeltme imkanı tanınıyor.

Konuya makro düzeyde bakıldığında devletin bu kanunla bütçe dengelerin-
de bir iyileştirmeyi amaçlamadığı, tam tersine kesinleşmiş borçlara bağlı ge-
cikme faizlerinin bir kısmından vazgeçerek bütçe gelirlerinde azaltıcı bir etki 
göstereceği hemen fark edilecektir. İşletmeler bazında bakıldığında ise bir öde-
me kolaylığı getirdiği inkar edilemez. Ancak bir önceki 6111 sayılı torba yasa 
ile kıyaslandığında yeni kanunun çok dar tutulduğu, İhtilaflı dosyalara çözüm 
getirmediği,stok affı ve inceleme safhasındaki işlemlere yönelik düzenlemeleri 
kapsam dışı bıraktığı en önemlisi de matrah artırımı gibi katılımı teşvik edici 
argümanlardan uzak olduğu hemen göze batan kıyaslamalardır.

Biz Mali Müşavirler prensip Finansal ve ekonomik krizler ile olağan üstü hal-
ler hariç  vergi affına karşı duruş sergileriz. Mali afların; sonuçlar itibarı ile dü-
rüst mükellefi cezalandırıcı bir işleve sahip olduğunu onlar aleyhine bir haksız 
rekabet yarattığını görmekteyiz. Beklerdik ki bu yasa ile ödevlerini zamanında 
ve eksiksiz olarak yerine getiren mükellefler için en azından bir yıllık süre ile 
Kurumlar Vergisi oranı %15 e, gelir vergisi içinse ilk dilim % 10 a düşürülsün.
Bundan sonra vergisini muntazam ödeyen mükelleflere % 5 oranında indirim 
yapılmalıdır. Zaten bu sistem sosyal güvenlik uygulamalarında yer almaktadır. 
Bu uygulamanın vergisel alana da taşınması gerekir. Ancak bunun da Yasama 
organından geçmesi için meslek örgütlerinin birlikte davranarak haklı taleplerini 



oraya duyurmaları, orada bu taleplerini dile getirmeleri ile mümkün olacağına 
inanmaktayız. Bu konuda görev odalara ve üst birliğimize düşmektedir.

Yasanın içeriği dar tutulmasına rağmen ödeme kolaylığı getirdiği bir ger-
çektir. Ancak borç ve cezaların yapılandırılmasının kesinleşmiş olma şartına 
bağlanmış olması yararlanacak mükellef sayısını oldukça azaltmaktadır. Aynı 
gerekçe ile vergi aslına bağlı olmayan cezalarda da katılımcı sayısı ister iste-
mez azalacaktır.

Elinizdeki bu kitapçığın hazırlanmasında emeği geçen Vergi Müfettişleri 
Sayın Uğur DOĞAN ile Ömer ERDAL’a,  SGK İşverenler prim Daire Başkanlığı 
Şube Müdürü Mustafa İTİŞKEN’ e  teşekkürleri borç bilirim.

Hazırlanan bu çalışmanın torba kanunun uygulanmasında yaralı olması 
dileği ile tüm meslektaşlarıma saygılar sunuyorum.

 Mehmet	OKKALI				
 Ankara SMMM Odası Başkanı



ÖNSÖZ

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar-
namelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandı-
rılmasına Dair Kanun 11/9/2014 tarihli ve Mükerrer 29116 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmıştır. 

6552 sayılı Kanunun 73 ve 74 üncü maddeleri Kanunun yayımlandığı 
tarih olan 11/09/2014 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. 6552 sayılı Ka-
nunun 73›üncü maddesinde Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 
takip edilen bazı amme alacakları ile büyükşehir belediyeleri su ve kana-
lizasyon idarelerinin ve belediyelerin bazı alacaklarının yeniden yapılan-
dırılması ile Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen bazı 
amme alacaklarının terkinine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

6552 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi hükmü ile de bilanço esasına 
göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerine, 31/12/2013 tarihi itiba-
rıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bu-
lunmayan kasa mevcutları ile işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki 
işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) 
ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu 
tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını Kanunun yayımlandığı 11/9/2014 
tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek 
suretiyle kayıtlarını düzeltmeleri ve böylece kayıtlarını fiili duruma uygun 
hale getirmelerine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM

VERGİ ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI

1. KAPSAMA GİREN ALACAKLAR

6552 sayılı Kanunun 73’üncü maddesinde, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil 
dairelerince takip edilen bazı amme alacakları ile büyükşehir belediyeleri su ve 
kanalizasyon idarelerinin ve belediyelerin bazı alacaklarının yeniden yapılandı-
rılması ile Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen bazı amme 
alacaklarının terkinine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

6552 sayılı Kanunun 73’üncü madde hükümlerine göre, bir alacağın yapılan-
dırılarak ödenebilmesi için bu alacağın; 

v	 maddede belirtilen tür ve dönemden kaynaklı bir alacak olması, 

v	 “kesinleşmiş alacak” olması, 

v	 kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş 
ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olması (Maddenin on altıncı fıkrası kap-
samında olan alacaklar için vadesi 30/4/2014 tarihi ve öncesi olan), 

şarttır.

1.1. Kesinleşme Şartı

Yapılan düzenlemeye göre, madde kapsamında yapılandırılacak alacakların 
Kanunun yayımlandığı 11/09/2014 tarihi itibarıyla (bu tarih hariç) kesinleşmiş 
olması gerekmektedir. Bir alacağın kesinleşmesi, alacağın varlığının hukuk dü-
zeninde ihtilaflı olmaması veya ihtilaflı hale gelme olasılığının kalmamasıdır. 

VUK kapsamındaki alacaklar;

213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ve vergi cezalarının 
kesinleşmesi; 

i) Beyanname ile beyan edilen vergiler beyan edildiği tarihte (ihtirazi kayıtla 
verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin dava konusu yapılma-
sı halinde bu vergiler kesinleşmemiş alacak olduğu halde, anılan  maddenin 
dördüncü fıkrasına istinaden bu durumdaki vergilerin de madde hükmüne göre 
yapılandırılması mümkün bulunmaktadır.),

ii) İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergiler ile kesilen vergi cezaları-
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na ilişkin düzenlenen vergi/ceza ihbarnamesinin tebliği üzerine, 

v	 Süresi içerisinde dava açılmamış olması veya dava açılmış olmakla bir-
likte yargılama aşamalarının son  bulması, 

v	 Uzlaşma hükümlerinden yararlanılarak uzlaşılması,

hallerinde söz konusu olacaktır. 

İdari para cezaları;

İdari para cezalarının kesinleşmiş alacak olabilmesi için idari yaptırım ka-
rarlarına karşı süresi içerisinde dava açılmaması veya dava açılmış olmakla 
birlikte yargılama aşamalarının son bulması gerekmektedir.  Ancak, 10/6/1983 
tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı 
Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında 
Kanun ve 23/5/1987 tarihli ve 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna 
Sunulması Hakkında Kanun gereğince verilen idari para cezaları hakkında dava 
yolu bulunmadığından, bu idari para cezaları verildikleri tarih itibarıyla kesinleş-
mektedir.

Ecrimisiller;

Ecrimisillerin kesinleşmiş alacak olarak değerlendirilebilmesi için ecrimisil 
ihbarnamesi/ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin tebliği üzerine süresi içerisinde 
dava açılmamış olması veya dava açılmış olmakla birlikte yargılama aşamaları-
nın son bulması gerekmektedir. 

Diğer alacaklar;

Yukarıda yer verilen alacakların dışında kalan ancak madde kapsamına gi-
ren diğer alacakların kesinleşmiş alacak olarak değerlendirilebilmesi için söz 
konusu alacakların varlığının hukuk düzeninde ihtilaflı olmaması veya ihtilaflı 
hale gelme olasılığının kalmaması gerekmektedir. 

6100 sayılı Kanunun 30›uncu maddesinde feragat, “davacının, talep sonu-
cundan kısmen veya tamamen vazgeçmesi” şeklinde tanımlanmıştır. Yargıla-
manın her aşamasında davacının feragatte bulunması mümkündür. Buna göre, 
açılmış bulunan davadan davacının feragati ile davacı dava dilekçesindeki talep 
sonucunun tamamından vazgeçmiş sayılmaktadır. 

6552 sayılı Kanunun 73›üncü maddesi kapsamına tür ve dönem olarak girdi-
ği halde varlığına ilişkin dava açılmış olan alacaklardan; Kanunun yayımlandığı 
tarihten önce davadan tamamen feragat edilmesi ve feragata ilişkin mahkeme 
kararının tebliğ edilmiş olması üzerine kesinleşmiş olanlar, 6552 sayılı Kanunun 
yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi 
henüz geçmemiş alacak olması şartıyla, madde hükmünden yararlanabilecek-
tir. Bu durumda, feragat edilen davaya konu alacakların tamamı esas alınarak 
madde hükümlerinin tatbiki gerekecektir. 
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1.2. Maliye Bakanlığına Bağlı Tahsil Dairelerince Takip Edilen Amme 
Alacakları

Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen alacaklardan han-
gilerinin 6552 sayılı Kanunun 73’üncü maddesi kapsamında yapılandırılacağı 
maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde düzenlenmiştir.  

VUK Kapsamındaki Alacaklar;

6552 sayılı Kanunun 73’üncü maddesi kapsamına, 213 sayılı Kanun kapsa-
mına giren vergiler ve vergi cezaları ile bunlara bağlı gecikme faizleri, gecikme 
zamları gibi fer’i alacaklar girmektedir. Anılan Kanunun 73›üncü maddesinin 
üçüncü fıkrasında vergi tabirinin, 213 sayılı Kanun kapsamına giren vergi, re-
sim, harç ve fon payı ile eğitime katkı payını ifade ettiği hükme bağlanmıştır. 

(i) 30/04/2014 tarihine kadar verilmesi gereken beyannameler

30/4/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan ver-
gilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara 
bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları madde kapsamındadır.

v	 Vergilendirme dönemi 15 gün olan mükellefiyetler

Vergilendirme döneminin bitim tarihi ve beyanname/bildirim verme süresinin 
son günü Nisan/2014 ayı ve öncesine rastlayan dönemler kapsama girmekte, 
dönemin bitim tarihi Nisan/2014 ayına rastlamakla beraber beyanname/bildirim 
verme süresinin son günü Mayıs/2014 ayına sirayet edenler kapsama girme-
mektedir. 

Örnek: 1-15 Nisan 2014 vergilendirme dönemine ait petrol ve doğalgaz ürün-
lerine ilişkin özel tüketim vergisinin vergilendirme döneminin bitim tarihi ile be-
yanname verme süresinin son günü Nisan/2014 ayına rastladığından kapsama 
girmekte, aynı vergiye ilişkin 16-30 Nisan 2014 vergilendirme dönemi ise dö-
nemin bitim tarihi Nisan/2014 ayında olmakla birlikte beyanname verme süresi 
Mayıs/2014 ayına sirayet ettiğinden kapsama girmemektedir.

Örnek: 1-15 Nisan 2014 tarihleri arasında noterler tarafından tahsil edilen 
ve dönemi izleyen 7›nci iş günü mesai saati bitimine kadar ilgili vergi dairesine 
yatırılması gereken noter harçları kapsama girmekte, buna  karşılık 16-30 Nisan 
2014 dönemine ilişkin olanlar ise beyanname verme süresi Mayıs/2014 ayına 
sirayet ettiğinden kapsama girmemektedir. 

v	 Vergilendirme dönemi aylık olarak belirlenen mükellefiyetler

Mart/2014 vergilendirme dönemi ve önceki dönemler kapsama girmekte, Ni-
san/2014 vergilendirme dönemi ise kapsama girmemektedir. Aylık olarak verilen 
KDV ve muhtasar beyannameler bu kapsamdadır. 

v	 Vergilendirme dönemi 3 aylık olarak belirlenen mükellefiyetler

Vergilendirme döneminin bitim tarihi ve beyanname verme süresinin son 
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günü Nisan/2014 ayı ve öncesine rastlayan dönemler kapsama girmekte, Ni-
san/2014 ayından sonraya rastlayanlar kapsama girmemektedir. 

2014 takvim yılına ilişkin gelir ve kurumlar vergisine mahsuben ödenmesi 
gereken geçici vergiler kapsama girmemektedir.

Özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflere ilişkin geçici vergilerde ise ge-
çici vergi dönemi ve beyanname verme süresi 30/4/2014 tarihi ve bu tarihten 
önce olan dönemler kapsama girmektedir. 1-2-3/2014 dönemi (3 aylık) gelir 
(stopaj) vergisi ve katma değer vergisi kapsama girmekte, 4-5-6/2014 dönemi-
ne (3 aylık) ilişkin gelir (stopaj) vergisi ve katma değer vergisinin dönemi içinde 
Nisan/2014 ayı bulunmakla birlikte beyanname verme süreleri 30 Nisan 2014 
tarihinden sonra olduğundan kapsama girmemektedir.

v	 Yıllık beyanname ile beyan edilen gelir ve kurumlar vergisi mükel-
lefiyetleri

Vergilendirme dönemi yıllık olan vergilerde, 2013 takvim yılı ve önceki yıllara 
ilişkin vergilendirme dönemleri kapsama girmekte, 2014 takvim yılına ilişkin ver-
gilendirme dönemi ise kapsama girmemektedir. Özel hesap dönemine tabi olan 
mükellefler bakımından, özel hesap döneminin kapandığı tarih ve beyanname 
verme süresinin son günü 30/4/2014 tarihi ve bu tarihten önce olanlar kapsama 
girmekte, bu tarihten sonra olanlar ise kapsama girmemektedir. Ancak, madde-
nin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi hükmü nedeniyle 2013 
takvim yılına ilişkin olarak yıllık beyanname ile beyan edilen gelir vergisinin ikinci 
taksiti madde kapsamına girmemektedir. 

2014 yılı kıst dönemlerine ilişkin olup vergi mevzuatı gereği 2014 yılı içeri-
sinde verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinden, be-
yanname verme süresinin son günü 30/4/2014 tarihi ve bu tarihten önce olanlar 
kapsama girmektedir. Aynı şekilde, tasfiye dönemine ilişkin olarak verilmesi ge-
reken beyannamelerden kanuni beyanname verme süresi 30/4/2014 tarihi ve 
bu tarihten önce olanlar kapsama girmektedir. 

v	 Veraset ve intikal vergisi mükellefiyetleri

Bu vergi türünde, beyanname verme süresinin son günü 30/4/2014 tarihi ve 
bu tarihten önce olanlar kapsama girmektedir. 

v	 Harç mükellefiyetleri

2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa göre alınan harçlar genel 
olarak işlem anında beyanname alınmaksızın tahakkuk ettirilerek tahsil edil-
mektedir. Bununla birlikte, harçlar da 213 sayılı Kanun hükümlerine göre tarhi-
yata konu olabilmektedir.

492 sayılı Kanuna göre genellikle gayrimenkullerin devir ve iktisap işlemleri 
nedeniyle ödenmesi gereken harç tutarı ile ilgili olarak devir ve iktisap tarihinden 
sonra tarhiyat yapılabilmektedir. Bu çerçevede, 30/4/2014 tarihi ve bu tarihten 
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önce gerçekleştirilen devir ve iktisap işlemleri nedeniyle, tarh edilip 6552 sayılı 
Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla (bu tarih hariç) kesinleşmiş bulunan harç-
lar madde kapsamına girmektedir. 

492 sayılı Kanunun 28 inci maddesi uyarınca tahsili gereken karar ve ilam 
harçları ile aynı Kanunun (8) sayılı tarifesi uyarınca tahsil edilen yıllık harçlar-
dan, Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan 
ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunanlar kapsama girmektedir. 

(ii) 30/04/2014 tarihinden önce tahakkuk eden vergiler
2014 yılına ilişkin olarak 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk 

eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları 
madde kapsamındadır. 2014 yılına ilişkin olarak 30/4/2014 tarihinden önce ta-
hakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi, yıllık harçlar gibi alacaklar Kanun kapsa-
mına girmektedir. 

18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 9›uncu 
maddesinin altıncı fıkrası gereğince, yıl içinde ilk defa kayıt ve tescil edilen taşıt-
lara ilişkin olup, kayıt ve tescilin yapıldığı tarih 30/4/2014 tarihi veya bu tarihten 
önce olanlar Kanun kapsamına girmekte, bu tarihten sonra olanlar ise girme-
mektedir.

2014 yılına ilişkin olarak yıllık tahakkuk etmesi gereken motorlu taşıtlar ver-
gisi için yapılan tarhiyatlardan 30/4/2014 tarihi itibarıyla (bu tarih dahil) tahakkuk 
eden ve 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla (bu tarih hariç) kesin-
leşmiş olup, anılan Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği halde 
ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunanlar kapsama 
girmektedir. Ancak, maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt ben-
di gereğince, 2014 yılına ilişkin olarak tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisinin 
Temmuz/2014 ayında ödenmesi gereken ikinci taksitinin madde kapsamında 
yapılandırılması mümkün bulunmamaktadır.

(iii) Vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları
30/4/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak ver-

gi aslına bağlı olmayan vergi cezaları madde kapsamındadır. Vergi aslına bağlı 
olmayan vergi cezalarında 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan 
tespitlere ilişkin olarak kesilen ve Kanunun yayımlandığı 11/09/2014 tarihi iti-
barıyla (bu tarih hariç) kesinleşmiş olup, vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da 
ödeme süresi henüz geçmemiş olanlar kapsamdadır.

İdari Para Cezaları;
6552 sayılı Kanunun 73’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü 

gereğince madde kapsamına;
v	 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu, 
v	 Mülga 11/2/1950 tarihli ve 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Ku-

ruluş ve Görevleri Hakkında Kanun,
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v	 10/6/1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 

v	 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,

v	 18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları 
ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 

v	 23/5/1987 tarihli ve 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Su-
nulması Hakkında Kanun, 

v	 Mülga 13/4/1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş 
ve Yayınları Hakkında Kanun,

v	 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu,

v	 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu,

v	 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşki-
lat ve Görevleri Hakkında Kanun,

v	 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve 
Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun,

hükümlerine göre 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce verilen idari para 
cezaları girmektedir.

6552 sayılı Kanunun 73’üncü maddesi hükmüne göre, söz konusu idari para 
cezalarından, idari yaptırım karar tutanağının düzenlenme tarihi 30/4/2014 ta-
rihinden (bu tarih dahil) önce olan ve Kanunun yayımlandığı 11/09/2014 tarihi 
itibarıyla (bu tarih hariç) kesinleşmiş olup vadesi geldiği halde ödenmemiş veya 
ödeme süresi henüz geçmemiş olanlar kapsam dahilindedir. Ancak, 30/4/2014 
tarihinden önce verilmekle birlikte 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itiba-
rıyla (bu tarih hariç) kesinleşmemiş olan idari para cezaları madde kapsamına 
girmemektedir.

6183 Kanun Kapsamında Takip Edilen Alacaklar;

213 sayılı Vergi Usul Kanunu Kapsamındaki Alacaklar ile İdari Para Ceza-
ları alacakları dışında olup 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 6552 sayılı 
Kanunun yayımlandığı tarihten (bu tarih dahil) önce olduğu halde bu Kanunun 
yayımlandığı tarih itibarıyla (bu tarih hariç) kesinleşmiş bulunan diğer asli ve fer’i 
amme alacakları da (28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç 
Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında olup tahsil dairesine 
takip için intikal etmiş olan amme alacakları dahil) madde kapsamındadır. 

Ancak, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Kanun kap-
samında takip edilen; 

v	 Adli ve idari para cezaları (6552 sayılı Kanunun 73’üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan idari para cezaları hariç),
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v	 Mülga 7/3/1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanununa istinaden alınan 
Devlet hissesi ve Devlet hakkı, 

v	 Mülga 22/6/1956 tarihli ve 6747 sayılı Şeker Kanununa istinaden alınan 
şeker fiyat farkı, 

v	 Mülga 10/9/1960 tarihli ve 79 sayılı Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli 
Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler 
İhdasına Dair Kanuna istinaden alınan akaryakıt fiyat istikrar payı ve akaryakıt 
fiyat farkı, 

v	 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununa istinaden alınan Devlet 
hakkı ve özel idare payı ile madencilik fonu, 

v	 Mülga 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ve 26/9/2011 tarihli ve 
655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görev-
leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden alınan kılavuzluk ve 
römorkörcülük hizmet payları, 

v	 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanununa istinaden alınan 
Devlet hissesi, 

6552 sayılı Kanunun 73’üncü maddesi kapsamı dışında tutulmuştur. 

1.3. Belediyeler Tarafından Takip Edilen Alacaklar 

6552 sayılı Kanunun 73’üncü maddesinin on altıncı fıkrasında, belediyelerin 
ve büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin madde kapsamında 
yapılandırılarak ödenecek alacakları sayılmıştır. Fıkrada yer almayan alacakla-
rın madde kapsamında yapılandırılması mümkün bulunmamaktadır. 

6552 sayılı Kanunun 73›üncü maddesinin on üçüncü fıkrasının (ç) bendine 
göre 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 5 inci maddesi ile 5216 sayılı Bü-
yükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü maddesi kapsamında uzlaşılan 
alacakların madde kapsamında yapılandırılmamasına özellikle dikkat edilecek-
tir. 

Emlak ve çevre temizlik vergisi ile taşınmaz kültür varlıklarının korun-
ması katkı payı;

6552 sayılı Kanunun 73’üncü maddesinin on altıncı fıkrasının (a) bendine 
göre, emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, 
gecikme faizleri, gecikme zamları ve emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşın-
maz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zam-
larının madde kapsamında yapılandırılması mümkündür. Bu kapsamda, söz 
konusu alacaklardan vadesi 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu 
halde, kesinleşmiş olup 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı 11/09/2014 tarihi iti-
barıyla ödenmemiş bulunanların madde kapsamında yapılandırılması mümkün 
olacaktır. 
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Buna göre, 2014 yılına ilişkin emlak vergisi, emlak vergisi üzerinden hesap-
lanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile su ihtiyacını be-
lediyece tesis edilmiş su şebekesinden karşılamayan konutlarla iş yeri ve diğer 
şekilde kullanılan binalara ilişkin çevre temizlik vergisinin birinci taksit ödemesi-
nin son gününün 30/4/2014 tarihinden sonraya rastlaması nedeniyle bu taksite 
konu alacakların madde kapsamında yapılandırılması mümkün bulunmamak-
tadır. 

Belediyelerin su alacakları;

6552 sayılı Kanunun 73’üncü maddesinin on altıncı fıkrasının (b) bendine 
göre, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamındaki belediyele-
rin su abonelerinden olan su kullanımından kaynaklanan alacakları ile bunlara 
bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil) alacakların 
madde kapsamında yapılandırılması mümkündür. Bu kapsamda, söz konusu 
alacaklardan vadesi 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde, 
kesinleşmiş olup 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş 
bulunanların madde kapsamında yapılandırılması mümkün olacaktır. 

Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su 
bedeli alacakları;

6552 sayılı Kanunun 73’üncü maddesinin on altıncı fıkrasının (c) bendine 
göre, 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Ge-
nel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamındaki büyükşehir 
belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin abonelerinden olan su ve atık su 
bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi 
fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil) alacaklarının 
madde kapsamında yapılandırılması mümkündür. Bu kapsamda, söz konusu 
alacaklardan vadesi 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde, 
kesinleşmiş olup 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş 
bulunanların madde kapsamında yapılandırılması mümkün olacaktır. 

2. YAPILANDIRMA USUL ve ESASLARI

2.1. Başvuru Usulleri

Başvuru süresi;

6552 sayılı Kanunun 73’üncü maddesinin sekizinci fıkrası hükmüne göre, 
maddeden yararlanmak isteyen borçluların 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı 
tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 
Bu itibarla, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine, belediyelere, büyükşehir 
belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine olan ve Kanunun 73›üncü maddesi 
kapsamına giren borçlarını bu madde kapsamında yapılandırarak ödemek iste-
yen borçluların (Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın son günü 30 Ka-
sım 2014 olduğu halde bu günün tatile rastlaması nedeniyle bu tarihi izleyen ilk 
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iş günü olan) 1 Aralık 2014 tarihi mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları 
idarelere (tahsil dairelerine) yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru şekli;

Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine olan borçları için madde hükümle-
rinden yararlanmak isteyen borçlular;

- Bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan başvurabilecekleri gibi,

- Posta yoluyla veya Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) 
üzerinden başvuru yapmaları mümkündür. 

Borçluların birden fazla vergi dairesine olan borçları için maddeden yararlan-
ma talebinde bulunmaları halinde, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurmaları 
gerekmektedir. Borçlular, madde kapsamına giren toplam borçları için madde 
hükmünden yararlanabilecekleri gibi sadece talep ettikleri dönem ve türler açı-
sından da maddeden yararlanabileceklerdir. Ancak, motorlu taşıtlar vergisi mü-
kelleflerinin, her bir taşıt itibarıyla hesaplanacak toplam borç tutarı için başvuru-
da bulunmaları zorunludur. 

Davalardan vazgeçilmesi;

6552 sayılı Kanunun 73’üncü maddesinin altıncı fıkrası gereğince, mad-
de hükmünden yararlanmanın şartlarından birisi de dava açılmaması, açılmış 
davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması olduğundan, bu 
madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuran borçluların, tahsilat işlemle-
rinden dolayı açtıkları davalardan da (ihtirazi kayıtla verilen beyannameye konu 
alacaklar için maddeden yararlanmak isteyenlerin alacağa ilişkin olarak açmış 
oldukları davalar dahil) vazgeçmeleri gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Gelir İdaresi Başkanlığı›nın internet adresi (www.gib.gov.tr) 
üzerinden maddeden yararlanmak iç

in başvuruda bulunan borçluların, yararlanmak istedikleri borçlarıyla ilgili da-
valar bulunması halinde ilgili vergi dairesine ayrıca yazılı olarak da başvurmaları 
şarttır. 

Madde kapsamına alacağın varlığı hususunda ihtilaf olan alacaklar girme-
mekte olup, münhasıran kesinleşmiş alacaklar girdiğinden, bu maddeden ya-
rarlanmak isteyen borçluların bu kesinleşmiş alacaklara ilişkin dava açmama-
ları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları ge-
rekmektedir. İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan 
vergiler için de maddeden yararlanılabileceğinden, bu alacaklar için maddeden 
yararlanmak istendiğinde bu alacağa ilişkin açılmış davalardan da vazgeçilmesi 
gerekmektedir. 

Davadan vazgeçme dilekçeleri ilgili tahsil dairelerine verilecek ve dilekçe-
lerin bu dairelere verildiği tarih, yargı merciine verildiği tarih sayılacak ve tahsil 
dairelerince bu dilekçelerin bir örneği ilgili yargı merciine gönderilecektir. 
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Maddeden yararlanmak için elektronik ortamda başvuruda bulunan borçlu-
ların, madde hükmünden yararlanabilmeleri için ıslak imzalı dilekçelerini ilgili 
tahsil dairesine göndermeleri şarttır.

Ayrıca maddenin altıncı fıkrası hükmüne göre, madde hükümlerinden yarar-
lanmak üzere başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan vazgeçen borçluların 
bu ihtilaflarıyla ilgili olarak Kanunun yayımlandığı tarihten sonra tebliğ edilen 
kararlar uyarınca işlem yapılmayacak ve bu kararlar ile hükmedilmiş yargılama 
giderleri ve vekâlet ücreti bulunması halinde bunlar karşılıklı olarak talep edile-
meyecektir.

Başvuruya ilişkin diğer hususlar;

6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi kapsamında alacak yapılandırması 
başvurusunda ayrıca aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir:

v	 Yazılı olarak yapılması gereken başvuruların taahhütlü posta veya APS 
ile gönderilmesi halinde postaya verildiği tarih, adi posta ile gönderilmesi halin-
de ise tahsil dairesinin kayıtlarına intikal ettiği tarih başvuru tarihi olarak dikkate 
alınacaktır. 

v	 Diğer taraftan, başvuruların Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi 
(www.gib.gov.tr) üzerinden internet vergi dairesine erişmek suretiyle yapılması 
halinde, başvuru tarihi elektronik ortamda başvurunun yapıldığı tarih olacaktır.

v	 Tüzel kişiler ya da tüzel kişiliği haiz olmayan teşekküller için madde 
hükümlerinden yararlanma başvuruları bunların kanuni temsilcileri tarafından 
yapılacaktır.

v	 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı 11/9/2014 tarihi itibarıyla haklarında 
9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre iflasının 
açılmasına karar verilen gerçek ve tüzel kişilerin madde hükümlerinden yararla-
nabilmeleri için iflas işlemlerini yürüten iflas idaresinin ilgili vergi dairesine yazılı 
olarak müracaat etmesi zorunludur. 

v	 İflas halindeki tüzel kişiliklerin ortaklarının ve kanuni temsilcilerinin 213 
sayılı Kanun ve 6183 sayılı Kanun uyarınca sorumlu oldukları borçlar için mad-
de hükümlerinden yararlanabilmeleri mümkün bulunmaktadır.

v	 6552 sayılı Kanunun 73›üncü maddesi hükmünden, 213 sayılı Kanun 
ile 6183 sayılı Kanunda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, 
kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişiler 
sorumlu oldukları tutar dikkate alınarak yararlanabileceklerdir. 

v	 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 
Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca mükellefle birlikte borcun ödenmesin-
den müştereken ve müteselsilen sorumluluğu bulunanların da madde hükümle-
rinden yararlanmaları mümkündür.

v	 Asıl amme borçlusu ile birlikte borcun ödenmesinden birden fazla kişi-
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nin sorumlu olması halinde bu kişilerce madde hükümlerinden farklı taksit seçe-
nekleri seçilmek suretiyle yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

v	 Adi ve kollektif şirketlerde ortak olanlar şirketin borçlarının tamamı üze-
rinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarından, bu ortaklar da so-
rumlu oldukları bu borçlar için madde hükmünden yararlanabileceklerdir.

2.2. Yapılandırma Kapsamındaki Alacak Tutarının Tespiti

Yİ-ÜFE tutarının hesaplanması;

6552 sayılı Kanunun 73’üncü maddesinde, alacakların yapılandırılmasında 
bu alacaklara ilişkin faiz, cezai faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i 
amme alacakları yerine 11/09/2014 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oran-
larının esas alınacağı düzenlenmiştir. Bu itibarla, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları 
esas alınarak hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarı, fer’i alacaklar için esas alınan he-
saplama yöntemleri kullanılarak tespit edilecektir. 

Yİ-ÜFE tutarının hesaplanmasında, 213 sayılı Kanuna göre hesaplanan ge-
cikme faizi ve 6183 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme zammının hesap-
lama yöntemi ve hesaplama süreleri değiştirilmeyecek, sadece aylık gecikme 
zammı/gecikme faizi oranı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları kullanılacaktır. 
Gecikme zammının günlük olarak hesaplanması gerektiği hallerde, bu sürelere 
uygulanması gereken Yİ-ÜFE aylık değişim oranı da aynı şekilde hesaplana-
caktır. 

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları olarak, Türkiye İstatistik Kurumunun her ay 
için belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) 
aylık değişim oranları, 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) 
aylık değişim oranları, 1/1/2014 tarihinden itibaren yurtiçi üretici fiyat endeksi 
(Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınacaktır. Bu hesaplamalarda ilk aya iliş-
kin esas alınacak Yİ-ÜFE aylık değişim oranı, alacağın vadesinin rastladığı ay 
için açıklanmış olan oran olacaktır. Alacağın vade tarihinin ayın son günü olması 
halinde de hesaplamalarda başlangıç oranı olarak kullanılacak Yİ-ÜFE aylık de-
ğişim oranı, vade tarihinin rastladığı ay için belirlenmiş olan orandır. 

6552 sayılı Kanunun 73’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan hü-
küm gereğince, Yİ-ÜFE tutarının hesaplanmasında, Kanunun yayımlandığı Ey-
lül/2014 ayı için esas alınması gereken oran, bir önceki ay olan Ağustos/2014 
ayına ait Yİ-ÜFE aylık değişim oranı olacaktır. 

11/9/2014 tarihi itibarıyla kesinleşmiş ve ödenmemiş vergiler ile bunlara 
bağlı vergi cezaları;

6552 sayılı Kanunun 73’üncü maddesi kapsamında ödenecek alacak tutarı-
nın tespiti için vergi asıllarına;

v	 vade tarihinden, Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için ge-
cikme zammı yerine,
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v	 daha önce hesaplanmış gecikme faizi olması halinde, bu faizin hesap-
landığı süre dikkate alınarak, gecikme faizi yerine,

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır.

Bu tutar, vergi aslı ile toplanarak madde hükmüne göre yapılandırılan alacak 
tutarı bulunacaktır. 

6552 sayılı Kanunun 73›üncü maddesi kapsamında ödenecek alacak tutarı-
nın tespitinde, vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan ve madde kapsamına 
giren vergi cezalarının maddeden yararlanılarak ödenmek istenmesi halinde, 
maddenin ikinci fıkrası gereğince bu cezaların %50’si ödenmesi durumunda, 
cezanın geri kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilecektir. 

Yapılandırılan alacak tutarının, maddede öngörülen süre ve şekilde tama-
men ödenmesi halinde, vergi aslına ilişkin gecikme zammı ve gecikme faizinin 
tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. Diğer taraftan, Kanunun yayımlandığı 
tarih itibarıyla (bu tarih hariç) kesinleşmiş ve bu tarihe kadar (bu tarih dahil) 
vadesi geldiği halde ödenmemiş vergi aslına bağlı vergi cezaları ve bu cezalara 
ilişkin gecikme zamları hakkında da yukarıda yapılan açıklamalara göre işlem 
yapılacaktır.

11/9/2014 tarihi itibarıyla kesinleştiği halde henüz ödeme süresi geçme-
miş vergi ve buna bağlı cezalar

6552 sayılı Kanunun 73’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) 
ve (2) numaralı alt bentlerine göre, madde kapsamında yapılandırılacak alacak 
olarak vergiler ile vergi aslına bağlı vergi cezaları girmektedir. Bu alacaklardan 
6552 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla (bu tarih hariç) kesinleşmiş 
olup, bu tarih itibarıyla ödeme süresi henüz geçmemiş olan vergiler ve vergi 
aslına bağlı vergi cezalarının madde kapsamında yapılandırılması mümkündür. 

(i) 213 sayılı Kanunun uzlaşma hükümlerine göre kesinleşen alacaklar

6552 sayılı Kanunun yayımlandığı 11/9/2014 tarihinden önce uzlaşma sağ-
lanmış ancak Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödeme süresi henüz geçme-
miş borcu olan mükellefler, uzlaşma sonucu kesinleşerek tahakkuk eden vergi 
ve ceza tutarları ile hesaplanan gecikme faizleri dikkate alınarak madde hüküm-
lerinden yararlanabileceklerdir.

(ii) Ceza indirimli ödeme

213 sayılı Kanun uyarınca kesilmiş olan vergi aslına bağlı vergi cezaları için 
anılan Kanunun 376’ncı maddesi hükmü uyarınca indirim talebinde bulunulan 
ancak, 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı 11/9/2014 tarihi itibarıyla dava açma 
süresi geçmiş dolayısıyla kesinleştiği halde henüz ödeme süresi geçmemiş bu-
lunan alacaklar için indirimli ceza tutarları dikkate alınarak madde hükümlerin-
den yararlanılabilecektir.
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(iii) Pişmanlıkla beyan

6552 sayılı Kanunun yayımlandığı 11/9/2014 tarihi itibarıyla (bu tarih hariç) 
pişmanlık hükümlerine göre tahakkuk eden ve bu tarih itibarıyla henüz 15 gün-
lük ödeme süresi geçmemiş olan alacaklar için madde hükümlerinden yararla-
nılabilecektir. Bu takdirde, pişmanlık zammı yerine Kanunun yayımlandığı tarihe 
kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları kullanılarak Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır. 

Ancak, 6552 sayılı Kanunun 73’üncü maddesi hükmüne göre ödeme yapıl-
mamış olması halinde pişmanlık hükümlerinin ihlal edilmiş sayılacaktır. Dolayı-
sıyla, kısmen pişmanlık ihlali olamayacağından borçlular ödedikleri tutar kadar 
73’üncü madde hükmünden yararlanamayacaklardır. Bu takdirde, yapılan öde-
meler ödeme tarihleri esas alınarak beyan edilen alacaklara mahsup edilecektir. 

213 sayılı Kanunun pişmanlık hükümlerine göre tahakkuk eden ve Kanu-
nun yayımlandığı 11/9/2014 tarihi itibarıyla (bu tarih hariç) 213 sayılı Kanunun 
371’inci maddesinde öngörülen 15 günlük ödeme süresinde ödenmemiş olan 
vergiler için pişmanlık hükümleri ihlal edilmiş olacaktır. Bu alacaklar, 6552 sayılı 
Kanunun 73’üncü maddesi kapsamında genel hükümler uyarınca yapılandırıla-
bilecektir. 

(iv) İkmalen, re’sen ya da idarece yapılan tarhiyatlarda dava açılmaksı-
zın kesinleşen alacaklar

İkmalen, re’sen ya da idarece tarh edilmiş ve 11/9/2014 tarihi itibarıyla dava 
açılmaksızın kesinleşmiş olan ve ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ala-
caklar için, tarhiyata ilişkin vergi/ceza ihbarnamelerinde belirlenen tutar ve he-
saplanan gecikme faizi dikkate alınarak 6552 sayılı Kanunun 73›üncü maddesi 
hükmünden yararlanılabilecektir. 

11/9/2014 tarihi itibarıyla asılları kısmen ya da tamamen ödenmiş olan 
vergi ve buna bağlı cezalar;

6552 sayılı Kanunun yayımlandığı 11/9/2014 tarihi itibarıyla asılları kısmen 
ya da tamamen ödenmiş olan alacaklar da Kanunun 73’üncü maddesi hükmüne 
göre yapılandırılacaktır. 

(i) Asılları kısmen ödenmiş olan vergi ve vergi aslına bağlı vergi cezaları

11/9/2014 tarihi itibarıyla asılları kısmen ödenmiş olan vergilerin ödenmemiş 
kısmına:

v	 vade tarihinden Kanunun yayımlandığı tarihe kadar hesaplanacak ge-
cikme zammı yerine,

v	 daha önce hesaplanmış gecikme faizi olması halinde, gecikme faizinin 
hesaplandığı süre dikkate alınarak gecikme faizi yerine, 

Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır. Bu 
tutar, ödenmemiş vergi aslı ile toplanarak madde hükmüne göre yapılandırılan 
alacak tutarı bulunacaktır. 
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(ii) Asılları tamamen ödenmiş vergiler ile vergi aslına bağlı vergi ceza-
larına ilişkin fer’i alacaklar

11/9/2014 tarihi itibarıyla asılları tamamen ödenmiş vergiler üzerinden he-
saplanmış gecikme zammı ve gecikme faizleri;
v	 verginin vade tarihinden ödendiği tarihe kadar geçen süre için hesapla-

nan gecikme zammı yerine,
v	 vergiye gecikme faizinin hesaplandığı süre dikkate alınarak, gecikme 

faizi yerine, 
Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak Yİ-ÜFE tutarı hesaplanarak yapı-

landırılacaktır. 
 (iii) Asılları tamamen ödenmiş vergiler ile bunlara bağlı vergi ce-

zalarına ilişkin fer’i alacaklardan Kanunun yayımlandığı tarihten önce kıs-
men tahsil edilenler

Asılları tamamen ödenmiş vergilere ilişkin gecikme faizi ve gecikme zamla-
rından, Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen tahsilat yapılmışsa,
v	 verginin vade tarihinden ödendiği tarihe kadar geçen süre için hesapla-

nan gecikme zammı yerine,
v	 vergiye gecikme faizinin hesaplandığı süre dikkate alınarak, gecikme 

faizi yerine, 
Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır. 
Ödenmiş gecikme zammı/gecikme faizi tutarının, hesaplanan Yİ-ÜFE tuta-

rından fazla olması halinde herhangi bir tahsilat yapılmayacak, kalan gecikme 
zammı/gecikme faizinin tahsilinden vazgeçilecektir. Bununla birlikte, tahsil edil-
miş olan gecikme zammı ve gecikme faizinden herhangi bir red ve iade yapıl-
mayacaktır.

Ödenmiş gecikme zammı/gecikme faizi tutarının, hesaplanan Yİ-ÜFE tuta-
rından az olması halinde ise ödenecek tutar, Yİ-ÜFE tutarından ödenmiş olan 
gecikme zammı/gecikme faizi tutarı çıkarılmak suretiyle tespit edilecektir. Bu şe-
kilde belirlenen Yİ-ÜFE tutarının maddede öngörülen süre ve şekilde ödenmesi 
halinde, kalan gecikme zammı/gecikme faizinin tahsilinden vazgeçilecektir. 

Bir Vergi Aslına Bağlı Olmaksızın Kesilmiş Olan Vergi Cezaları;
6552 sayılı Kanunun 73’üncü maddesi kapsamında, vergi aslına bağlı ol-

maksızın kesilmiş olan ve madde kapsamına giren vergi cezalarının maddeden 
yararlanılarak ödenmek istenmesi halinde, maddenin ikinci fıkrası gereğince bu 
cezaların %50’si ödenmesi durumunda, cezanın geri kalan %50’sinin tahsilin-
den vazgeçilecektir. Bu imkandan yararlanabilmek için, vergi aslına bağlı olmak-
sızın kesilmiş olan vergi cezasının
v	 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin ola-

rak kesilmiş olması,
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v	 Kanunun yayımlandığı 11/9/2014 tarihi itibarıyla kesinleşmiş ve vadesi 
geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi geçmemiş olması,

halinde vergi cezasının %50’si ödenmesi durumunda, cezanın geri kalan 
%50’sinin tahsilinden vazgeçilecektir. Kanunun yayımlandığı tarihten önce bu 
cezalara karşılık kısmi ödeme yapılmış olması halinde ödenmemiş kısım için bu 
maddeden yararlanılabilecektir.

İhtirazi Kayıtla Beyan Edilen Vergiler;
6552 sayılı Kanunun 73’üncü maddesinin dördüncü fıkrasına göre ihtirazi 

kayıtla beyan edilmiş ancak bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi 
geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan 
alacaklar da yapılandırılabilecektir. 

Ancak, alacağın varlığına ilişkin dava açılmış olması durumunda açılmış da-
valardan vazgeçilmesi gerekmektedir. Bu takdirde, ihtilafa ilişkin yargı mercile-
rince verilmiş kararlar dikkate alınmadan mükelleflerin beyanı üzerine tahakkuk 
eden tutar esas alınarak madde hükmünden yararlanılacaktır. 

Geçici vergiler;
6552 sayılı Kanun kapsamına, vergilendirme döneminin bitim tarihi ve be-

yanname verme süresinin son günü Nisan/2014 ayı ve öncesine rastlayan dö-
nemler girdiğinden, 2014 takvim yılına ilişkin gelir ve kurumlar vergisine mahsu-
ben ödenmesi gereken geçici vergiler madde kapsamına girmemektedir. 

Ancak, özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflere ilişkin geçici vergilerde 
ise geçici vergi dönemi ve beyanname verme süresi 30/4/2014 tarihi ve bu ta-
rihten önce olanlardan Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla kesinleşmiş ve va-
desi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi geçmemiş olanlar Kanunun 
73’üncü maddesi kapsamına girdiğinden, geçici verginin özel hesap dönemine 
ilişkin mahsup döneminden önce Kanun hükmünden yararlanmak üzere başvu-
ruda bulunulması halinde, bu borçların yapılandırılması mümkün bulunmaktadır. 

Geçici vergilerin yıllık gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilebilmesi için 
mahsup tarihi itibarıyla ödenmiş olması gerektiğinden, 6552 sayılı Kanunun 
73’üncü maddesine göre geçici vergilerin yapılandırılmış olması bu vergilerin 
ödendiği anlamına gelmeyeceğinden, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyanna-
mesinin verilmesi sırasında madde kapsamında yapılandırılmış ancak ödenme-
miş geçici vergi asıllarının yıllık gelir veya kurumlar vergisine mahsubu edilmesi 
mümkün olmayacaktır. Ancak, yapılandırılmış ve yıllık gelir veya kurumlar vergi-
si beyannamesinin verilmesinden önce ödenmiş olan geçici vergilerin yıllık gelir 
veya kurumlar vergisinden mahsup edileceği, ödenmemiş geçici vergi asılları-
nın ise terkin edileceği tabiidir.

Ayrıca yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi verildikten sonra öden-
memiş geçici vergiler terkin edileceğinden, madde kapsamına girmesine rağ-
men söz konusu beyannamelerin verilmesinden sonra bu vergilerin yapılandırıl-
ması mümkün bulunmamaktadır.
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Kanunun 73’üncü maddesi kapsamındaki idari para cezaları;

6552 sayılı Kanunun 73’üncü maddesinin birinci fıkrası ile 30/4/2014 tarihin-
den (bu tarih dahil) önce verilen ve Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla kesin-
leşmiş olup vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz 
geçmemiş bulunan ve maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında olan 
idari para cezalarının yapılandırılmasına imkan sağlanmıştır.

Buna göre, madde kapsamında yapılandırılması mümkün olan 
v	 askerlik, 
v	 seçim, 
v	 trafik, 
v	 nüfus, 
v	 karayolu taşıma, otoyollar ve köprülerden ihlalli geçiş idari para cezaları 
v	 Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından verilmiş olan idari para ceza-

larından,
30/4/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce verilmiş olan ve 6552 sayılı Ka-

nunun yayımlandığı 11/9/2014 tarihi itibarıyla (bu tarih hariç) kesinleşmiş olup 
vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş 
bulunanların asıllarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme 
zammı gibi fer’i amme alacakları yerine, Kanunun yayımlandığı tarihe kadar 
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş 
alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE 
aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, maddede belirtilen 
süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaya bağlı fer’ilerin tamamının 
tahsilinden vazgeçilecektir. 

6552 sayılı Kanunun 73’üncü maddesi kapsamında yapılandırılması müm-
kün olan idari para cezalarından;

v	 2918 sayılı Kanuna göre verilen ve süresinde ödenmeyen idari para 
cezalarına, vade tarihinden ödendiği tarihe kadar; 

v	 4925 sayılı Kanuna göre verilen ve süresinde ödenmemiş olan idari 
para cezalarından, anılan Kanunda değişiklik yapan 5728 sayılı Kanunun yü-
rürlüğe girdiği 8/2/2008 tarihinden önce (bu tarih hariç) verilmiş olanlara vade 
tarihinden 8/2/2008 tarihine kadar (bu tarih hariç), 

geçen her ay ve kesri için aylık %5 oranında faiz hesaplanması ve hesapla-
nan faiz tutarının da cezanın iki katını geçmemesi gerekmektedir. 

6552 sayılı Kanunun 73’ üncü maddesi kapsamında trafik ve karayolu taşıma 
idari para cezalarının yapılandırılmasında aylık %5 oranında hesaplanacak faiz 
yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas 
alınarak Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır. Ancak, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarı da ilgili 
Kanun gereğince idari para cezasının iki katını geçemeyecektir. 



17Ankara SMMMO

6552 sayılı Kanunun 73›üncü maddesi kapsamına 30/4/2014 tarihinden (bu 
tarih dahil) önce verilen ve Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla (bu tarih hariç) 
kesinleşerek vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz 
geçmemiş bulunan idari para cezaları girmekte olup, idari para cezası kesin-
leştiği halde bu cezaya ilişkin tutanakların ilgili vergi dairelerine intikal etmemiş 
olması halinde, borçlular vergi dairelerine idari yaptırım karar tutanaklarını ibraz 
ederek başvuruda bulunabilecek ve bu başvurular üzerine söz konusu idari para 
cezaları madde kapsamında yapılandırılacaktır.

6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen diğer alacaklar;

213 sayılı Vergi Usul Kanunu Kapsamındaki Alacaklar ile İdari Para Ceza-
ları alacakları dışında olup 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 6552 sayılı 
Kanunun yayımlandığı tarihten (bu tarih dahil) önce olduğu halde bu Kanunun 
yayımlandığı tarih itibarıyla (bu tarih hariç) kesinleşmiş bulunan diğer asli ve fer’i 
amme alacakları da (28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç 
Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında olup tahsil dairesine 
takip için intikal etmiş olan amme alacakları dahil) madde kapsamındadır. 

6552 sayılı Kanunun 73’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde be-
lirtilen ve Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla (bu tarih hariç) kesinleşmiş olup 
vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan 
asli alacakların ödenmemiş kısmının tamamı ile bu alacaklara bağlı faiz, cezai 
faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi adlarla uygulanan fer’i amme alacakları 
yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas 
alınarak hesaplanacak tutarın, maddede öngörülen süre ve şekilde ödenmesi 
şartıyla bu alacaklara uygulanan faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı 
gibi fer’i amme alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Söz konusu bent kapsamına giren alacak asıllarının Kanunun yayımlandığı 
tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde yapılandırılacak 
tutar  6552 sayılı Kanunun yayımlandığı 11/9/2014 tarihi itibarıyla asılları kısmen 
veya tamamen  ödenmemiş olan idari para cezalarının ödenmemiş kısmına:

v	 vade tarihinden Kanunun yayımlandığı tarihe kadar hesaplanacak ge-
cikme zammı yerine,

v	 daha önce hesaplanmış gecikme faizi olması halinde, gecikme faizinin 
hesaplandığı süre dikkate alınarak gecikme faizi yerine, 

Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır. Bu 
tutar, ödenmemiş idari para cezası ile toplanarak madde hükmüne göre yapılan-
dırılan alacak tutarı bulunacaktır. 

Yapılandırılan alacak tutarının, maddede öngörülen süre ve şekilde öden-
mesi halinde idari para cezasına uygulanan gecikme faizi ve gecikme zammının 
tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. 
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Kanunun 73’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına;

v	 Ecrimisiller,

v	 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) alacakları,

v	 Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) alacakları,

v	 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen ve süresin-
de ödenmemesi nedeniyle vergi dairelerine takip için intikal ettirilen öğrenim ve 
katkı kredisi alacakları,

v	 Doğrudan gelir desteği ödemelerinden geri alınması gereken alacaklar,

v	 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası 
Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri 
Hakkında Kanuna göre doğan yiyecek bedelleri, 

gibi alacaklar girmektedir.

6183 sayılı Kanunun 58’inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca hesaplanan 
%10 oranındaki zam, 68’inci maddesinin üçüncü fıkrası ile 79’uncu maddesinin 
dördüncü fıkrası uyarınca hesaplanan %10 oranındaki tazminatlar asli alacak 
olarak dikkate alınmak suretiyle madde kapsamında yapılandırılacaktır. Buna 
göre asli alacağın takibi sırasında borçlular aleyhine hükmedilen haksız çıkma 
zammı asli alacağa dahil edilmek suretiyle yapılandırılacaktır.

Tecilli alacaklar;

6552 sayılı Kanunun 73’üncü maddesinin on üçüncü fıkrasının (a) bendinde 
tecilli alacaklar düzenlenmiştir. Bu düzenleme uyarınca, 6552 sayılı Kanunun 
73›üncü maddesi kapsamına giren kesinleşmiş alacakların, Kanunun yayımlan-
dığı 11/09/2014 tarihinden önce 6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar (4/6/2008 
tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 2›nci madde-
si gibi) uyarınca tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun ödeniyor olması halinde 
borçlular, Kanunun yayımlandığı 11/09/2014 tarihi itibarıyla ödeme süresi geç-
memiş olan taksit tutarları için madde hükümlerinden yararlanabileceklerdir. 

Bu takdirde tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil hü-
kümleri geçerli sayılacaktır. Bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile 
ödeme tarihi arasında geçen süre için ilgili kanunun öngördüğü faiz uygulanmış 
ve tahsil edilmiş olduğundan, ödenmiş kısım ile ilgili herhangi bir işlem yapılma-
yacaktır. Kalan taksit tutarları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilerek 6552 
sayılı Kanunun 73›üncü maddesi hükümleri uygulanacaktır.

6111 Sayılı Kanundan Yararlanan Mükelleflerin Durumu;

73’üncü maddenin on üçüncü fıkrasının (a) bendi gereğince, 13/2/2011 tarihli 
ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Ka-
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rarnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre alacakla-
rı yapılandırılan ve 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı 11/09/2014 tarihi itibarıyla 
taksit ödemeleri devam eden alacakların madde kapsamında yapılandırılması 
mümkün bulunmamaktadır. 

6111 sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandırarak yirmi dört, otuz, otuz 
altı ve kırk iki eşit taksit seçeneklerini tercih eden mükelleflerden taksit ödemesi 
6552 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla devam edenlerin bu borçları 
için 6552 sayılı kanundan yararlanmaları söz konusu değildir. 

2.3. Spor Kulüplerinin Borçlarının Yapılandırılması

6552 sayılı Kanunun 81’inci maddesi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sos-
yal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 60’ıncı mad-
denin on altıncı fıkrası hükmüne göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol 
Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de 
sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerine, madde kapsamında yapı-
landırılan alacak tutarlarını ikişer aylık dönemler halinde azami 42 eşit taksitte 
ödeme imkanı tanınmıştır. Spor kulüplerinin bu imkandan yararlanabilmeleri için 
başvuru sırasında Gençlik ve Spor Bakanlığına ya da Türkiye Futbol Federas-
yonuna veya özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş spor kulübü olduklarını 
belirten belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir. 

Bu kulüplerin dernek veya şirket şeklinde örgütlenmiş olması madde ile ve-
rilen imkandan yararlanmalarına engel teşkil etmemektedir. Spor kulüplerinden 
aranılan amme alacaklarıyla ilgili olarak ikincil sorumluluğu bulunan kişiler de bu 
hükümden yararlanabilecektir.

Madde hükmüne göre, bu kulüplerin kendilerine verilen imkanı kullanarak 
ödeme yapmak istemeleri halinde, yapılandırılan alacak tutarına; yirmidört eşit 
taksit için (1,20), otuz eşit taksit için (1,25), otuzaltı eşit taksit için (1,30) ve kırkiki 
eşit taksit için (1,35) katsayısı uygulanacaktır. 

3. ÖDEME USUL ve ESASLARI 

3.1. Ödeme Süresi

Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine, belediyelere ve büyükşehir be-
lediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine borçlu bulunanların Kanunun 73’üncü 
maddesi hükmünden yararlanmak istemeleri halinde, 01.12.2014 tarihi mesai 
saati bitimine kadar borçlu bulundukları idarelere başvurmaları gerekmek-
tedir. 

6552 sayılı Kanunun 73’üncü maddesi kapsamında yapılandırılan borç-
ların;

v	 Borçluların 01.12.2014 tarihi mesai saati bitimine kadar borçlu bu-
lundukları idarelere başvurmaları gerektiği,
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v	 -İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ya da ikişer aylık dö-
nemler halinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi,

v	 İlk taksit ödeme süresi 31/12/2014 tarihi mesai saati bitimine kadar 
ödenebileceği, -

v	 Maddenin sekizinci fıkrası hükmü ile azami taksit süresi 18 eşit 
taksit olarak belirlenmiş olmakla birlikte maddenin dokuzuncu fıkrası ile 6, 
9 ve 12 eşit taksitte ödenebileceği,

v	 -Maddenin sekizinci fıkrası hükmüne göre, ödenecek taksitlerin 
ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre tatili 
izleyen ilk iş günü mesai saati sonuna kadar uzayabileceği

 şeklinde düzenleme yapılmıştır. 

3.2. Taksitle Ödeme 

6552 sayılı Kanunun 73’üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasında yapılandı-
rılan alacak tutarının taksitler halinde ödenebileceği ve ödeme süresine bağlı 
olarak katsayı uygulanacağı düzenlenmiştir. 

6552 sayılı Kanunun 73’üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre, mükel-
leflerin yapılandırılan alacak tutarının ilk taksit ödeme süresi içerisinde tama-
men ödemesi halinde, bu tutara Kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine 
kadar geçen süre için herhangi bir faiz, gecikme zammı, gecikme cezası gibi 
fer’i amme alacağı ya da katsayı uygulanmayacaktır. İlk taksit ödeme süresi 
içerisinde borcun tamamen ödemesi hususunda söz konusu ödeme defaten 
yapılabileceği gibi ilk taksit ödeme süresi içerisinde farklı zamanlarda borcun 
tamamının ödenmesi halinde de bu hükümden yararlanılacaktır. 

Yapılandırılan alacak tutarının taksitle ödenmek istenmesi halinde borçlular-
ca başvuru sırasında; 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri 
tercih edilmesi gerekmektedir. Borçlu tarafından taksit sayısına ilişkin bir tercih-
te bulunulmaması halinde, idarece 6552 sayılı Kanunun 73’üncü maddesinin 
dokuzuncu fıkrasına göre, öngörülen en uzun taksit sayısı olan 18 taksite ilişkin 
ödeme planı verilecektir. 

 (i) taksit ödemede katsayı uygulaması

6552 sayılı Kanunun 73’üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasının (c) bendine 
göre, taksitle yapılacak ödemelerde ilgili fıkralara göre belirlenen tutar; 

v	 Altı eşit taksit için (1,05), 

v	 Dokuz eşit taksit için (1,07), 

v	 On iki eşit taksit için (1,10), 

v	 On sekiz eşit taksit için (1,15), 
katsayısı ile çarpılacak olup bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle 
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ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanması gerekmekte-
dir. Söz konusu düzenlemeden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlu-
lara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilecektir. Ancak, tercih 
edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili 
katsayıya göre düzeltilmesi gerekmektedir.

Örnek: 6552 sayılı Kanunun 73’üncü maddesi hükümlerinden yararlan-
mak üzere vergi dairesine başvuruda bulunan mükellef, borcunu 18 eşit 
taksitte ödemeyi talep etmiştir. 

Vergi dairesi madde kapsamında yapılandırılan alacak tutarını 3.600,00 
TL olarak hesaplamıştır. 

Mükellef, yapılandırılan alacak tutarını 18 eşit taksitte ödemeyi talep 
ettiğinden, 3.600,00 TL alacak tutarı (1,15) katsayısı ile çarpılacaktır. Ya-
pılandırılan alacak tutarının kat sayı ile çarpılması sonucu bulunan tutar, 
18’e bölünmek suretiyle taksit tutarı hesaplanacaktır. 

Yapılandırılan alacak tutarı: 3.600,00 TL
On sekiz eşit taksit için katsayı: 1,15
Taksitlendirmeye esas tutar: 3.600,00 x 1,15= 4.140,00 TL 
Taksit tutarı: 4.140/18= 230,00 TL’dir. 
Taksitlendirmeye esas olan 4.140,00 TL’nin (4.140,00 - 3.600,00=)540,00 

TL’si toplam katsayı tutarıdır.
(ii) Borcun tercih edilen taksit süresinden daha kısa sürede ödenmesi
6552 sayılı Kanunun 73’üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ile borçlulara 

seçtikleri taksit süresinden daha kısa sürede ödeme yapma imkanı verilmekte 
ve daha kısa sürede yapılan ödemelerde fıkra hükmüne göre hesaplanan kat-
sayının düzeltilmesi öngörülmektedir. 

3.3. Kredi Kartı İle Ödeme
6552 sayılı Kanunun 73’üncü maddesinin on birinci fıkrası hükmü, yapılan-

dırılan alacak tutarının kredi kartı kullanılmak suretiyle de ödenmesine imkan 
vermektedir. Fıkra hükmüne göre kredi kartı kullanılarak ödeme yapılabilmesi 
için aracılık yapan bankalarla anlaşma yapılması gerekmektedir. 

Kredi kartı kullanılmak suretiyle yapılacak ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığı-
nın internet sitesi (www.gib.gov.tr) üzerinden yapılabilecektir. Kredi kartıyla ya-
pılan taksitli ödemenin maddenin öngördüğü taksitli ödeme şekli olduğu dikkate 
alındığında, bu şekilde yapılan ödemelerde de katsayı uygulanacaktır.

Borçlu tarafından madde kapsamında yapılan ödemelerin kredi kartı kullanıl-
mak suretiyle yapılması durumunda, borç kredi kartı ile ödeme işleminin gerçek-
leştiği anda ödenmiş olacağından, bu şekilde yapılmış olan ödemeler yönünden 
de varsa ödenen alacaklara ilişkin tatbik edilmiş hacizler ödeme nispetinde kal-
dırılacak ve alınmış teminatlar iade edilecektir. 
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Kredi kartıyla son taksiti de içerecek şekilde ödeme yapılması halinde; 

v	 Kredi kartıyla yapılan ödemelerin ilişkin olduğu motorlu taşıtların satış 
ve devrine ait ilişik kesme belgesi verilebilecektir 

v	 Kredi kartı ile yapılan ödeme tarihinden itibaren maddenin yedinci fıkra-
sında yer alan taksit ödeme süresince beyan üzerine tahakkuk eden vergilerin 
vadesinde ödenme şartı aranılmayacaktır.

3.4. Mahsuben Ödeme 

6552 sayılı Kanunun 73’üncü maddesinin on ikinci fıkrasında, borçlarını 
yapılandıran mükelleflerin vergi dairelerinden olan alacaklarıyla yapılandırılan 
borçlarını ne şekilde ödeyebilecekleri hususu düzenlenmiştir. 

Bu hükme göre, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine ödenmesi ge-
reken amme alacaklarına uygulanmak üzere, madde hükümlerinden yararlan-
mak için başvuruda bulunan ve ödenecek tutarları ilgili vergi mevzuatı gereği 
iade alacağından kendi borçlarına mahsuben ödemek isteyen borçluların, bu 
taleplerinin yerine getirilebilmesi için başvuru ve/veya taksit süresi içinde ilgili 
mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etmeleri 
şarttır. Söz konusu belgelere ek olarak mahsuben iadenin gerçekleştirilebilmesi 
için teminat, yeminli mali müşavir raporu veya vergi inceleme raporu da aranan 
durumlarda, bunların da aynı süre içinde vergi dairesine intikal etmiş olması 
gerekmektedir. 

Bu takdirde, ilgili mevzuatın borçlunun mahsup talebine esas aldığı tarih iti-
barıyla maddeye göre ödenecek tutara mahsup işlemleri yapılacaktır. Mahsup 
talebine konu tutardan daha az tutarda mahsubun yapılması halinde, mahsuben 
ödeme suretiyle tahsil edilemeyen taksit tutarının bir ay içerisinde ödenmesi 
hususunda borçluya bildirimde bulunulması gerekmektedir. 

Mahsuben ödeme suretiyle tahsil edilemeyen taksit tutarının bir ay içerisin-
de ödenmemesi halinde, bir aylık süre içerisinde eksik ödenen taksit tutarının, 
ödenmesi gerektiği tarihten ödendiği tarihe kadar gecikilen her ay ve kesri için 
6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranın-
da hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi halinde eksik ödenen 
tutar için madde hükümleri ihlal edilmiş sayılmayacaktır. 

6552 Sayılı Kanunun Yayınlanmasından Önce Bulunulan Mahsuben 
İade Talebinden Vazgeçilmesi;

6552 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce, vergi mevzuatında yer alan 
düzenlemeler nedeniyle mahsuben iade talebi bulunan mükellefler diledikleri 
takdirde mahsup talep ettikleri borçları için madde hükümlerinden yararlanabile-
cektir. Bu takdirde, mahsuben iade talebinden vazgeçtiklerini bağlı bulundukları 
vergi dairesine, birden fazla vergi dairesine mahsup talepli borçları olması ha-
linde, her birine ayrı ayrı maddeden yararlanmak için belirlenen başvuru süresi 
içerisinde bir dilekçeyle bildirmeleri gerekmektedir.
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Mükellefin kendi borcu dışında, ilgili mevzuat uyarınca üçüncü şahısların 
borçlarına mahsup talebi olması halinde ise mahsup talebinden vazgeçebilmesi 
için borcuna mahsup istenen üçüncü şahsın da bu konuya yönelik irade beyanı 
aranılması gerekmektedir.

3.5. Taksit Ödeme Döneminde Beyan Üzerine Tahakkuk Eden Vergileri 
Ödeme Şartı

Borç yapılandırmasında bulunan mükelleflerin taksit ödeme süresince beya-
nı üzerine tahakkuk edecek vergileri vadesinde ödeme şartı getirilmiştir. 6552 
sayılı Kanunun 73’üncü maddesinin yedinci fıkrası hükmüne göre, madde hük-
münden yararlanmak üzere yıllık gelir veya kurumlar vergileri, gelir (stopaj) ver-
gisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi için 
başvuruda bulunan mükelleflerin maddede öngörülen diğer şartların yanı sıra; 
fıkrada belirtilen bu vergi türlerinden, taksit ödeme süresince beyan üzerine ilk 
taksit ödeme süresinin başlangıç tarihinden mükellef tarafından seçilen son tak-
sit ödeme süresinin sonuna kadar, erken ödeme halinde borcun tamamen öden-
diği tarihe kadar, tahakkuk edenleri vadesinde ödemeleri şarttır. 

6552 sayılı Kanunun 73’üncü maddesinin yedinci fıkrasında bu hüküm, mad-
deye göre ödenecek taksitlerin süresinde ödenmemesi halinde uygulanacak 
hükümler ile ilişkili olmayıp taksit ödeme süresince mükelleflerin beyanı üze-
rine tahakkuk edecek vergilerin zamanında ödenmesi ile ilgilidir. Örneğin, gelir 
vergisi mükellefi olan bir borçlu, maddeden bu vergi türü için 18 eşit taksitte 
ödeme seçeneği ile yararlanması durumunda, ilk taksit ödeme süresinin başla-
dığı 1/12/2014 tarihinden 18 eşit taksitin sona erdiği 31/10/2017 tarihine kadar 
beyanı üzerine tahakkuk eden, gelir vergisini, katma değer vergisini, gelir (sto-
paj) vergisini ve mükellefiyeti bulunması halinde özel tüketim vergisini ödemesi 
gerekmektedir. Ancak, bu vergilerle birlikte tahakkuk eden damga vergisinin va-
desinde ödenmemesi halinde yapılandırma ihlal edilmiş sayılmayacaktır. 

Taksit ödeme süresince beyan üzerine tahakkuk eden vergilerin vadesinde 
ödenmesi şartı, bir takvim yılında her bir vergi türü için en fazla iki defa ihlal 
edilebilecektir. Böyle bir durumda borçlular madde hükümlerinden yararlanma 
haklarını kaybetmeyecektir. Ancak, bir vergi türünün bir takvim yılında ikiden 
fazla vadesinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde mükellefler üçün-
cü ihlale konu verginin vadesinin rastladığı ayın sonuna kadar (bu tarih dahil) 
ödedikleri taksitler için madde hükmünden yararlanacak, bu tarihten sonra ise 
madde kapsamında ödeme haklarını kaybedeceklerdir. 

6552 sayılı Kanunun 73’üncü maddesi kapsamında borcu yapılandırılan il 
özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişili-
ğini haiz kuruluşlar hakkında taksit ödeme süresince beyanı üzerine tahakkuk 
edecek vergilerin ödeme şartı aranmayacaktır. 

3.6. Taksitlerin Süresinde Ödenmemesi Halinde Yapılacak İşlemler 

6552 sayılı Kanunun 73’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendinde, 
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maddeye göre yapılandırılan alacak tutarının taksit süresinde ödenmemesi ha-
linde, madde hükümlerinden yararlanabilme koşullarına yönelik düzenlemeler 
yer almaktadır.

Süresinde ödenmeyen taksitler ;

6552 sayılı Kanunun 73’üncü maddesinin 10. fıkrasının (a) bendi hük-
müne göre, madde kapsamında ödenmesi gereken taksitlerin; 2014 takvim 
yılında en fazla bir tanesinin ödenmemesi veya eksik ödenmesi, müteakip 
takvim yıllarında ise en fazla iki defa ödenmemesi veya eksik ödenmesi 
halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının borçlunun baş-
vuru sırasında tercih ettiği taksitlendirme süresinin son taksitini izleyen 
ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanun’un 51 
inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak 
geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla madde hükümlerinden ya-
rarlanılacaktır. Ayrıca; 

v	 Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme 
zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi, 

v	 2014 takvim yılında birden, müteakip takvim yıllarında ise ikiden 
fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, 

halinde madde hükmünden yararlanma hakkı kaybedilecektir.  Bu hü-
küm alacaklı tahsil daireleri açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı 
ayrı uygulanır.

Taksit tutarının %10’unu aşmamak şartıyla eksik ödenmesi;

Taksit tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 5 türk lirasına (bu tutar dâhil) ka-
dar yapılmış eksik ödemeler, borç yapılandırmasını ihlal etmiş sayılmayacaktır. 
6552 sayılı Kanunun 73’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi hükmüne 
göre madde kapsamında ödenecek taksitler ile taksit ödeme süresince beyan 
üzerine tahakkuk eden ve maddenin yedinci fıkrasında belirtilen vergilerin (her 
bir vergi türü itibarıyla) vadesinde yapılan ödemelerinde 5 liraya kadar eksik 
ödemeler ihlal sebebi sayılmayacaktır. Bununla birlikte, tahakkuk eden alacağın 
%10’u 5 liranın altında ise yüzde %10 tutarına isabet eden tutar kadar eksik 
ödeme hali ihlal sebebi sayılmamıştır. 

3.7. Yapılandırılan alacaklara ilişkin zamanaşımı

6552 Kanunun 73 üncü maddesi kapsamında yapılandırılan alacaklara iliş-
kin zamanaşımı süreleri, Kanunun geçici 2 nci maddesinin beşinci fıkrası ge-
reğince taksit ödeme süresince işlemeyeceğinden, zamanaşımı sürelerinin bu 
hüküm dikkate alınarak tayin edilmesi gerekmektedir.

3.8. Motorlu taşıtlar vergisi borcu yapılandırılan araçların devri
6552 sayılı Kanunun 73’üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca madde 

kapsamında ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye bağlı kesilen 
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vergi cezaları ve bunlara bağlı fer’i amme alacakları yerine Kanunun yayımlan-
dığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tu-
tarın ait olduğu taşıt için, madde hükümlerinin ihlal edilmemiş olması koşuluyla 
197 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (d) fıkrası hükmü uygulanmadan, taksit 
ödeme süresi sonuna kadar taşıtlarının fenni muayenelerini yaptırmalarına ve 
uçuşa elverişli belgelerini almalarına imkan verilecektir. Ancak, taşıtın satış ve 
devri halinde taksitlendirilen borcun tamamının ödenmesi şartının aranılacaktır.

3.9. “Vergi Borcu Yoktur” Yazısı
6552 sayılı Kanunun 73’üncü maddesi kapsamında borçları yapılandırılan 

mükellefler tarafından, borcu olup olmadığına dair yazı istenilmesi halinde tak-
sitlendirme ihlal edilmediği sürece bu borçları için vadesi geçmiş borcun bulun-
madığına dair yazı verilecektir.

4. İHLAL HALİNDE MADDE HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMA 
6552 sayılı Kanunun 73’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi hük-

müne göre, madde kapsamında taksitlendirilen alacakların maddede öngörülen 
süre ve şekilde tamamen ödenmemesi halinde, pişmanlık hükümleri saklı kal-
mak kaydıyla borçlular yaptıkları ödemeler nispetinde madde hükümlerinden 
yararlandırılacaktır.

5. TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN ALACAKLAR
6552 sayılı Kanunun 73’üncü maddesinin on dördüncü fıkrasının (a) bendin-

de, belli tutarın altında kalan idari para cezalarının, (b) bendinde ise belli tutarın 
altında kalan amme alacaklarının tahsilinden vazgeçilmesi düzenlenmiştir.

5.1. Tahsilinden Vazgeçilen 120 TL’nin Altındaki İdari Para Cezaları 
73’üncü maddenin on dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamına; idari yaptı-

rım kararı 31/12/2013 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilmiş olan ve tür olarak 
4207 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası ile 5326 sayılı Kanunun 39 
uncu maddesine göre verilenler hariç olmak üzere vergi dairesi tarafından takip 
edilen ve genel bütçeye gelir kaydı gereken idari para cezalarının tamamı ile tu-
tarı 12,00 TL ve altında kalan geçiş ücretleri girmektedir. Bu nedenle, bent kap-
samına girmeyen alacakların terkin edilmemesine özellikle dikkat edilecektir. 

Diğer taraftan, tür olarak bent kapsamına girdiği halde ilgili kabahate ilişkin 
olarak verilen idari para cezasının tutar olarak 120,00 TL’nin üzerinde olması 
halinde bu idari para cezaları terkin edilmeyecektir. Ayrıca, verildiği tarih itibarıy-
la 120,00 TL’nin üzerinde olan idari para cezalarına karşılık yapılan tahsilatlar 
nedeniyle Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla bakiye tutarı 120,00 TL’nin altın-
da kalanlar da terkin edilmeyecektir. 

Anılan bentte, kapsama giren idari para cezaları ile geçiş ücretlerinden Ka-
nunun yayımlandığı tarih itibarıyla; 
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v	 Tebliğ edilmemiş olanların ilgilisine tebliğ edilmemesi, 

v	 Tebliğ edilmiş olanların ve bunlara bağlı fer’i alacakların tahsilinden 
vazgeçilmesi, 

esası getirilmiştir. 

Buna göre, bent kapsamına giren alacaklar için ilgili kamu kurum ve kuru-
luşlarınca; 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı 11/9/2014 tarihine kadar tebliğ 
edilmemiş olan idari yaptırım kararları bu tarihten sonra tebliğ edilmeyecek, bu 
tarihten önce tebliğ edilmesine rağmen tahsil edilmemiş olanlar ise tahsil edil-
meyecek ve tahsil için ilgili vergi dairesine gönderilmeyecektir.

Bent kapsamında olan alacaklardan, Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla 
vergi dairesine intikal ettirildiği halde henüz tahsil edilememiş olanların tahsilin-
den vazgeçilecektir. Ancak, Kanunun yayımlandığı tarihten önce bu alacaklara 
yönelik yapılmış olan tahsilatlar red ve iade edilmeyecektir.

5.2. Tahsilinden Vazgeçilen 50 TL’yi Aşmayan Amme Alacakları

Maddenin on dördüncü fıkrasının (b) bendinde, Maliye Bakanlığına bağlı 
tahsil dairelerince takip edilmekte olan belli tutarın altındaki alacakların tahsilin-
den vazgeçilmesine yönelik hükümlere yer verilmiştir. Anılan bent kapsamına; 

v	 Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Kanun kapsa-
mında takip edilmekte olan, 

v	 Vadesi 31/12/2007 tarihinden (bu tarih dahil) önce olan, 

v	 Her bir alacak türü ve dönemi itibarıyla aslı 50,00 TL’yi aşmayan (tutarı-
na bakılmaksızın bu asıllara bağlı fer’iler dahil), 

v	 Aslı ödenmiş fer’i alacaklardan tutarı 100,00 TL’yi aşmayan, 

v	 Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan, 

alacaklar girmektedir.

Buna göre, vergiler, vergi cezaları, kaynak kullanımını destekleme fonu ala-
cakları, ecrimisiller, adli para cezaları, idari para cezaları, yiyecek bedelleri gibi 
amme alacakları bu bent kapsamında terkin edilecektir. 
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İKİNCİ BÖLÜM

KASA VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABININ DÜZELTİLMESİ

6552 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi hükmü ile bilanço esasına göre defter 
tutan kurumlar vergisi mükelleflerine, 31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri 
bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları 
ile işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme 
ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile 
ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını bu Kanunun 
yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan 
etmek suretiyle kayıtlarını düzeltmeleri ve böylece kayıtlarını fiili duruma uygun 
hale getirmeleri imkanı verilmiştir. 

1. KAPSAM

6552 sayılı Kanunda, bilançolarda görülmekle birlikte işletmelerde bulunma-
yan kasa mevcutları ve ortaklardan alacaklar hesabının fiili duruma uygun hale 
getirilmesi için mükelleflere imkan sağlanmaktadır. Bu hüküm, sadece bilanço 
esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır. Kanun 
maddesi hükmünden sadece kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabilecektir. 

2. KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN KASA 
MEVCUDU

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri 6552 sayılı 
Kanunun yayımlandığı 11.09.2014 tarihini izleyen üçüncü ayın son iş günü olan 
31.12.2014 tarihine (bu tarih dahil) kadar 31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenle-
dikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mev-
cutlarını vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebileceklerdir. 

Ancak mükelleflerin kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde bulunmayan 
kasa mevcutlarına ilişkin düzeltme işlemlerinde, düzeltmenin yapıldığı tarih iti-
bariyle kasa hesabının bakiyesini de göz önünde bulundurmaları gerekmekte-
dir. buna göre, düzeltmenin yapıldığı tarihteki kasa hesabı 31.12.2013 tarihli 
bilançoda görülen kasa hesabından düşük tutar olması halinde düzeltmenin 
yapıldığı tarihteki kasa hesabının yasal defterdeki mevcudu dikkate alınması 
gerekmektedir.
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3. KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN OR-
TAKLARDAN ALACAKLAR

6552 sayılı Kanun’un 74. maddesi hükmüne göre, bilanço esasına göre def-
ter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenledikle-
ri bilançolarında görülmekle birlikte işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki 
işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortak-
larından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar ara-
sındaki net alacak tutarlarını beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltme imkanı 
verilmektedir. 

6552 sayılı Kanunun yayımlandığı 11.09.2014 tarihini izleyen üçüncü ayın 
son iş günü olan 31.12.2014 tarihine (bu tarih dahil) kadar işletmenin esas faa-
liyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle 
ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bu-
lunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını vergi dairelerine beyan etmek 
suretiyle kayıtlarını düzeltebileceklerdir. 

Kanunun 74’üncü maddesi hükmü uyarınca verilmesi gereken ve elektro-
nik ortamda gönderilebilen beyannamenin, kurumlar vergisi beyannameleri-
ni elektronik ortamda göndermek zorunda olan mükellefler tarafından 340 ve 
346 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslar 
doğrultusunda elektronik ortamda gönderilmesi zorunludur. Elektronik ortamda 
beyanname ve bildirim verme zorunluluğu bulunmayanlarca, söz konusu beyan 
kurumlar vergisi mükellefiyeti yönünden bağlı olunan vergi dairelerine kağıt or-
tamında yapılabilecektir.

İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme 
ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile 
ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarının belirlenme-
sinde, tek düzen hesap planında yer alan “131. Ortaklardan Alacaklar” ve “231. 
Ortaklardan Alacaklar” toplamından “331. Ortaklara Borçlar” ve “431. Ortaklara 
Borçlar” toplamının çıkarılması sonucunda kalan net tutar dikkate alınacaktır.

4. VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER ve MUHASEBE KAYITLARI

Bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcut-
ları ve ortaklardan alacaklar tutarlarını düzeltmek için beyanda bulunan mükel-
lefler, beyan edilen tutarlar üzerinden % 3 oranında vergi hesaplayacak ve he-
saplanan vergiyi beyanname verme süresi içinde ödeyeceklerdir. Söz konusu 
tutarların beyanı üzerine, defter kayıtlarının düzeltilmesi gerekeceği tabiidir. 

İşletmede fiilen bulunmadığı beyan edilen kasa ve/veya ortaklardan alacak 
tutarlarının yasal defter kayıtlarında da düzeltilmesi gerekmektedir. Düzeltme iş-
lemi sırasında olağandışı zarar olarak yazılan tutarların indirimi kabul edilmeye-
ceğinden kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması gerekecektir.
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Örnek: (A) Anonim Şirketinin, 31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenlediği bilanço-
sunda kasa hesabında 150.000 TL görünmekle birlikte fiilen kasada bulunma-
yan tutar 145.000 TL’dir. Şirketin dönem içindeki faaliyetleri sonucunda, beyan 
tarihi olan 15/10/2014 tarihi itibarıyla kasa mevcudu 200.000 TL olarak görül-
mektedir.

Anılan mükellef, her ne kadar beyan tarihi itibarıyla kasa mevcudu 200.000 
TL olsa da, 31/12/2013 tarihli bilançosunu baz almak suretiyle bu tarih itibarıy-
la var olan kasa mevcudu içinde fiilen kasada bulunmayan tutarları esas ala-
cak, bu tutarın 145.000 TL olması nedeniyle, bu tutarı beyan edecek ve beyan 
edilen tutar üzerinden hesaplanan vergiyi beyanname verme süresi sonuna 
(31/12/2014 tarihine) kadar ödeyecektir. 

(A) Anonim Şirketinin 31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenlediği bilançosunda 
kasa hesabında görünmekle birlikte fiilen kasada bulunmayan tutara ilişkin be-
yanı ile bu tutar üzerinden hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi aşağıdaki 
gibi olacaktır.

Beyan tutarı = 145.000 TL
Hesaplanan vergi = (145.000 x %3=) 4.350 TL

(A) Anonim Şirketinin beyanıyla ilgili muhasebe kayıtları da aşağıdaki şekil-
de olacaktır.

________________________ 15/10/2014 ________________________
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE 145.000 TL
        ZARARLAR
 (6552 sayılı Kanunun 74. Maddesi)
 (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)
 100 KASA  145.000 TL
____________________________ / ____________________________
________________________ 15/10/2014 ________________________
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE 4.350 TL
        ZARARLAR
 (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)
 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR  4.350 TL
____________________________ / ____________________________
________________________ 15/10/2014 ________________________
950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN 149.350 TL
       GİDERLER
 951 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN   149.350 TL
               GİDERLER ALACAKLI HESABI
____________________________ / ____________________________
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5. ESAS ALINACAK BİLANÇO 

Kasa ve ortaklardan net alacaklar hesabına ilişkin olarak beyanda bulunacak 
mükelleflerin, kurumlar vergisi beyannamesi ekinde vermiş oldukları 31/12/2013 
tarihli bilançolarını dikkate almaları gerekmektedir. Özel hesap dönemi kullanan 
mükellefler ise 2013 yılı içerisinde sona eren hesap dönemlerine ilişkin olarak 
vermiş oldukları kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan bilançolarını 
esas alacaklardır. Dolayısıyla, mükelleflerin kanuni süresinden sonra verdikleri 
düzeltme beyannamelerinin ekinde yer alan bilançoları dikkate alınmayacaktır.

6. DİĞER HUSUSLAR

6552 sayılı Kanunun 74’üncü maddesi kapsamında ödenen vergiler, gelir 
veya kurumlar vergisinden mahsup edilmeyecektir. Bu kapsamda beyan edilen 
tutarlar ile ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak 
kabul edilmeyecektir. Kurumlar vergisi mükelleflerince 6552 sayılı Kanunun 74 
üncü maddesi hükmü uyarınca, yapılan beyanla ilgili olarak, söz konusu tutar-
ların ortaklara dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın kar dağıtımına bağlı vergi 
kesintisine yönelik ilave bir tarhiyat yapılmayacaktır. 

6552 sayılı Kanunun 74›üncü maddesi hükmü kapsamında beyanda bulu-
nan kurumlar vergisi mükelleflerinin bu beyanları nedeniyle 2014 yılı geçici vergi 
beyannamelerinde düzeltme gerektiği takdirde beyanname verme süresi içinde 
gerekli düzeltme işlemlerinin yapılması mümkün bulunmaktadır. Bu çerçevede, 
hesap dönemi olarak takvim yılını kullanan kurumlar vergisi mükelleflerinin anı-
lan madde kapsamında yapacakları beyanları nedeniyle, ilgili dönem matrahla-
rında bir düzeltme ihtiyacı doğması halinde, 2014 hesap döneminin beyan tarihi 
itibarıyla sona ermiş bulunan geçici vergilendirme dönemlerine ait geçici vergi 
beyanlarını 31/12/2014 tarihine (bu tarih dahil) kadar düzeltebilmeleri mümkün 
bulunmaktadır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ODA VE ÜST BİRLİK BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI

1. SMMM VE YMM ODALARI VE TÜRMOB’A OLAN BORÇLARIN YAPI-
LANDIRILMASI 

1.1. Kapsama Giren Borçlar

6552 sayılı Kanun’un 76’ncı maddesi hükmü ile 3568 sayılı Serbest Muhase-
beci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre mes-
lek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine 
olan birlik payı borçları yeniden yapılandırılmaktadır. Anılan Kanun’da yapılan 
düzenleme ile;

v	 meslek mensuplarının üyesi oldukları sayılı Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Odalarına olan aidat borçları,

v	 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Odala-
rının Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler 
Odaları Birliğine olan birlik payı borçlarının,

asıllarının tamamını; bu Kanunun yayımlandığı 11.09.2014 tarihini izleyen ay 
başından (01/10/2014) başlamak üzere birer aylık dönemler hainde dokuz eşit 
taksitte ödemeleri durumunda bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, ge-
cikme zammı gibi ferî alacakların tahsilinden vazgeçilecektir. Ayrıca söz konusu 
alacak asıllarının bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen veya tama-
men ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme 
faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

1.2. Başvuru Şekli ve Süresi

6552 sayılı Kanun’un 76’ncı maddesi hükmünden yararlanmak isteyen mes-
lek mensubu ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 
Odaları bu maddenin yürürlüğe girdiği 11.09.2014  tarihi izleyen ayın sonuna 
kadar (30.09.2014 ) alacaklı birime başvurmaları şarttır. Söz konusu borçlar için 
yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin 11/09/2014 - 30/10/2014 Tarihleri 
arasında odaya başvurmaları gerekmektedir. 
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1.3. Ödeme Süresi

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 
Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan ai-
dat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli 
Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik payı borçlarının asıllarının tamamını 
bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ay başından yani 01.10.2014 tarihinden 
itibaren başlamak üzere birer aylık dönemler hâlinde dokuz eşit taksitte ödeme-
leri durumunda bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi 
ferî alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

Yapılandırma kapsamında ödenmesi gereken tutarların maddede öngörülen 
süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, ödenmemiş ala-
cak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı alacakları ilgili 
mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir.

2. TİCARET VE SANAYİ ODALARI VE TOBB ‘A OLAN BORÇLARIN YA-
PILANDIRILMASI

2.1. Kapsama Giren Borçlar

6552 sayılı Kanun’un 77’inci maddesi hükmü ile 18/5/2004 tarihli ve 5174 
sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa Geçici 
18. madde eklenmiştir. Anılan Kanun’da yapılan düzenleme ile 11.09.2014 tari-
hinden önce ödenmesi gerektiği hâlde ödenmemiş olan, 

v	 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Ka-
nunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatın-
dan alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile,

v	 Söz konusu Oda ve Borsaların da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine 
olan aidat borçları,

asıllarının ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, 
gecikme zammı gibi ferî alacaklar yerine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; birinci 
taksiti bu maddenin yürürlüğe girdiği 11.09.2014 tarihini takip eden üçüncü ayın 
sonuna kadar (31.12.2014), kalanı üçer aylık dönemler hâlinde sekiz eşit tak-
sitte ödemeleri hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme 
zammı gibi ferî alacakların  tahsilinden vazgeçilecektir. Ayrıca söz konusu ala-
cak asıllarının bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen veya tamamen 
ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, 
gecikme zammı gibi ferî alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

2.2. Başvuru Şekli ve Süresi

6552 sayılı Kanun’un 77’inci maddesi hükmünden yararlanmak isteyen oda 
ve Borsa üyelerinin aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa 
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tescil ücreti ve  söz konusu Oda ve Borsaların da Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliğine ait aidat ücretleri bu maddenin yürürlüğe girdiği 11.09.2014 tarihini iz-
leyen ikinci ayın sonuna kadar (30.11.2014) alacaklı birime başvurulması ge-
rekmektedir. Söz konusu borçlar için yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin 
11/09/2014 - 30/11/2014 Tarihleri arasında odaya başvurmaları gerekmektedir. 

Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen 
şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan 
vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu kapsamda tamamı 
ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücret-
leri karşılıklı olarak talep edilmez.

2.3. Ödeme Süresi

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanu-
nu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından 
alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile Söz konusu Oda ve Borsaların da 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçlarının asıllarının tamamı-
nın,  asıllarının ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, 
gecikme zammı gibi ferî alacaklar yerine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; 

v	 birinci taksiti bu maddenin yürürlüğe girdiği 11.09.2014 tarihini takip 
eden üçüncü ayın sonuna kadar (31.12.2014), 

v	 kalanı üçer aylık dönemler hâlinde sekiz eşit taksitte, 

ödenmesi hâlinde bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zam-
mı gibi ferî alacakların tahsilinden vazgeçilecektir. Ödenmesi gereken toplam 
tutarın birinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde, ödenmesi gereken 
tutardan %10 oranında indirim yapılacaktır.

3. ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI VE TESK ‘E OLAN BORÇLA-
RIN YAPILANDIRILMASI

3.1. Kapsama Giren Borçlar

6552 sayılı Kanun’un 78’inci maddesi hükmü ile 7/6/2005 tarihli ve 5362 sa-
yılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununa Geçici 13. madde ek-
lenmiştir.. Anılan Kanun’da yapılan düzenleme ile 11.09.2014 tarihinden önce 
ödenmesi gerektiği hâlde ödenmemiş olan, 

v	 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümleri-
ne göre esnaf ve sanatkârların üyesi oldukları odalara aidat borçları ile,

v	 Söz konusu odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara,

v	 Birlik ve federasyonların Konfederasyona olan katılma payı borçları,

asıllarının ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, 
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gecikme zammı gibi ferî alacaklar yerine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; birin-
ci taksiti bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna 
kadar, kalanı üçer aylık dönemler hâlinde sekiz eşit taksitte ödemeleri hâlinde, 
bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakla-
rın tahsilinden vazgeçilecektir. Ayrıca söz konusu alacak asıllarının bu Kanu-
nun yayımlandığı tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde 
ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî 
alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

3.2. Başvuru Şekli ve Süresi

6552 sayılı Kanun’un 78’inci maddesi hükmünden yararlanmak isteyen esnaf 
ve sanatkârların üyesi oldukları odalara aidat borçları ile söz konusu odaların 
birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Konfederasyo-
na olan katılma payı borçları, bu maddenin yürürlüğe girdiği 11.09.2014 tarihini 
izleyen ikinci ayın sonuna kadar (30.11.2014) alacaklı birime başvurulması ge-
rekmektedir. Söz konusu borçlar için yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin 
11/09/2014 - 30/11/2014 tarihleri arasında odaya başvurmaları gerekmektedir. 

Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen 
şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan 
vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu kapsamda tamamı 
ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücret-
leri karşılıklı olarak talep edilmeyecektir.

3.3. Ödeme Süresi

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümlerine 
göre esnaf ve sanatkârların üyesi oldukları odalara aidat borçları ile, söz konusu 
odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, Birlik ve federasyonların Kon-
federasyona olan katılma payı borçları asıllarının ödenmemiş kısmının tamamı 
ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacaklar yerine 
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas 
alınarak hesaplanacak tutarın; 

v	 birinci taksiti bu maddenin yürürlüğe girdiği 11.09.2014 tarihini takip 
eden üçüncü ayın sonuna kadar (31.12.2014), 

v	 kalanı üçer aylık dönemler hâlinde sekiz eşit taksitte, 

ödenmesi hâlinde bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zam-
mı gibi ferî alacakların tahsilinden vazgeçilecektir. 
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UYGULAMASI

Hazırlayan:
Mustafa İTİŞKEN

SGK Sig. Pr. Gen. Md.lüğü İşverenler Prim Daire Başkanlığı
Şube Müdürü
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1- GENEL AÇIKLAMALAR 

Bilindiği üzere, 10/9/2014  tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun 
Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacak-
ların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11/9/2014 tarihli ve 29116 sayılı 
mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Uygulamaya konulan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigor-
tası Kanununa 6552 sayılı Kanunun 81 inci maddesi ile geçici 60 ıncı madde 
eklenmiştir.

Kanun maddelerinin yürürlük tarihleri 145 inci maddede yer almakta olup, 
5510 sayılı kanun kapsamında takip edilen Kurum alacaklarının yeniden yapı-
landırılarak peşin veya taksitler halinde ödenmesine ve diğer usül ve esaslara 
ilişkin hükümler 6552 sayılı kanunun 81 inci maddesi ile eklenen “GEÇİCİ MAD-
DE 60 “ de düzenlenmiş, bu madde de  11/9/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe 
girmiş bulunmaktadır.

Geçici 60 ıncı maddenin;

-Birinci ve ikinci fıkraları ile Kurumun bazı alacaklarının yeniden yapılandırı-
larak peşin veya taksitler halinde ödenmesine imkan sağlanmış,

-Beşinci fıkrası ile kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarım-
da kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan sigortalılık süreleri diğer 
kanunlara göre durdurulmuş olanların durdurulan sigortalılık sürelerine ilişkin 
primlerini ödeme hakkı verilmiştir.

Geçici 60 ıncı madde kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarının 5510 sayılı 
Kanun kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumunca takip edilen  ve yasal süresin-
de ödenemeyen 5510 sayılı Kanunun 4/1-c kapsamındaki Kurum alacaklarının 
da yeniden yapılandırılmasına imkan sağlanmış olmakla birlikte  bu çalışma, 
Kurumun 4/1 (a) ve (b) kapsamındaki sigortalılıklardan kaynaklanan borçların/
Kurum alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin usül ve esasların açık-
lanması ile sınırlı tutulmuş olup başka bir ifade ile 5510 sayılı Kanunun 4/1-c 
kapsamındaki sigortalılıktan kaynaklanan Kurum alacaklarına (kamu borçları-
na) değinilmemiştir.

G. 60 ıncı madde kapsamında Kurum ünitelerince uygulanacak işlemler, 
26.4.2014 tarihli 2014-26 sayılı genelge ile düzenlenerek uygulayıcı birimler ta-
limatlandırılmıştır. 
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2-YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN ALACAKLAR

2.1- Kapsama giren alacakların türü ve dönemi 

G. 60 ıncı  maddenin birinci ve ikinci fıkraları  uyarınca;

2.1.1- 2014/ Nisan ve önceki aylara ilişkin olup, 10/9/2014 ve öncesinde 
tahakkuk ettiği halde halen ödenmemiş olan; 

-5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri 
kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan,

-Sigorta primi, 

-İşşsizlik sigortası primi, 

-Sosyal güvenlik destek primi,

alacakları,

-Yapılandırma başvurusunda bulunulan tarih itibariyle ödenmesi imka-
nı kalkmamış olan;

-İsteğe bağlı sigorta primi,

-Topluluk sigortası primi alacakları,

-Damga vergisi, 

-Özel işlem vergisi,

-Eğitime katkı payı,

alacakları,

-Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tuta-
rı üzerinden hesaplanan;

sigorta primi alacakları,

-5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi 
kapsamında genel sağlık sigortalısı olanlardan kaynaklanan;

Genel sağlık sigortası primi alacakları,

2.1.2-Sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı 
almakta iken 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kap-
samına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle 
aylıkları kesilmesi gerekenlere, 11/9/2014  tarihini takip eden ödeme döne-
mine kadar yersiz olarak ödendiği tespit edilen;

Aylıklara ilişkin alacaklar,
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2.1.3-5510 sayılı Kanunda öngörülen idari para cezasına müstehak yü-
kümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle 30/4/2014 tarihine kadar iş-
lenen fiillere ilişkin;

İdari para cezası alacakları,

Ve bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı ve kanuni faiz alacakları, 
G. 60 ıncı madde uyarınca yeniden yapılandırma kapsamına giren Kurumumuz 
alacaklarını oluşturmaktadır.

2.2 - Başvuru süresi, yeri ve şekli 

G. 60 ıncı maddenin üçüncü fıkrasında; yeniden yapılandırma hükümlerin-
den yararlanmak isteyen borçluların başvuruları maddenin yayımlandığı tarihi 
izleyen aybaşından itibaren, birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen borçlular için 
yedi ay ; diğer bütün borçlular için ise üç ay olarak ayrı ayrı belirtilmiştir.

Dolayısıyla, 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) 
bendi kapsamındaki (5510/60.md. de belirtilen bentler dışında kalan ve başka 
bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan, GSS kapsamına 
giren vatandaşlar) sigortalılık statüsünden kaynaklanan genel sağlık primi 
borçlularınca;

1.10.2014- 30/4/2015 tarihleri arasında;

-5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) 
bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan alacakların 
borçlularınca,

-Sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almak-
ta iken 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına 
giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları 
kesilerek yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin alacakların 
borçlularınca;

1.10.2014 - 31/12/2014 tarihine kadar, 

İlgili Kurum ünitelerine başvurulması gerekmektedir.

Her ne kadar, Geçici 60 ıncı madde metninde, başvuruların maddenin yürür-
lüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren belirtilen süre içinde yapılması 
öngörülmekte ise de  Kanunun yayımlandığı 11/9/2014 tarihinden 30/9/2014 
tarihine kadar yapılan başvuruların da kabul edilmesi sağlanmıştır. 

BAŞVURU YAPILACAK ÜNİTELER

2.2.1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ben-
di kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan sigorta primi, işsizlik 
sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezası, damga vergisi, 
özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve eksik işçilikten kaynaklanan prim borç-
ları için Genelge ekinde bulunan  (Ek: 1) başvuru formu düzenlenmek suretiyle;
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 e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bu-
lunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

2.2.2-5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ben-
di kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borçları ve ilgili 
kanunları gereği durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyasına ilişkin prim borçları 
için, Ek: 2’de yer alan başvuru formu düzenlenerek elden ya da posta yoluyla,

a) Prim borçları yönünden herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne/
sosyal güvenlik merkezine,

b) Durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyasına ilişkin prim borçları yö-
nünden ise sigortalı dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/
sosyal güvenlik merkezine,

c) İdari para cezası borçları için  Ek: 5’de yer alan başvuru formu doldurul-
mak suretiyle e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı 
bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

2.2.4- Sosyal güvenlik destek primi borçlarına ilişkin yapılacak başvuruların 
yeri, , borçluların yaşlılık veya malullük aylığı bağlandığı sigortalılık statüsüne ve 
borcun 1/10/2008 tarihinden önce olmasına veya sonra olmasına göre farklılık 
arz etmektedir.

Buna göre;

a) Yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında ça-
lışmaya başlayanların, 1/10/2008 tarihinden önceki sürelere ilişkin sosyal 
güvenlik destek prim borçları için;

Elden ya da posta kanalıyla, herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne/
sosyal güvenlik merkezine, (Ek: 7 ile)

b) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 
kapsamında yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra  aynı Kanunun 4 üncü mad-
desinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayan veya 
çalışması devam edenlerin 1/10/2008 tarihinden önceki veya sonraki süre-
lere ilişkin sosyal güvenlik destek primi borçları için;

Elden ya da posta kanalıyla borç dosyalarının oluşturulduğu sosyal güvenlik 
il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezlerinin takip birimine,(Ek: 7 ile)

c) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 
kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı bağlandıktan sonra aynı Kanu-
nun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya 
başlayan veya çalışması devam edenlerin 1/10/2008 tarihinden sonraki sü-
relere ilişkin sosyal güvenlik destek primi borçları için;

Elden ya da posta kanalıyla borç dosyalarının oluşturulduğu sosyal güvenlik 
il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi takip birimine,(Ek: 7 ile)
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d) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi 
kapsamında emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında ça-
lışmaya başlayanların 1/10/2008 tarihinden sonraki sürelere ilişkin sosyal 
güvenlik destek primi borçları için;

Elden ya da posta kanalıyla “Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhiye/Ankara” ad-
resinde bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Görevlileri Öde-
meler Daire Başkanlığına, (Ek:8 ile)

başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Yaşlılık veya malullük aylığı alanların borç dosyalarının bulunduğu sosyal 
güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi takip birimince yapılandırma iş-
lemlerinin tamamlanmasından sonra, başvuru formları ve ödeme planlarının bir 
örneği tahsis dosyalarında muhafaza edilmek üzere ilgili ünitelere gönderilmek-
tedir. 

2.2.5- 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar, 5510 sayılı Kanunun Ek-5 inci 
ve Ek-6 ncı maddeleri kapsamındaki sigortalılar, isteğe bağlı sigortalılar ile 
(506 SK mülga 85. md, 5510 SK md. 5/g, 5510 SK md. 51/3) topluluk sigorta-
sına tabi sigortalılardan (506 SK mülga 86. md) kaynaklanan prim alacakları 
için; (Ek: 9 ile)

Elden veya posta yoluyla sigortalı dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il 
müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

2.2.6- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) ben-
di kapsamındaki genel sağlık sigortası prim alacakları için, (Ek:10 ile) 

Elden veya posta yoluyla ikametgahının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il 
müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

2.2.7- Emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken 5335 sayılı Kanunun 30 
uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerle-
rinde çalışmaları nedeniyle aylıklarının yersiz  ödendiği anlaşılanların,

a) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının;

- (a) bendi kapsamındaki sigortalıların, ikametgahının bulunduğu, 

- (b) bendi kapsamındaki sigortalıların, sigortalı dosyalarının bulunduğu

 sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine, (Ek: 11 ile) el-
den ya da posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsa-
mında sigortalı çalıştıran işverenlerce aynı veya farklı illerde birden fazla iş-
yerinin bulunması halinde her bir işyeri için ayrı ayrı başvuruda bulunulması 
gerekmekle birlikte, başvuru süresi 
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içinde bazı işyerleri için yapılandırma başvurusunda bulunulduğu halde bazı 
işyerleri için yapılandırma başvurusunda bulunulmadığı durumlarda, süresi için-
de yapılan başvuru formu ibraz edilmek ve yazılı olarak başvuruda bulunmak 
kaydıyla, bu işyerleri için de süresi içinde başvuruda bulunulmuş kabul edilerek 
işlemler sonuçlandırılmaktadır.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) 
veya (3) no’lu alt bentleri ile (4) nolu alt bendinden kaynaklanan prim borçları için 
ayrı ayrı başvuruda bulunmaları gerekirken yalnızca biri için başvuruda bulunan 
sigortalılar, her iki borç türü için de başvuruda bulunmuş kabul edilmektedir.

Başvurular sırasında başvuru formunda beyan edilen taksit süresi esas  ol-
makla birlikte borçlularca talep edilmesi halinde, başvuru formunda beyan edi-
len taksit sürelerine bağlı kalınmadan diğer işyeri için peşin veya farklı  süreli 
taksit de tercih edilebilecektir.

İlk taksit ödeme süresi geçirildikten sonra (3/2/2015 veya sonrasında) bir 
takvim yılı içinde ikiden fazla taksit ihlalinin meydana geldiği tarihten sonra da 
(2/6/2015 veya sonrasında) peşin ödeme seçeneği seçilememektedir.

e-Sigorta kanalıyla yapılacak olan yeniden yapılandırma başvurularının, 
www.sgk.gov.tr adresinden e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi girilmek suretiyle 
yapılması gerekmektedir.  

Ancak, 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkartılmış ya da çıkartılmamış ol-
masına rağmen daha önce alınmış olan e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi şif-
relerini unutmuş olan işverenlerce e-Sigorta kanalıyla başvuru yapılamayaca-
ğından, bu işverenlerin başvurularını elden ya da posta kanalıyla işyerinin bağlı 
bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine yapmaları 
da mümkün bulunmaktadır.

e-Sigorta kanalıyla yapılacak başvurularda, başvuru girişinin yapılmasının 
ardından, başvuru formunun barkotlu çıktısı mutlaka alınması icap etmektedir.  

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsa-
mında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan alacaklar için e-Sigorta kanalıyla 
yapılacak başvurular, on-lıne olarak işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il 
müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine aktarılmakta olup, başvuru formlarının 
bir örneği ilgili personel tarafından sistemden alınarak işyeri dosyasına konul-
maktadır.

Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde, taahhütlü, iadeli taahhüt-
lü, PTT Kargo (kapıdan kapıya teslim) ya da APS yolunun tercih edilmesi 
halinde  başvuru formunun postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak 
kabul edilmekte, adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru 
formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul 
edilmektedir. 



51Ankara SMMMO

3-KAPSAMA GİREN ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

3.1- Yeniden yapılandırma kapsamında ödenecek tutarın hesaplanması

Geçici 60 ıncı maddede yapılandırma kapsamına giren borçlara ilişkin ola-
rak  ödenecek tutarlar, idari para cezası alacakları için farklı, diğer alacaklar için 
farklı şekilde hesaplanması öngörülmektedir.

a) Sigorta primi, genel sağlık sigortası primi, işsizlik sigortası primi, DV. 
ÖİV.ve EKP. alacaklarının hesaplanması

Geçici 60 ıncı maddenin;

- Birinci fıkrasında, kapsama giren alacak asılları ile bu alacaklara öde-
me sürelerinin bittiği tarihlerden bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar geçen 
süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu 
maddede belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan 
gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden 
vazgeçileceği,

-Onyedinci fıkrasında, bu madde kapsamına giren alacakların; asıllarının 
bu maddenin yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olması şartıyla, bu maddenin 
yayımlandığı tarih itibarıyla aslı ödenmiş fer’i alacağın % 40’ının ilk taksit ödeme 
süresi içinde ödenmesi halinde kalan % 60’ının tahsilinden vazgeçileceği, aslı 
ödenmiş fer’i alacağın % 40’ının taksitle ödenmek istenmesi halinde bu madde-
nin dördüncü fıkrasının (c) bendine göre taksitlendirileceği,

- Onsekizinci fıkrasında ise bu maddede geçen Yİ-ÜFE aylık değişim oran-
ları tabirinin, Türkiye İstatistik Kurumunun her ay belirlediği 31/12/2004 tarihine 
kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2005 ta-
rihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2014 
tarihinden itibaren yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını 
ifade ettiği 

Öngörülmektedir.

Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve 
(b) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan sigorta primi, iş-
sizlik sigortası primi, genel sağlık sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, 
damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacaklarının hesaplan-
ması sırasında söz konusu alacakların ödeme sürelerinin sona erdiği tarihten, 
6552 sayılı Kanunun yayımlandığı 11/9/2014 tarihine kadar (bu tarih hariç) ge-
çen süre için gecikme cezası ve gecikme zammı yerine, değişim oranları esas 
alınarak hesaplanacak tutar ilave edilmek suretiyle, geçici 60 ıncı maddeye göre 
yeniden yapılandırılacak tutar hesaplanmaktadır.

Bu bağlamda, kapsama giren alacak asıllarına;

- 1965/Ocak -2004/Aralık ayları arasında toptan eşya fiyatları endeksi 
(TEFE), 
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- 2005/Ocak - 2013/Aralık ayları arasında üretici fiyatları endeksi (ÜFE), 

-2014/Ocak ila 2014/Ağustos ayları arasında yurt içi üretici fiyatları endeksi 
(Yİ-ÜFE),

aylık değişim oranları basit usulde uygulanmak suretiyle gecikme cezası ve 
gecikme zammı yerine tahsil edilecek tutar hesaplanacaktır.

Diğer taraftan, geçici 60 ıncı maddenin onsekizinci fıkrasında, bu madde 
hükümlerine göre ödenecek alacaklara bu maddenin yayımlandığı ay için uygu-
lanması gereken Yİ-ÜFE aylık değişim oranı olarak, bu maddenin yayımlandığı 
tarihten bir önceki ay için belirlenen Yİ-ÜFE aylık değişim oranının esas alına-
cağı öngörüldüğünden Kanunun yayım tarihinden bir önceki ay Eylül ayı oldu-
ğundan; 2014/Eylül ayı aylık değişim oranı olarak; 2014/Ağustos ayının aylık 
değişim oranının esas alınması gerekmektedir. 

Dolayısıyla yeniden yapılandırma kapsamında ödenecek tutarın hesaplan-
ması sırasında, kapsama giren alacak asıllarına ödeme vadesinin sona erdiği 
tarihten, 2014/Ağustos ve öncesi aylar  için ilgili aya ilişkin belirlenmiş TEFE/
ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları aylık olarak, Kanunun yürürlüğe girdiği 2014/
Eylül ayı için ise 2014/Ağustos ayına ilişkin Yİ-ÜFE aylık değişim oranı günlük 
(10 gün) olarak uygulanmaktadır.

Alacak asıllarına TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarının aylık olarak 
tatbik edilmesi sırasında, aylık değişim oranlarının eksi (-) değer aldığı aylar 
için; eksi değer almış olan oranlar da dikkate alınacak, ancak peşin veya taksit-
ler halinde ödenecek tutar, hiçbir şekilde alacağın asıl tutarından aşağı olama-
yacaktır.

Sonuç olarak, gecikme cezası ve gecikme zammının yerine dikkate alınacak 
tutarın hesaplanmasının ardından bulunan bu tutar ile alacak aslı toplanarak 
yeniden yapılandırılacak tutar hesaplanmış olmaktadır.

(Alacak aslı + Değişim oranları ile hesaplanan tutar = Yapılandırılacak borç 
tutarı)

Örnek : Kuruma, 2013/Kasım ayına ilişkin düzenlemiş olduğu AYLIK PRİM 
VE HİZMET BELGESİ. den  kaynaklanan 1.800,00 TL sigorta primi alacak aslı 
bulunan (D) AŞ. nin,  borçlarını yapılandırmak üzere başvurduğunu varsayarak 
yapılandırılacak tutarı hesplayalım.

2013/Kasım ayına ait AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ. den  kaynaklanan 
prim borcunun son ödeme tarihi 31/12/2013 olduğundan, bahse konu alacağa 
1/1/2014 tarihinden 10/9/2014 tarihine kadar (10/9/2014 tarihi dahil) TEFE/ÜFE/
Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarının basit usulde uygulanması ve gecikme cezası 
ve gecikme zammı yerine bulunacak tutarın  dikkate alınması icap etmektedir. 
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Bu durumda,
2014/Ocak için  :  3.32
2014/Şubat için  :  1,38
2014/Mart için  :  0,74
2014/Nisan için  :  0,09
2014/Mayıs için  : -0,52
2014/Haziran için  :  0,06
2014/Temmuz için  :  0,73
2014/Ağustos için  :  0,42

2014/Eylül ayı için ise 2014/Ağustos ayı için belirlenen Yİ-ÜFE aylık değişim 
oranının 10 günlüğü esas alınacağından, (0,42/ 30 X 10 =)  0,14 olmak üzere;

1.800,00 TL tutarındaki asıl alacağa uygulanacak Yİ-ÜFE oranı; ( 3,32 + 1,38 
+ 0,74 + 0,09+ (-0,52)  + 0,06 + 0,73 + 0,42 + 0,14  = ) 6,36 olmaktadır. (Yani 
GC.GZ. yerine esas alınacak tutar; 1.800.00 TL X 6,36  / 100 = ) 114,48 TL, 
olmaktadır.

Bu durumda; yeniden yapılandırılacak toplam alacak tutarı ise 1.800,00 
+ 114,48 = 1.914,48 TL olmaktadır.

Bu noktada dikkat edildiğinde görüleceği üzere bir noktaya dikkat çekmekte 
yarar bulunmaktadır. O da değişim oranlarının (+) veya (-) değerli olup olmadı-
ğına bakılmaksızın işleme dahil edildiği, (4) değerler toplanırken (-) değerlerin 
de eksiltmeye tabi tutulacağı unutulmamalıdır.  

Dikkat edilecek bir başka husus ise aybaşı kavramının ayın 15’i ile takip 
eden ayın 14’ü olarak uygulanan işyerleri için ayın 15 ini içine alan aya ait deği-
şim oranı dikkate alınarak işlem yapılması gerektiğidir. 

Öte yandan, Geçici 60 ıncı maddenin birinci fıkrasında, 2014/Nisan ve ön-
ceki aylara ilişkin olup 10/9/2014 veya öncesinde tahakkuk etmiş olan sigorta 
primi, işsizlik sigortası primi, damga vergisi, eğitime katkı payı ve özel işlem 
vergisi borçlarının yeniden yapılandırma kapsamına girdiği öngörüldüğünden, 
11/9/2014 veya sonrasında tahakkuk etmiş sigorta primi, işsizlik sigortası 
primi ve damga vergisi borçları 2014/Nisan ve önceki aylara ilişkin olsa 
dahi yapılandırma kapsamına alınmaması gerekmektedir.

Dolayısıyla, , 2014/Nisan ve önceki aylara ilişkin düzenlenen AYLIK PRİM 
VE HİZMET BELGESİ. nin tahakkuk işleminin 11/9/2014 veya sonrasında ya-
pılmasının gerektiği durumlarda; bu belgelerden dolayı tahakkuk eden borçları-
nın yapılandırma kapsamına dahil edilecek borçlar içine dahil edilmemesi için,  
öncelikle yapılandırma işlemlerinin tamamlanmasına, bahse konu belgelerin 
tahakkuk işlemlerinin, yapılandırma işlemlerinin tamamlanmasından sonra so-
nuçlandırılmasına dikkat edilmesi icap etmektedir.
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  Bununla birlikte, 2014/Nisan ve önceki aylara ait olan, kanunun yürürlük 
tarihi ile başvuru süresinin arasındaki dönemde (11/9/2014 - 31/12/2014 
tarihleri arasında)  Kurumca re’sen düzenlenen veya işverenlerce Kuruma 
verilen AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ. nin,

Maddenin yürürlük tarihinden önceki (11.9.2014 tarihinden önceki) bir 
tarihi taşıyan;

-Mahkeme kararı, 

-Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca düzenlenmiş ve rapor, 

-Resmi kurum ve kuruluşlarca Kuruma intikal ettirilen resmi yazı, 

-Kurumca, sigortalıların eksik gün bildirim formlarının (Ek-10) verilmemesi 
veya verilmesine rağmen Kurumca geçerli sayılmaması nedeniyle söz konusu 
belgelerin düzenlenerek ibraz edilmesinin istenilmesine ilişkin Kurum yazısı, 

Üzerine düzenlenmiş olması kaydıyla,  bu prim belgeleri de 10/9/2014 ve 
öncesinde Kuruma verilmiş gibi değerlendirilerek,  tahakkuk eden sigorta primi 
ve işsizlik sigortası prim borçları da yapılandırma kapsamına dahil edilmektedir. 

Ayrıca, 2014/Nisan ve önceki döneme ait olmak üzere sigortalılarca açı-
lan hizmet tespit davalarına istinaden 10/9/2014 ve öncesinde ilk derece 
mahkemelerince verilen karar üzerine işverence temyiz yoluna başvurul-
muş olmasına rağmen, Yargıtay tarafından nihai karar henüz verilmeden, 
işverenlerce ilk derece mahkeme kararı üzerine AYLIK PRİM VE HİZMET 
BELGESİ. düzenlenerek Kuruma verilmesi ve yapılandırma başvurusun-
da bulunulması halinde; davadan feragat edildiğine dair dilekçe alınmaksı-
zın bahse konu prim belgelerinin tahakkuk işlemleri yapılmakta ve  söz konusu 
borçlar da yapılandırma kapsamına dahil edilmektedir. .

Yargıtay tarafından nihai karar verilmeden önce ilk derece mahkemelerinin 
kararlarına istinaden düzenlenerek Kuruma verilen AYLIK PRİM VE HİZMET 
BELGESİ. nin öncelikle sadece tahakkuk kısmı işleme alınmakta, söz konusu 
belgelerin hizmet kısmı ise (sigortalıların yer aldığı bölüm) Yargıtay’ın onama 
kararından sonra  işleme alınmaktadır. 

Yargıtay’ın ilk derece mahkeme kararını (işveren lehine) bozması halinde, 
işveren tarafından yapılan ödemeler varsa diğer borçlara mahsup edilmekte, 
borcu yoksa 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca ilgililere iade edil-
mektedir.) 

b) İdari para cezası alacaklarının hesaplanması,

Geçici 60 ıncı maddenin ikinci fıkrası, “30/4/2014 tarihine kadar (bu tarih 
dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla öden-
memiş olan idari para cezası asıllarının % 50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin 
bittiği tarihlerden bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-
ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu maddede 
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belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde idari para cezası asıllarının kalan % 
50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi 
fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.” hükmünü içermektedir.

Bu bağlamda, 30/4/2014 ve önceki sürelerde işlenen fiiller dolayı uygu-
lanan ve başvuru tarihinin sonuna kadar (31/12/2014 tarihine kadar) tebliğ 
edilmiş olmasına rağmen henüz ödenmemiş veya eksik ödenmiş olan İPC. 
ları yapılandırma kapsamına dahil olmaktadır. 

Dolayısıyla, İPC. nın yeniden yapılandırılmasında, cezaya konu fiilin 
30/4/2014 veya önceki bir tarihte işlenmiş, 31/12/2014 veya öncesinde tebliğ 
edilmiş olması gerekmekte olup, 30/4/2014 tarihinden önce işlenmiş olan an-
cak, başvuru tarihi itibariyle halen tebliğ edilmemiş olan İPC. larının,  31/12/2014 
tarihinden önce tebliğ edilmesi kaydıyla yeniden yapılandırma kapsamına dahil 
edilmesi mümkün bulunmaktadır. 

Örnek : (A) Limited Şirketince ilk defa 28/4/2014 tarihinde sigortalı çalış-
tırmaya başlanıldığı halde işyeri bildirgesinin Kurumumuza 29/4/2014 tarihin-
de verildiği varsayıldığında, cezaya konu fiil bildirgenin yasal verilme süresi-
nin son günü olan 28/4/2014 tarihinde işlenmiş olduğundan bahse konu ceza  
31/12/2014 tarihinden önce işverene tebliğ edilmesi kaydıyla yapılandırma kap-
samına dahil edilecektir. 

Buna karşılık, 1/5/2014 ve sonrasında işlenen fiiller dolayısıyla uygulanan 
İPC.nın  31/12/2014 tarihinden önce tebliğ edilmiş olsa dahi yapılandırma kap-
samına dahil edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Örnek : 26/4/2014 tarihinde işten ayrılmış olan (A) sigortalısı için, sigorta-
lı işten ayrılış bildirgesinin 18/6/2014 tarihinde verildiği varsayıldığında, ceza-
ya konu fiilin, bildirgenin (10 günlük) yasal verilme süresinin son günü itiba-
riyle (6/5/2014 tarihinde) işlenmiş olduğu dikkate alınarak, başka bir ifade ile 
30/4/2014 tarihinden sonra işlenmiş/önce işlenmemiş kabul edilerek  bahse 
konu cezanın  31/12/2014 tarihinden önce işverene tebliğ edilmiş olması ha-
linde dahi yapılandırma kapsamına dahil edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Ünitelerimizde görevli personele, yeniden yapılandırma başvurularının siste-
me girilmesi sırasında, 30/4/2014 ve önceki tarihlerde işlenmiş olan fiiller dola-
yısıyla uygulanmış, ancak tebliğ edilememiş veya tebliğe çıkartılmamış İPC. nın 
mevcut olup olmadığının araştırılması, mevcut olduğunun  anlaşılması halinde, 
öncelikle söz konusu cezaların ilgililere tebliğ edilmesi, ardından yeniden yapı-
landırma başvurularının  sonuçlandırılmasında duyarlı davranılması hatırlatıl-
mıştır.

Yine, 30/4/2014 tarihi ve önceki sürelerde işlenmiş olan fiiller dolayısıyla uy-
gulanmış olan İPC. nın tebliğ tarihlerinin sisteme girilmemesi durumunda bu 
cezalar yeniden yapılandırma kapsamı dışında kalacağından, başvuru giriş iş-
lemleri sırasında tebliğ edildiği halde tebliğ tarihi girilmemiş idari para cezasının 
olup olmadığı da araştırılmaktadır.  
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İdari para cezası borçlarının yapılandırılması sırasında, idari para ceza-
sı alacak asıllarının % 50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 
10/9/2014 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları uygu-
lanmak suretiyle, geçici 60 ıncı maddeye göre yeniden yapılandırılacak tutar 
hesaplanmaktadır. 

Örnek : 17/1/2014 tarihinde işe başlayan bir sigortalıya ilişkin işe giriş bil-
dirgesinin Kurumumuza 20/1/2014 tarihinde verildiği ve bahse konu fiile ilişkin 
1.071,00 TL tutarındaki idari para cezasının işverene 6/3/2014 tarihinde tebliğ 
edildiği halde ödenmediği varsayıldığında, söz konusu cezanın yasal ödeme 
süresinin (15 gün) 21/3/2014 tarihinde sona erdiği dikkate alınarak;

Yeniden yapılandırılacak olan İPC. borç aslının 1.071,00 X 50 / 100 = 535,50 
TL. lık kısmı dikkate alınmayacak, borç aslı olarak arta kalan 535,50 TL. lık kı-
sım esas alınacaktır.

Bahse konu alacak için gecikme cezası ve gecikme zammı yerine hesapla-
nacak Yİ-ÜFE tutarı ise aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

İPC. nın doğduğu günü içine alan aya ait değişim oranı esas alınmak sure-
tiyle;

22/3/2014 -  21/4/2014 dönemi için; 2014/Mart ayı Yİ-ÜFE’si 0,74

22/4/2014 -  21/5/2014 dönemi için; 2014/Nisan ayı Yİ-ÜFE’si 0,09,

22/5/2014 - 21/6/2014 dönemi için; 2014/Mayıs ayı Yİ-ÜFE’si (-0,52),

22/6/2014 - 21/7/2014 dönemi için; 2014/Haziran ayı Yİ-ÜFE’si 0,06,

22/7/2014 - 21/8/2014 dönemi için      2014/Temmuz ayı Yİ-ÜFE’si 0,73,

22/8/2014 - 10/9/2014 dönemi için ise 2014/Ağustos ayı için belirlenen Yİ-
ÜFE aylık değişim oranının 20 günlüğü esas alınacağından, (0,42 / 30 X 20 =)  
0,28 olmak üzere,

535,50 TL tutarındaki asıl alacağa uygulanacak Yİ-ÜFE oranı;

(0,74 + 0,09+ (-0,52)  + 0,06 + 0,73 + 0,28  = )  1,38 olmaktadır.

Bu durumda, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine dikkate alınacak 
tutar; 

(535,50 TL X 1,38 / 100 = ) 7,39  TL.

Yapılandırılacak alacak tutarı ise (535,50 + 7,39 = ) 542,89 TL.  olmakta-
dır. 

c) Aslı ödenmiş fer’i alacakların hesaplanması

Kapsama giren alacak asıllarının geçici 60 ıncı maddenin yayımlandığı 
11/9/2014 tarihinden önce ödenmiş olmasına rağmen fer’ ilerinin ödenmemiş 
olduğu durumlarda, fer’i alacaklara 10/9/2014 tarihine kadar sosyal güvenlik 
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mevzuatının ilgili hükümleri doğrultusunda hesaplanan tutarın % 40’ı yeniden 
yapılandırmaya esas alınacak borç tutarı  olacaktır.

d) Eksik İşçilikten kaynaklanan prim alacaklarının hesaplanması,

30/4/2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan ve re’sen tahak-
kuk ettirilen prim borçları en geç 10/9/2014 tarihine kadar işverenlere teb-
liğ edilen Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten 
kaynaklanan prim borçları yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilmektedir. 

Ayrıca, 30/4/2014 tarihine kadar bitirilmiş ihale konusu işler ve özel bina in-
şaatlarıyla ilgili olarak;

İşverenler tarafından, 10/9/2014 tarihine kadar işin bitirildiğine dair di-
lekçe ile başvurarak teminat iade yazısının/ilişiksizlik belgesinin verilmesi 
talep edilmiş olmasına rağmen, ilgili sosyal güvenlik merkezince fark iş-
çilik borcunun işverene tebliğ edilememiş olması halinde, işverenlere atfe-
dilebilecek bir kusurun bulunmadığı da dikkate alınarak gerekli araştırma/tespit 
işlemi derhal yapılmakta ve varsa bu işlere ilişkin fark işçilikten kaynaklanan 
prim alacakları da yapılandırma kapsamına dahil edilmekte ve ödeme planında 
gösterilmektedir.

Öte yandan, ihale konusu işyerlerine ilişkin idare nezdindeki banka teminat 
mektuplarının süreli olması halinde, bu teminat mektuplarının süresiz ve kat’i 
olacak şekilde değiştirilmesi ya da teminat mektuplarının süresinin peşin veya 
taksitle ödeme başvurusuna bakılarak son ödeme tarihini izleyen üçüncü ayın 
sonuna kadar uzatılması gerekmektedir.

Teminat mektuplarının süresiz ve kat’i olması veya süreli olmasına rağmen, 
süresinin en az peşin veya taksitle ödeme başvurusuna göre son ödeme tarihini 
izleyen üçüncü ayın sonuna kadar devam ediyor olması halinde, teminat mek-
tupları ile ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Hal böyle olmakla birlikte, idare nezdindeki banka teminat mektupları süreli 
olan, ancak süresi başvuru tarihi itibariyle sona ermiş olan işyeri işverenlerince, 
geçici 60 ıncı maddeye göre hesaplanacak tutarın tamamının 31/12/2014 tari-
hine kadar peşin olarak ödenmesi halinde de  teminat mektuplarının süresinin 
uzatılmasına veya süresiz ve kat’i olarak değiştirilmesine gerek bulunmamak-
tadır.

3.2- Genel sağlık sigortalılarının gelir testi işlemleri,

6552 sayılı Kanunun 57 nci maddesi ile 5510 sayılı Kanununa geçici 53 üncü 
madde eklenmiş olup söz konusu maddede, 

“60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigor-
tası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan bu maddenin 
yayımını takip eden aybaşından itibaren altı ay içerisinde gelir testine başvuran 
kişilerin genel sağlık sigortası primleri yapılan gelir testi sonucuna göre tescil 
başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilir. 
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60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında re’sen genel sağlık 
sigortası tescili yapılmış olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 
gelir testi yaptırmış olmakla birlikte gelir düzeyleri asgari ücretin iki katından 
daha düşük olarak tespit edilmiş olanların, bu tespit öncesinde genel sağlık si-
gortası primi ödenmemiş olan süreleri hakkında da gelir testi sonucu bulunan 
tutarlar esas alınarak birinci fıkra hükümleri uygulanır. Ancak, bu maddenin yü-
rürlüğe girdiği tarihe kadar ödemiş oldukları genel sağlık sigortası primi ile ge-
cikme cezası ve gecikme zammı tutarları geri iade edilmez.”

hükümleri yer almaktadır.

Bu bağlamda, geçici 53 üncü madde uyarınca gelir testi yapılacak işlemler 
aşağıda açıklanmıştır.

3.2.1. İlk defa gelir testine başvuracak olan genel sağlık sigortalıları ile 
ilgili yapılacak işlemler

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsa-
mında zorunlu genel sağlık sigortası tescili yapıldığı halde gelir testine hiç baş-
vurmayan kişilerin, geçici 53 üncü maddenin Resmi Gazete’de yayımlandığı 
(11/09/2014) tarihi takip eden aybaşından itibaren  altı ay içerisinde (31/3/2015 
tarihi mesai bitimine kadar) yerleşim yerindeki sosyal yardımlaşma ve daya-
nışma vakfına gelir testi başvurusunda bulunmaları durumunda genel sağ-
lık sigortası tescili, gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren 
güncellenecek ve belirlenen gelir seviyesine göre primleri tahakkuk ettirilecektir.

Örnek : 10/5/2012 tarihinde Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının 
(g) bendi kapsamında zorunlu genel sağlık sigortalısı olan ve “Gelir Testine Mü-
racaat Bildirim Tebligatı” formu tebliğ edilmediği anlaşılan kişinin,  10/10/2014 
tarihinde ilk defa gelir testi yaptırmak için sosyal yardımlaşma ve dayanışma 
vakfına başvuruda bulunduğu, vakıf tarafından yapılan inceleme ve değerlendir-
me neticesinde aile içerisinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte biri ile 
asgari ücret arasında (60/G-1 gelir seviyesinde) olduğunun tespit edildiği varsa-
yıldığında, kişiye ait tescil kaydı tescil başlangıç tarihi olan 10/5/2012 tarihinden 
itibaren (60/G-1) gelir seviyesine göre güncellenecek ve genel sağlık sigortası 
primleri bu gelir seviyesi üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

Bu kişinin 10/9/2014 tarihine kadar ödenmiş genel sağlık sigortası primleri 
varsa iade edilmesi mümkün değildir.  

Örnek 8- 21/3/2013 tarihinde zorunlu genel sağlık sigortası kapsamına alına-
rak, 12/4/2013 tarihinde “Gelir Testine Müracaat Bildirim Tebligatı” tebliğ edilen 
kişinin gelir testine hiç başvurmaması nedeniyle aile içindeki kişi başına düşen 
gelir miktarının asgari ücretin iki katından fazla olduğu kabul edilerek primleri 
21/3/2013 tarihinden itibaren (60/G-3) gelir seviyesi esas alınarak tahakkuk et-
tirilmiştir. Yapılan inceleme neticesinde daha önce hiç ödeme yapmadığı tespit 
edilen bu kişinin geçici 53 üncü maddeye istinaden 18/10/2014 tarihinde gelir 
testi yaptırmak için müracaat ettiği ve yapılan gelir testi sonucunda aile içindeki 
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kişi başına düşen gelir miktarının asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret ara-
sında tespit edildiği varsayıldığında, bu kişinin primleri tescil başlangıç tarihi 
olan 21/3/2013 tarihinden itibaren    (60/G-1) gelir seviyesi üzerinden tahakkuk 
ettirilecektir.

3.2.2. 10/09/2014 ve öncesinde gelir seviyesi tespit edilmiş genel sağlık 
sigortalıları ile ilgili yapılacak işlemler

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsa-
mında zorunlu genel sağlık sigortası tescili yapıldığı halde, gelir testi yaptırmak 
için 28/12/2011 tarihli ve 28156 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Genel Sağ-
lık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelikte öngörülen sürenin (60/C-1 için 6 ay, 60/G için 1 
ay) dışında sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvuruda bulunan 
kişilerin, tescil başlangıç tarihinden gelir testinin sonuçlandığı tarihe kadar aile 
içerisindeki kişi başına düşen gelirleri asgari ücretin iki katından fazla olduğu 
kabul edilmekte ve primleri bu seviye (60/G-3 seviyesi) esas alınarak tahakkuk 
ettirilmektedir. Gelir testinin sonuçlandığı tarihten sonra ise tespit edilen gelir 
testi sonucuna göre (C-1), (G-1) (G-2) veya (G-3) gelir seviyesi üzerinden prim 
tahakkuku yapılmaktadır.

5510 sayılı Kanunun geçici 53 üncü maddesinde, gelir testi sonucuna göre 
belirlenen gelir seviyesinin tescil başlangıç tarihinden itibaren esas alınacağı 
öngörüldüğünden, bu nitelikteki kişilerin genel sağlık sigortası primleri, tespit 
edilen gelir seviyesi esas alınarak tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk 
ettirilecektir. 

Ayrıca yine anılan geçici 53 üncü madde uyarınca gelir testi sonucunun pri-
mi ödenmemiş süreler için uygulanacağı öngörüldüğünden,  bu kişilerin tescil 
işlemleri gelir testi sonucuna göre güncellenecek ancak, 10/9/2014 tarihinden 
önce ödenen genel sağlık sigortası primlerin iadesi yapılmayacaktır.

Örnek 9- 1/5/2012 tarihinde zorunlu genel sağlık sigortası kapsamına alı-
narak, 11/5/2012 tarihinde “Gelir Testine Müracaat Bildirim Tebligatı” tebliğ edi-
len kişinin, 18/2/2013 tarihinde gelir testine başvuruda bulunduğu, gelir testinin 
21/2/2013 tarihinde sonuçlandığı ve aile içinde kişi başına düşen gelir miktarının 
aylık asgari ücretin üçte birinden az olduğunun tespit edildiği varsayıldığında, bu 
kişinin genel sağlık sigortası primleri; 

- Gelir testine 6 aylık süreden sonra başvurması nedeniyle aile içindeki kişi 
başına düşen gelir miktarı asgari ücretin iki katından fazla olduğu kabul edilerek 
1/5/2012 tarihinden gelir testinin sonuçlandığı 20/2/2013 tarihine kadar (60/G-3) 
gelir seviyesi esas alınarak, 

- 21/2/2013 tarihinden itibaren ise gelir testi sonucuna göre belirlenen (60/C-
1) gelir seviyesi esas alınarak 

tahakkuk ettirilmiştir.
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Ancak; sigortalının tescil işlemleri Geçici 53 üncü madde hükümlerine isti-
naden yeniden değerlendirildiğinde, 1/5/2012 tarihinden 20/2/2013 tarihine ka-
dar bu kişi adına tahakkuk eden genel sağlık sigortası primleri için herhangi bir 
ödemenin olmadığı da dikkate alındığında, gelir testi sonucunda tespit edilen 
(60/C-1) gelir düzeyi; 21/2/2013 tarihinden itibaren değil, tescil başlangıç tarihi 
olan 1/5/2012 tarihinden itibaren dikkate alınacaktır. Dolayısıyla bu kişinin genel 
sağlık sigortalılığından kaynaklanan primlerinin tamamı ilgili kurumlarca ödene-
ceğinden, bu kişinin yapılandırmaya esas herhangi bir borcu olmayacaktır.

 Örnek 10- 11/3/2013 tarihinde zorunlu genel sağlık sigortası kapsamına alı-
narak, 17/4/2013 tarihinde “Gelir Testine Müracaat Bildirim Tebligatı” tebliğ edi-
len kişinin, 21/11/2013 tarihinde gelir testine başvuruda bulunduğu, gelir testinin 
29/11/2013 tarihinde (60/G-1) gelir seviyesinde sonuçlandığı varsayıldığında, 
kişinin genel sağlık sigortasına ilişkin tescil kayıtlarının incelenmesi sonucunda;

- Mevzuatımızda öngörülen sürenin dışında gelir testine başvuruda bulun-
ması nedeniyle, aile içindeki kişi başına düşen gelir miktarı asgari ücretin iki 
katından fazla olduğu kabul edilerek 11/3/2013 - 28/11/2013 tarihleri arasında 
(60/G-3) gelir seviyesinin esas alındığı, 

- Yapılan gelir testi sonucunda aile içindeki kişi başına düşen gelir miktarının  
asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında olmasından dolayı  29/11/2013 
tarihinden itibaren ise (60/G-1) gelir seviyesi üzerinden devam ettiği,

anlaşılmıştır.

Ayrıca, genel sağlık sigortası primlerine ilişkin kayıtlarının kontrol edilmesi 
neticesinde;

- 2013/Mart, Nisan, Haziran aylarına ilişkin (60/G-3) gelir seviyesi üzerinden 
tahakkuk eden primlerin süresi içerisinde ödendiği,

- 2013/Mayıs ayına ilişkin (60/G-3) gelir seviyesi üzerinden tahakkuk eden 
primlerin süresi dışında gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödendiği,

- 2013/Temmuz ayına ilişkin (60/G-3) gelir seviyesi üzerinden tahakkuk eden 
primin ise 10 günlük süreye isabet eden kısmının ödendiği,

tespit edilmiştir.

Bu durumda, geçici 53 üncü madde uyarınca sigortalının tescil kaydı, tes-
cil başlangıç tarihinden itibaren (11/3/2013) tespit edilen gelir seviyesi (60/G-1) 
üzerinden güncellenecektir. Güncelleme sonucunda daha önceden ödenen dö-
nemler için prim tahakkuku yapılmayacak olup ödenmeyen dönemler için tespit 
edilen gelir seviyesine göre prim tahakkuku yapılacaktır. Ayrıca daha önceden 
ödenen primlerden artan tutarın bulunması halinde ise bu primler iade edilme-
yecektir. Dolayısıyla; gelir testi sonuçları primi ödenmemiş sürelere uygulana-
caktır. 
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3.3- 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında 
çalışmaya başlayanlara yapılan yersiz ödemelerin yapılandırılması,

Sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken 
5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum 
ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilenlere bu mad-
denin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ödeme dönemine kadar yersiz ödendiği 
tespit edilen aylıklara ilişkin borçlar yapılandırma kapsamına alınmıştır.

Bu bağlamda, sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı 
almakta iken 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına 
giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesi-
lenlere bu maddenin yürürlüğe girdiği 11/9/2014 tarihini takip eden ödeme döne-
mine kadar yersiz ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin borç asıllarına, Yİ-ÜFE 
aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ilave edilmek suretiyle 
yapılandırılarak, Kanunun geçici 60 ıncı maddesinde belirtilen süre ve şekilde 
ödenecektir.

4- ALACAKLARIN PEŞİN VEYA TAKSİTLER HALİNDE ÖDENMESİ

Geçici 60 ncı maddenin;

Üçüncü fıkrasında, “Bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlu-
ların;

b) İlk taksiti bu maddenin yayımlandığı tarihi izleyen ay başından itibaren; 
birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen borçlular sekiz ay içerisinde, diğer bentler-
de belirtilenler ise dört ay içerisinde, diğer taksitlerini ise ikişer aylık dönemler 
halinde azami onsekiz eşit taksitte ödemeleri gerekir.”

Dördüncü fıkrasında, “a) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) 
bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu hariç diğer 
borçların bu madde hükümlerine göre hesaplanan tutarının ilk taksit ödeme sü-
resi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, bu tutara bu maddenin yayımlandığı 
tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz. Ka-
nunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık 
statüsünden kaynaklanan prim borcu aslının ilk taksit ödeme süresi içerisinde 
tamamen ödenmesi halinde ödeme tarihine kadar sosyal güvenlik mevzuatına 
göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilmez.”

b) Bu madde hükümlerine göre hesaplanan tutarın taksitle ödenmek isten-
mesi halinde, ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla, borçlu-
ların başvuru sırasında altı, dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksitte ödeme se-
çeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha 
uzun bir sürede ödeme yapılamaz.
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c) Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;

1) Altı eşit taksit için (1,05),

2) Dokuz eşit taksit için (1,07),

3) Oniki eşit taksit için (1,10),

4) Onsekiz eşit taksit için (1,15),

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer 
aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu madde hükümle-
rinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit sü-
resine uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede 
ödeme yapılması halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.”

On altıncı fıkrasında ise, “Bu madde kapsamında ödenmesi gereken tutarlar, 
il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişi-
liğini haiz kuruluşlarca ikişer aylık dönemler halinde azami otuzaltı eşit taksitte, 
bu madde ile bu maddeyi ihdas eden Kanunun 75 inci maddesi kapsamında 
ödenmesi gereken tutarlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federas-
yonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif 
alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler halinde azami 
kırkiki eşit taksitte ödenebilir. Bu takdirde bu bent hükmüne göre hesaplanacak 
katsayı yirmidört eşit taksit için (1,20), otuz eşit taksit için (1,25), otuzaltı eşit 
taksit için (1,30) ve kırkiki eşit taksit için (1,35) olarak uygulanır.”

hükümleri yer almaktadır.

Bu bağlamda, kapsama giren borçlarını geçici 60 ıncı maddeye göre yeni-
den  yapılandırmak amacıyla başvuruda bulunan borçluların, borçlarını ne şe-
kilde (peşin veya taksitle) ödeyeceklerini, taksitle ödeme yolunun tercih etmeleri 
halinde her bir borç türü için talep ettikleri taksit sayısını başvuru formunda be-
lirtilmesi  gerekmektedir.

Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceği belirtilmemiş ise azami tak-
sit süresi seçilmiş olduğu kabul edilecektir.

4.1-Yeniden yapılandırılan alacaklar için peşin ödeme yolunun tercih 
edilmesi halinde ödenecek tutar ve ödeme süresi

Geçici 60 ıncı madde uyarınca kapsama giren borçlar için peşin ödeme yo-
lunun tercih edilmesi halinde ödenecek tutar ve ödeme süresi;

-5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri 
kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan alacaklar ile sosyal güven-
lik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken 5335 sayılı Ka-
nunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara 
ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilerek yersiz olarak ödendiği 
tespit edilen aylıklara ilişkin alacaklar yönünden farklı, 
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- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsa-
mındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan alacaklar yönünden farklı

şekilde belirlenmektedir.

4.1.1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve 
(b) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan alacaklar 
yönünden peşin ödenecek tutar ve ödeme süresi, (en geç 31/1/2014 tarihine 
kadar)

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bent-
leri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan alacak aslı (idari para 
cezası alacakları için alacak aslının % 50’si) ile bu alacaklara ödeme süresi-
nin bittiği tarihten  10/9/2014 tarihine kadar TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim 
oranları esas alınmak suretiyle hesaplanan tutarın tamamının 31/1/2015 tarihi-
nin Cumartesi gününe rastlaması nedeniyle en geç 02/02/2015 tarihine kadar 
ödenmesi halinde anılan Kanunun yayımlandığı 11/9/2014 tarihinden ödemenin 
yapıldığı tarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmayacaktır.

Örnek : (B) Anonim Şirketinin 16/10/2014 tarihinde kapsama giren borçları 
için geçici 60 ıncı madde uyarınca peşin ödeme başvurusunda bulunduğu ve 
peşin ödemeye esas tutarın;

Alacak aslının 14.354,00 TL

Gecikme cezası ve gecikme zammı yerine hesaplanan TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE 
tutarının 6.748,55 TL olduğu varsayıldığında, 

14.354,00 + 6.748,55 = 21.102,55 TL tutarındaki alacağın tamamının en 
geç 02/02/2015 tarihine kadar ödenmesi halinde,  11/9/2014 tarihinden öde-
menin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmayacaktır.

Diğer taraftan, geçici 60 ıncı  madde uyarınca yapılan başvuru sırasında, 
borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen borcun tama-
mının ilk taksit ödeme süresi içinde (02/02/2015 tarihine kadar) ödenmesi halin-
de, peşin ödeme talebinde bulunulmuş gibi kabul edilerek borçlulardan taksit-
lendirme farkı alınmayacaktır.

4.1.2- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) ben-
di kapsamındaki  (GSS) sigortalılık statüsünden kaynaklanan alacaklar 
yönünden peşin ödenecek tutar ve ödeme süresi (en geç 31/5/2015 tarihine 
kadar) 

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamın-
daki sigortalılık statüsünden kaynaklanan alacak aslının tamamının 31/5/2015 
tarihinin Pazar gününe rastlaması nedeniyle en geç 1/6/2015 tarihine kadar 
ödenmesi halinde bu alacaklar için herhangi bir faiz alınmayacaktır.

Sonuç itibariyle; 5510 sayılı Kanunun 60 ncı maddesinin birinci fıkrasının 
(g) bendi kapsamındaki sigortalıların kapsama giren alacak asıllarının tamamı-
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nı 1/6/2015 tarihine kadar ödemeleri halinde, hem 5510 sayılı Kanun uyarınca 
hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden, hem de geçici 
60 ıncı maddeye göre TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE tutarları esas alınarak hesaplanan 
tutarının tahsilinden vazgeçilmektedir. 

Örnek : 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi 
kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu bulunan (A) si-
gortalısının  geçici 60 ıncı madde uyarınca peşin ödeme başvurusunda bulundu-
ğu ve 30/4/2014 tarihine kadar birikmiş prim borcu aslının 4.758,00 TL tutarında 
olduğu varsayıldığında,  bu alacağın tamamının en geç 1/6/2015 tarihine kadar 
ödenmesi halinde, hem 5510 sayılı Kanun uyarınca hesaplanan gecikme cezası 
ve gecikme zammından, hem de geçici 60 ıncı maddeye göre TEFE/ÜFE/Yİ-
ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutardan (tahsilinden) vazgeçilmektedir. 

4.1.3- 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamın-
da çalışanlara yapılan yersiz ödemeler yönünden peşin ödenecek tutar ve 
ödeme süresi

Sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken, 
5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum 
ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilerek, yersiz 
olarak ödendiği tespit edilen alacaklara ilişkin borç asılları ile bu alacaklara öde-
me sürelerinin bittiği tarihlerden  bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar geçen 
süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ta-
mamının en geç  02/02/2015  tarihine kadar ödenmesi halinde, anılan Kanu-
nun yayımlandığı 11/9/2014 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen 
süre için hesaplanan faiz alacaklarının tahsilinden vazgeçilecektir.

4.2-Yeniden yapılandırılan alacaklar için taksitle ödeme yolunun tercih 
edilmesi halinde ödenecek tutar ve ödeme süresi

4.2.1- Taksitler halinde ödenecek tutarın hesaplanması

a) Genel olarak taksitler halinde ödenecek tutarın hesaplanması ve tak-
sitlerin ödenme süresi 

Kapsama giren borçlar için taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halin-
de geçici 60 ıncı madde kapsamına giren borçların, ikişer aylık süreler itibariyle 
altı, dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksitte ödenmesi mümkün bulunduğun-
dan, başvuru formunda bahse konu taksit sürelerinden birinin tercih edilmesi 
gerekmektedir.

Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceğinin veya taksitle ödeme 
yolunun seçilmesine rağmen borcun kaç taksitte ödeneceğinin beyan edil-
memesi halinde, borcun azami taksit süresi içinde ödeneceğinin kabul edildiği 
varsayılarak onsekiz eşit taksit üzerinden ödeme planı hazırlanacaktır.

Yine, borçlarını taksitler halinde ödeme yolunu tercih eden borçluların, baş-
vuru formunda seçebilecekleri altı, dokuz, oniki veya onsekiz taksitten biri 
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yerine farklı bir taksit sayısı seçmeleri halinde, taksit sayısına en yakın üst 
dilimdeki taksit sayısının, onsekiz taksitten daha fazla süreli bir taksit süresini 
tercih etmiş olmaları halinde ise onsekiz taksit süresinin tercih edildiği  kabul 
edilmektedir. 

Kapsama giren tüm borç türleri için (peşin veya taksitle) aynı ödeme şekli 
tercih edilebileceği gibi, bir borç türü için peşin, diğer borç türleri için taksitle 
ödeme yolu veya bir borç türü için farklı sayıda taksit, diğer borç türü için farklı 
sayıda taksit seçilebilmesi de  mümkün bulunmaktadır.

Taksitler halinde ödenecek olan tutarın tespiti sırasında, öncelikle kapsama 
giren alacaklara ilişkin alacak aslı ile TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE oranları esas alınarak 
gecikme cezası ve gecikme zammı yerine dikkate alınacak tutar hesaplanacak, 
ardından bulunan bu tutar, borçlularca talep edilen taksit sayısına göre;

- Altı eşit taksit için (1,05),

- Dokuz eşit taksit için (1,07),

- Oniki eşit taksit için (1,10),

- Onsekiz eşit taksit için (1,15),

katsayısı ile çarpılacaktır.

Daha sonra, yeniden yapılandırmaya esas toplam alacak tutarı (alacak aslı + 
TEFE/ ÜFE/Yİ-ÜFE tutan ) ile ilgili katsayısının çarpılması sonucunda bulunan 
tutar toplanarak talep edilen taksit sayısına bölünecek ve ikişer aylık dönemler 
itibariyle ödenecek taksit tutarı belirlenecektir. 

FORMÜL: (Kapsama giren alacak aslı tutarı (+)  Değişim oranları dikkate 
alınarak hesaplanan tutar) (X) Taksit talebine uygun katsayı = Taksitle ödene-
cek tutar 

Örnek : (B) Gerçek Kişisinin geçici 60 ıncı madde kapsamına giren 

* Sigorta primi alacak aslı  : 17.516,45

TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE tutarı  :   6.874,16

Toplam    : 24.390,61 TL

* İşsizlik sigortası primi alacak aslı :   2.925,84 

TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE tutarı             :      197,56

Toplam    :   3.123,40 TL olduğu, 

başvuru formunda sigorta primi borçları için on sekiz eşit taksit, işsizlik sigor-
tası primi borçları için ise on iki eşit taksit talebinde bulunduğu varsayıldığında,

- Sigorta primi, on sekiz taksit için toplam tutar   (24.390,61 X 1,15 = )  
28.049,20 TL,
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- İşsizlik sig. Primi için  on iki  taksit için ödenecek toplam tutar ise;
3.123,40 X 1,10 = 3.435,74 TL olmaktadır.
İkişer aylık taksitler halinde ödenecek tutar ise yukarıda açıklandığı şekilde 

hesaplanan borcun talep edilen taksit sayısına bölünmesi suretiyle bulunacaktır.
Örnek: Yukarıda belirtilen örnekteki işyerinin aylık taksit tutarları;
* Sigorta primi yönünden ; (28.049,20 / 18 = ) 1.558,29 TL,
* İşsizlik sigortası primi yönünden ise ; (3.435,74 / 12 = ) 286,31TL
olacaktır.
b)Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince talep 

edilebilecek taksit sayısı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu veya özerk spor fe-

derasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan 
spor kulüplerinin kapsama giren borçları kırkiki eşit taksitte ödenebilmekte-
dir. 

Hal böyle olmakla birlikte, kapsama giren borçlar için otuz ila kırkiki taksit 
arasında bir tercih yapılabilmesi için, talepte bulunan spor kulüplerinden, Genç-
lik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu veya özerk spor federasyon-
larına tescil edilmiş olduklarını, ilgili kuruluşlardan alacakları belge ile kanıtlama-
ları istenilmektedir.

Dolayısıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu veya 
özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olduklarını belgeleyen spor kulüpleri, 
amatör veya profesyonel oldukları üzerinde durulmaksızın kapsama giren borç-
larının yeniden yapılandırılması amacıyla kırkiki taksite kadar tercihte bulunabi-
leceklerdir.

Bu durumda, anılan borçluların aylık taksit tutarları, yeniden yapılandırılan 
toplam alacak tutarının talep edilen taksit sayısına göre, (diğer taksit sayıları için 
belilenen katsayılar aynı kalmak kaydıyla);

Yirmidört eşit taksit için (1,20); Otuz eşit taksit için (1,25) ; Otuzaltı eşit taksit 
için (1,30),; Kırkiki eşit taksit için (1,35) katsayısı ile çarpılmak suretiyle hesap-
lanan toplam tutarın talep edilen taksit sayısına bölünmesi suretiyle belirlene-
cektir.

Diğer taraftan spor kulüplerinin borçlarının, otuz ila kırkiki ay arasında ter-
cih edilecek taksit sayısına bölünebilmesi için, ilgili sosyal güvenlik il mü-
dürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince işyeri tescil kütüklerinde yer alan 
“Faaliyette Bulunulan Sektör” alanının “SPOR KL.” olarak seçilmiş olması 
gerekmektedir.

Diğer taraftan, bilindiği gibi, 6111 sayılı Kanun ile  2010/Kasım ayına kadar 
olan birikmiş prim ve diğer borçlar için Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulu-
nan spor kulüplerine kırk iki aya kadar taksitle ödeme imkanı sağlanmıştır.
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6111 sayılı Kanun ile getirilen ödeme kolaylığı çerçevesinde bahse konu ku-
rum, kuruluş ve kulüplerce taksitle ödeme başvurusunda bulunulmuş olmakla 
birlikte otuzaltı veya kırkiki ay taksit talebinde bulunanlar yönünden, geçici 60 
ıncı madde kapsamına giren borçlar için de yapılandırma başvurusunda bulu-
nulması halinde, bu borçluların, 6111 sayılı Kanun kapsamındaki ödeme yü-
kümlülüklerini yerine getiriyor olmaları halinde,   bu borçluların 6111 sayılı kanun 
kapsamına giren borçları dışında kalan ve geçici 60 kapsamına giren borçları 
yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.

4.2.2- Taksitlerin ödeme süresi

Geçici 60 ıncı madde kapsamında hesaplanan aylık taksitler için ilk tak-
sit ödeme yükümlülüğü;

-5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri 
kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan alacaklar ile sosyal güven-
lik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken, 5335 sayılı Ka-
nunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara 
ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilerek yersiz olarak ödendiği 
tespit edilen alacaklar yönünden 02/02/2015 tarihinde, 

- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kap-
samındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan alacaklar yönünden 31/5/2015 
tarihinin Pazar gününe rastlaması nedeniyle 1/6/2015 tarihinde,

 sona ermektedir.

 Dolayısıyla, ikişer aylık dönemler itibariyle ödenecek olan taksitlerin ödeme 
vadesinin son günü ikinci ayın son günü olmakla birlikte, taksitlerin ödeme va-
desinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre, resmi tatili izleyen ilk 
iş günü sona ermektedir.

Diğer taraftan geçici 60 ıncı madde uyarınca yapılan başvuru sırasında, he-
saplanan borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen, bor-
cun tamamının tercih edilen taksit sayısından daha kısa süre içinde ödenecek 
olması halinde, öncelikle taksitlendirme farkı ilgili taksit sayısına ilişkin katsayı-
ya göre yeniden hesap edilmekte, ardından kalan taksit tutarları ilgili katsayıya 
göre hesaplanan bakiye taksitlendirme farkı üzerinden tahsil edilmektedir.

Yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında ça-
lışmaya başlayanların, 1/10/2008 tarihinden önceki sürelere ilişkin sosyal 
güvenlik destek prim borçları için peşin veya taksitle ödeme yolunu ter-
cih etmeleri halinde, yeniden yapılandırılan borçların anlaşmalı bankalara 
ödenmesi gerekmektedir.

Yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanu-
nun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya baş-
layanların, 1/10/2008 tarihinden sonraki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek 
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prim borçları için taksitle ödeme yolunu tercih etmeleri halinde, yeniden yapılan-
dırılan borç tutarları 4/1(a) kapsamındakiler için banka ya da aylıktan kesme, 
yoluyla tahsil edilecektir.

Ayrıca, sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almak-
ta iken, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren 
kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıklarının yersiz 
ödendiği tespit edilenlerin, yapılandırma taleplerinde taksitli ödeme seçeneğini 
tercih etmeleri halinde, yeniden yapılandırılan borç tutarları banka ya da aylık-
tan kesme yoluyla tahsil edilecektir.

Örnek :  Yukarıda belirtilen örnekte, borçlunun onsekiz taksit talebinde bu-
lunduğu sigorta prim borçları için onuncu taksit ödeme süresi geçtikten sonra on 
iki taksit süresi içinde, kalan taksitlerinin tamamını ödemek istediği varsayıldı-
ğında, daha önce on sekiz taksite göre hesaplanan taksitlendirme farkı, bu defa 
on iki taksit süresi üzerinden yeniden hesaplanacaktır.

Bu durumda, 24.390,61 TL sigorta prim borcuna isabet eden taksitlendirme 
farkı,  bu defa 1,10 katsayı üzerinden yeniden hesaplanacak ve ödenecek top-
lam tutar,

24.390,61 X 1,10 = 26.829,67 TL olacak olup, söz konusu tutarın;

26.829,67 – 24.390,61 = 2.439,06 TL tutarındaki kısmı taksitlendirme farkı 
olacaktır.

Ancak bu durumda yeni oran üzerinden hesaplanan bakiye taksitlendirme 
farkı negatife düşmüş ise kalan taksitler için taksitlendirme farkı alınmayacak, 
ancak taksitlendirme farkının iadesi de yapılmayacaktır.

Öte yandan, kapsama giren borçları için, peşin ödeme yolunu tercih etmiş 
olan borçluların, yeniden yapılandırılmış borcun tamamını ilk taksit ödeme sü-
resi içinde ödeyememeleri halinde,  bir takvim yılı içinde ikiden fazla taksit 
ihlali meydana gelmeden önce talepte bulunmaları ve cari ay primleri yö-
nünden çok zor durumda olma hali olmaksızın ikiden fazla ödeme yüküm-
lülüğünün ihlal edilmemiş olması kaydıyla, peşin ödeme başvuruları talep 
edecekleri taksit sayısına göre altı, dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksite; Genç-
lik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu veya özerk spor federasyon-
larına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor 
kulüpleri için altı, dokuz, oniki, onsekiz, otuzaltı veya kırkiki taksite çevrilecektir.

Dolayısıyla geçici 60 ıncı madde kapsamına giren borçlar için peşin ödeme 
başvurusunda bulunan borçlulardan;

-5510/60-g kapsamındaki borçluların en geç 30/09/2015 tarihine kadar,

-Diğer borçluların ise (durdurulan sigortalılık süreleri için ihya talebinde bulu-
nan borçlular hariç) 31/5/2015 tarihinin Pazar gününe rastlaması nedeniyle en 
geç 01/06/2015 tarihine kadar
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başvuruda bulundukları birime müracaat etmeleri halinde peşin ödeme baş-
vuruları taksitle ödeme başvurusuna çevrilecektir.

Örnek : 5510/60-g kapsamındaki (A) sigortalısının ve (D) Anonim Şirketinin 
geçici 60 ıncı madde kapsamına giren borçları için yapmış oldukları başvuru 
sırasında peşin ödeme seçeneğini tercih ettikleri varsayıldıklarında;

 (A) sigortalısının  30/09/2015 tarihine kadar

 (D) Anonim Şirketinin ise 01/06/2015 tarihine kadar

peşin ödeme taleplerinin, taksit süresi de belirtilerek taksitle ödemeye çevril-
mesi hususunda dilekçe ile ilgili sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunma-
ları halinde, peşin ödeme şeklinde hazırlanan ödeme planları tercih edilen taksit 
süresine göre hazırlanan ödeme planına dönüştürülecektir.

4.3- İsteğe bağlı sigorta, topluluk sigortası, 5510 sayılı Kanunun ek 5 
inci ve ek 6 ncı maddeleri kapsamındaki sigortalılar ile 2925 sayılı Kanuna 
tabi sigortalılık statüsünden kaynaklanan alacakların yeniden yapılandırıl-
ması sırasında dikkat edilecek hususlar

4.3.1- Yapılandırma kapsamına giren sigortalılık süreleri 

a)  506 sayılı Kanunun mülga 85 inci maddesine tabi sigortalılar yönün-
den

506 sayılı Kanunun mülga 85 inci maddesi 1/10/2008 tarihinde yürürlükten 
kaldırıldığından 1/5/2003 ile 30/9/2008 tarihleri arasında isteğe bağlı sigortalı-
lığı devam edenlerden, sigortalılığı 1/5/2003 tarihinden sonra sosyal güvenlik 
kuruluşlarına tabi olarak çalışmaya başlama, istekle sona erdirme ya da cari ay 
primlerinin ard arda üç ay ödenmemesi nedeniyle sona erenlerin 30/9/2008 ta-
rihine kadar ödenebilir nitelikte olan hizmet sürelerine ilişkin prim borçları geçici 
60 ıncı maddeye göre yapılandırılacaktır.

b)  5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendi kapsamına tabi 
sigortalılar yönünden 

5510 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince isteğe 
bağlı sigorta priminin ait olduğu ay dahil 12 ay içinde ödenmesi gerekmekte 
olup, bu süre içinde ödenmemesi halinde primi ödenmemiş süreler sigortalılık 
süresinden sayılmadığından 5 inci maddenin (g) bendi kapsamında ülkemiz ile 
arasında sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce 
yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinden isteğe 
bağlı sigortaya prim ödeyenlerin,  

-2014 yılı Eylül ayında başvurmaları halinde 2013 yılı Ekim, Kasım, Aralık, 
2014 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayı, 

-2014 yılı Ekim ayında başvurmaları halinde 2013 yılı Kasım, Aralık, 2014 yılı 
Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayı, 
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-2014 yılı Kasım ayında başvurmaları halinde 2013 yılı Aralık, 2014 yılı Ocak, 
Şubat, Mart ve Nisan ayı,

-2014 yılı Aralık ayında başvurmaları halinde ise 2014 yılı Ocak, Şubat, Mart 
ve Nisan ayı,

isteğe bağlı sigorta primlerini geçici 60 ıncı madde kapsamında yapılandıra-
bilecekledir.

c)  Kısmi süreli çalışanlardan ay içerisinde eksik kalan günlerini isteğe 
bağlı olarak ödeyen sigortalılar yönünden

5510 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında ay içe-
risinde 30 günden az çalışan veya 80 inci madde uyarınca prim ödeme gün 
sayısı, ay içindeki toplam çalışma saatinin 4857 sayılı Kanuna göre belirlenen 
günlük normal çalışma saatine bölünmesi suretiyle hesaplanan sigortalıların ka-
lan süreleri için aynı ay içerisinde isteğe bağlı sigortaya prim ödemeleri halinde, 
bu süreler 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık 
süresi olarak kabul edildiğinden, bu durumdaki sigortalıların ait olduğu aydan 
itibaren 12 aylık süre içinde ödenme imkanı ortadan kalkmış süreler hariç isteğe 
bağlı sigortalılık süreleri geçici 60 ıncı maddeye göre yapılandırılacaktır. Yapı-
landırmaya giren isteğe bağlı sigortalılık süreleri yukarıdaki  “4.1.3 (b) bölümün-
de belirtildiği şekilde oluşturulacaktır. 

Diğer taraftan, bu sigortalılardan 4447 sayılı Kanuna tabi olanlar % 3 oranın-
daki işsizlik sigortası primlerini kendileri ödeyebilmekte, ancak işsizlik sigortası 
priminin ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmemesi halinde o aya 
ait işsizlik sigortası priminin ödenme imkanı ortadan kalktığından ödenmemiş 
işsizlik sigortası primleri yapılandırmaya dahil edilmeyecektir.

d)  506 sayılı Kanunun mülga 86 ncı maddesine tabi olan avukat ve 
noterler yönünden 

506 sayılı Kanunun mülga 86 ncı maddesine göre topluluk sigortası uygula-
ması 1/10/2008 tarihinde yürürlükten kalktığından bu tarihten önce sigortalı olan 
avukat ve noterlerin 1/10/2008 tarihinden önceki sürelere ait malullük, yaşlılık ve 
ölüm, hastalık ve analık ile iş kazası ve meslek hastalığı topluluk sigortası söz-
leşmelerinden kaynaklanan prim borçları ile baro ya da noter odasından alacak-
ları belgeler ile 1/10/2008 tarihinden önce sigortalı olduklarını belgeleyenlerin 
yapılacak tescil işleminden sonra oluşan prim borçları 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsa-
mında geçici 60 ıncı maddeye göre yapılandırılacaktır.

Bu sigortalıların, 1/10/2008 tarihinden sonraki prim borçlarının tamamı, 5510 
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamda geçici 
60 ıncı maddeye göre yapılandırılacaktır.
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e)  2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar yönünden

 2925 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (a) bendi gereğince primlerini gecik-
me cezası ve gecikme zammı ile birlikte ait olduğu yılı takip eden yılın Şubat ayı 
sonuna kadar ödemeyenlerin sigortalılıkları o yılın 1 Ocak gününden itibaren 
sona ermektedir. Diğer taraftan, (Kurumun 22/2/2013 tarihli ve 2013/11 sayılı 
Genelgesi gereğince)  prim borcu olup 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı de-
vam ettirilenlerin; 

1984 tarihinden 30/9/2008 tarihine kadar prim borcu olması ve yıl içinde bazı 
aylara ait prim borcunun bulunması ile birlikte diğer yılların priminin ödenmiş ol-
ması halinde bu süreler yapılandırma kapsamına alınacak, prim borcunun birbi-
rini izleyen (ard arda) yıllarda olması halinde ilk yılın prim borcu yapılandırmaya 
dahil edilecektir.

1/10/2008-2014 yılı Nisan ayı arasında prim borcu olması ve;

2008 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 75,18 TL’nin,

2009 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 26,34 TL’nin  

2010 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 30,72 TL’nin  

2011 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 39,48 TL’nin  

2012 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 52,62 TL’nin  

2013 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 41,82 TL’nin

altında olması halinde bu sürelere ait borçlar ile 2014 yılı Ocak, Şubat, Mart 
ve Nisan ayları yapılandırmaya dahil edilecektir. 

2008 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 75,18 TL’nin üstünde 
olması 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarına ait primlerini ödemiş olması 
halinde 2008 yılı prim borcu ile 2014 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları,

2009 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 26,34 TL’nin üstünde 
olması 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarına ait primlerini ödemiş olması halinde 
2009 yılı prim borcu ile 2014 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları,

2010 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 30,72 TL’nin üstünde 
olması 2011, 2012 ve 2013 yıllarına ait primlerini ödemiş olması halinde 2010 
yılı prim borcu ile 2014 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları,

2011 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 39,48 TL’nin üstünde 
olması 2012 ve 2013 yıllarına ait primlerini ödemiş olması halinde 2011 yılı prim 
borcu ile 2014 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları,

2012 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 52,62 TL’nin üstünde 
olması 2013 ve 2014 yılına ait primlerini ödemiş olması halinde 2012 yılı prim 
borcu ile 2014 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları,

2013 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 41,82 TL’nin üstünde 
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olması halinde 2013 yılı prim borcu ile 2014 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan 
ayları,

2014 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları

Geçici 60 ıncı madde kapsamında yapılandırılacaktır.

f) 5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesine tabi sigortalılar yönünden

5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesine göre tarım veya orman işlerinde 
hizmet akdiyle süreksiz çalışanlardan sigortalılığı devam edenler ile sigortalılığı 
sona erenlerin 1/3/2011 tarihinden 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin tahak-
kuk ettiği halde ödenmemiş sigorta primleri geçici 60 ıncı madde göre yapılan-
dırılacaktır.

Ayrıca, 5510 sayılı Kanunun geçici 29 uncu maddesi gereğince 1/5/2008 - 
30/9/2008 tarihleri arasında 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalı olanlar hakkında 
1/3/2011 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi hükümleri 
uygulandığından, bu sigortalıların ek 5 inci madde kapsamına aktarma işlemle-
rinin tamamlanmasının ardından yapılandırma işlemleri yapılacaktır.

g)  5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesine tabi sigortalılar yönünden 

5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesi ile 1/3/2011 tarihinden itibaren ticari 
taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar 
ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleş-
mesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlardan ay içerisinde ça-
lışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı on günden az olanla-
rın sigortalıkları sağlanmış olup bu kapsamda çalışanlardan sigortalılığı devam 
edenler ile sigortalılığı sona erenlerin 1/3/2011 tarihinden 2014 yılı Nisan ve 
önceki aylara ilişkin tahakkuk ettiği halde ödenmemiş sigorta primleri geçici 60 
ıncı maddeye göre yapılandırılacaktır.

Diğer taraftan, bu sigortalılardan 4447 sayılı Kanuna tabi olanlar % 3 oranın-
daki işsizlik sigortası primlerini kendileri ödeyebilmekte, ancak işsizlik sigortası 
priminin ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmemesi halinde o aya 
ait işsizlik sigortası priminin ödenme kabiliyeti ortadan kalktığından ödenmemiş 
işsizlik sigortası primleri yapılandırmaya dahil edilmeyecektir.

4.3.2- Yapılandırma kapsamında borcun hesaplanması 

İsteğe bağlı sigorta, topluluk sigortası, 5510 sayılı Kanunun ek 5 inci ve ek 
6 ncı maddeleri kapsamındaki sigortalılar ile 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalı-
lık statüsünden kaynaklanan alacaklar için yapılandırma kapsamında borçların 
hesaplanmasına ilişkin hususlar bu dokümanın “3 Kapsama giren alacakların 
yeniden yapılandırılması” yeniden yapılandırılan alacakların peşin veya taksitler 
halinde ödenmesine ilişkin hususlar ise bu Genelgenin “4- Alacakların peşin 
veya taksitler halinde ödenmesi”  bölümünde belirtildiği şekilde hesaplan-
maktadır. 



73Ankara SMMMO

Örnek: 1/5/2013 tarihinde 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendi 
kapsamında isteğe bağlı sigortalılığı bulunan (A) Sigortalısı 17/10/2014 tarihin-
de geçici 60 ıncı madde kapsamında borçlarını peşin ödemek için yapılandırma 
talebinde bulunmuştur.

Başvurusuna istinaden sigortalının 2013 yılı Ekim ayından itibaren olan 
borçları yapılandırma kapsamına dahil edilecek olup, borcu aşağıdaki şekilde 
hesaplanacaktır.

Dönem/Ay Borç Aslı
Gecikme 

Zammı+Gecikme 
Cezası

Toplam Yİ-ÜFE Toplam

2013/Ekim 204,30 TL 28,40 TL 232,70 TL 15,26 TL 219,56 TL

2013/Kasım 204,30 TL 26,76 TL 231,06 TL 12,99 TL 217,29 TL

2013/Aralık 204,30 TL 25,13 TL 229,43 TL 6,21 TL 210,51 TL

2014/Ocak 214,20 TL 24,42 TL 238,62 TL 3,56 TL 217,76 TL

2014/Şubat 214,20 TL 22,31 TL 236,51 TL 1,97 TL 216,17 TL

2014/Mart 214,20 TL 20,20 TL 234,40 TL 1,78 TL 215,98 TL

2014/Nisan 214,20 TL 18,37 TL 232,57 TL 2,89 TL 217,09 TL

TOPLAM 1.469,70 TL 165,59 TL 1.635,29 TL 44,66 TL 1.514,36 TL

Alacak aslı : 1.469,70 TL

Gecikme cezası ve gecikme zammı yerine hesaplanan TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE 
tutarı = 44,66 TL olduğu varsayıldığında, 

1.469,70 + 44,66 =  1.514,36 TL tutarındaki alacağın tamamının en geç 
02.02.2015 tarihine kadar ödenmesi halinde, 11/09/2014 tarihinden ödemenin 
yapıldığı tarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz yada taksitlendirme farkı 
alınmayacaktır.

Örnek : 1/5/2013 tarihinde 5510 sayılı ek 5 inci maddesi kapsamında tarım 
sigortalığı bulunan (B) Sigortalısı 15/9/2014 tarihinde geçici 60 ıncı madde kap-
samında borçlarını 6 taksit olacak şekilde ödemek için yapılandırma talebinde 
bulunmuştur. Başvurusuna istinaden sigortalının 2013 yılı Mayıs ayından itiba-
ren olan borçları yapılandırma kapsamına dahil edilecek olup, borcu aşağıdaki 
şekilde hesaplanacaktır.
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Dönem/Ay Borç Aslı
Gecikme 

Zammı+Gecikme 
Cezası

Toplam Yİ-ÜFE Toplam

2013/Mayıs 225,08 TL 40,26 TL 265,34 TL 24,06 TL 249,14 TL

2013/Haziran 225,08 TL 38,81 TL 263,89 TL 21,83 TL 246,91 TL

2013/Temmuz 234,95 TL 38,65 TL 273,60 TL 22,70 TL 257,65 TL

2013/Ağustos 234,95 TL 36,48 TL 271,43 TL 20,63 TL 255,58 TL

2013/Eylül 234,95 TL 34,32 TL 269,27 TL 19,01 TL 253,96 TL

2013/Ekim 234,95 TL 32,66 TL 267,61 TL 17,55 TL 252,50 TL

2013/Kasım 234,95 TL 30,78 TL 265,73 TL 14,94 TL 249,89 TL

2013/Aralık 234,95 TL 28,90 TL 263,85 TL 7,14 TL 242,09 TL

2014/Ocak 258,65 TL 29,49 TL 288,14 TL 4,29 TL 262,94 TL

2014/Şubat 258,65 TL 26,94 TL 285,59 TL 2,38 TL 261,03 TL

2014/Mart 258,65 TL 24,40 TL 283,05 TL 2,15 TL 260,80 TL

2014/Nisan 258,65 TL 22,18 TL 280,83 TL 3,49 TL 262,14 TL

TOPLAM 2.894,46 TL 383,87 TL 3.278,33 TL 160,17 TL 3.054,63 TL

Alacak aslı             : 2.894,46 TL

TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE tutarı :    160,17 TL

Toplam   : 3.054,63 TL

6 taksit için taksit farkı :   152,73 TL (3.054,63 TL x % 1,05)

Ödeme planına esas borç toplamı: 3.054,63 TL+152,73 TL=3.207,36 TL

Taksit tutarı: 3.207,36 TL / 6 =534,56 TL olarak ödenecektir.

Diğer taraftan, geçici 60 ıncı madde uyarınca yapılan başvuru sırasında, bor-
cun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen, borcun tamamı-
nın ilk taksit ödeme süresi içinde (02.02.2015 tarihine kadar) ödenmesi halinde, 
yine peşin ödeme talebinde bulunulmuş gibi kabul edilecektir. Dolayısıyla bu 
durumda da borçlulardan taksitlendirme farkı alınmayacaktır.

4.4- 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi gereği tecil ve taksitlendiril-
miş olan borçların yeniden yapılandırma kapsamına alınması,

Geçici 60 ıncı maddenin onbirinci fıkrasında, “13/2/2011 tarihli ve 6111 sa-
yılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararna-
melerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre bu maddenin 
yayımlandığı tarih itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar hariç olmak 
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üzere, bu madde kapsamına giren alacakların, bu maddenin yayımlandığı ta-
rihten önce bu madde kapsamına giren borçları 6183 sayılı Kanunun 48 inci 
maddesi gereğince tecil ve taksitlendirilmiş olup, tecil ve taksitlendirme işlemi 
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle devam eden borçlularca, tecil ve 
taksitlendirme süresi içinde ödenmiş tutarların Kurumun ilgili mevzuatı uyarın-
ca mahsup edilmesinin yazılı olarak talep edilmesi halinde, daha önce ödemiş 
oldukları tutarlar, sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre mahsup 
edildikten sonra birinci fıkra kapsamına giren kalan borçları bu maddeye göre 
peşin veya taksitler halinde ödenir.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, yapılandırma başvurusunda bulunanların bu madde kapsama 
giren borçlarının önceden 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden te-
cil ve taksitlendirilmiş olması, ayrıca tecil ve taksitlendirme işleminin geçici 60 
ıncı maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle devam ediyor (bozma koşuluna 
girmemiş) olması halinde, ödenmiş taksitler cari usullere göre mahsup edildik-
ten sonra kapsama giren kalan borçlar geçici 60 ıncı madde hükümlerine göre 
yapılandırılabilecektir.

4.5- 6385 sayılı Kanuna göre yapılandırması devam eden sosyal güven-
lik prim borçları

 Anılan geçici maddenin onikinci fıkrasında, “6385 sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanuna göre sosyal güvenlik destek primi borçlarını yapılandıran ve yapılandır-
ma işlemi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle devam eden borçlularca, 
yapılandırma süresi içinde ödenmiş tutarların Kurumun ilgili mevzuatı uyarınca 
mahsup edilmesinin yazılı olarak talep edilmesi halinde, daha önce ödenen tu-
tarlar, sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre mahsup edildikten 
sonra kalan borçları bu maddeye göre peşin veya taksitler halinde ödenir.” hük-
mü bulunmaktadır.

Buna göre, 6385 sayılı Kanun hükümlerine göre sosyal güvenlik destek prim 
borçları yapılandırılarak taksit ödemeleri devam edenlerden, bu Kanuna göre 
yeniden yazılı yapılandırma talebinde bulunanların bu talepleri kabul edilerek, 
ödenen taksit tutarları kadar 6385 sayılı kanun hükümlerinden yararlandırıldık-
tan sonra sonra geriye kalan borç tutarları bu Kanun hükümlerine göre yeniden 
yapılandırılacaktır.

5- Ödeme Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmemesi veya Eksik Yerine 
Getirilmesi

Geçici 60 ncı maddenin;

-Altıncı fıkrasında, “Bu maddeye göre ödenmesi gereken taksitlerden; bir 
takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik 
ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti 
izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 
51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç 
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ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu madde hükümlerinden yararla-
nılır. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde de 
ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi 
veya eksik ödenmesi halinde bu madde hükümlerinden yararlanma hakkı kay-
bedilir. Bu hüküm alacakları tahsil daireleri açısından taksitlendirilen alacaklar 
için ayrı ayrı uygulanır..” 

-Yedinci fıkrasında, “Taksit tutarının % 10’unu aşmamak şartıyla 5 liraya 
(bu tutar dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler için bu madde hükümleri ihlal 
edilmiş sayılmaz.”

-Sekizinci fıkrasında, “Ödeme hakkının kaybedilmiş olması halinde, borçlu-
lar ödedikleri tutar kadar bu madde hükmünden yararlandırılırlar.”

hükümlerine yer verilmiştir.

Kanunda yer alan bu hükümlere istinaden ödeme yükümlülüklerinin süresi 
içinde yerine getirilmemesi veya eksik yerine getirilmesi halinde, geç ödeme 
zammının ne şekilde hesaplanacağına, yeniden yapılandırma hakkının hangi 
durumlarda kaybedileceğine, taksit tutarının % 10’u aşılmamak kaydıyla 5 liraya 
kadar eksik ödemelerle ilgili ne yönde işlem yapılacağı, yapılandırma hükümle-
rinden yararlanma hakkının kaybedilmesi halinde bakiye alacaklarla ilgili yapıla-
cak işlemler aşağıda açıklanmıştır 

5.1- Ödeme yükümlülüklerinin yasal süresi dışında yerine getirilmesi 
halinde geç ödeme zammının hesaplanması

Kapsama giren borçları için taksitle ödeme yolunu tercih etmiş olan borçlu-
ların aylık taksitlerini süresi geçtikten sonra ödeyecek olmaları halinde, bu tak-
sitleri ödeme vadesinin sona erdiği tarihi takip eden aydan ödemenin yapılacağı 
tarihe kadar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme 
zammı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödeyeceklerdir.

Geç ödeme zammı, her ay ve kesri için aylık olarak hesap edilecektir.

Örnek :- Geçici 60 ncı madde kapsamına giren borçları için 6 taksit talebinde 
bulunan (C)  Limited Şirketine çıkartılan ödeme planının, 

 Taksit No Taksit Tutarı (TL) Son Ödeme tarihi

 1 6.450,00 02/02/2015

 2 6.450,00 31/03/2015

 3 6.450,00 01/06/2015

 4 6.450,00 31/07/2015

 5 6.450,00 30/09/2015

 6 6.450,00 30/11/2015
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şeklinde olduğu ve bahse konu işverenin birinci ve ikinci taksitleri 17/06/2015 
tarihinde ödeyeceği varsayıldığında, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine 
istinaden yürürlükte bulunan gecikme zammı oranının % 1,40 olduğu hususu 
da dikkate alınarak;

Birinci taksitin 5 ay gecikmeli ödendiği,  ödeme vadesinin sona erdiği tarihten 
itibaren 5 ay geçtiği  için dikkate alınacak faiz oranı: 1,40 X 5 ay = 7  olacağın-
dan;

Geç ödeme zammı : 6.450,00 X 7 / 100 = 451,50 TL,

Ödenecek toplam tutar ise : 6.450,00 + 451,50 = 6.901,50 TL olacaktır.

İkinci taksit için, ödeme vadesinin sona erdiği tarihten itibaren 3 ay geçtiği  
için dikkate alınacak faiz oranı: 1,40 X 3 ay = 4,20  olacağından 

Geç ödeme zammı : 6.450,00 X 4,20 / 100 = 270,90 TL,

Ödenecek toplam tutar ise : 6.450,00 + 270,90 = 6.720,90 TL olacaktır.

5.2- Yeniden Yapılandırma Hakkının Kaybedilmesi

5.2.1- Peşin ödeme yolunu tercih eden borçlular yönünden,

Geçici 60 ıncı madde kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunmuş 
olan borçluların peşin ödeme yolunu tercih etmiş olmaları halinde, yeniden ya-
pılandırılmış borçların tamamını  en geç, “4.1- Yeniden yapılandırılan alacaklar 
için peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ödenecek tutar ve ödeme sü-
resi ” başlıklı bölümde açıklanan sürede ödememeleri ve bir takvim yılı içinde iki 
taksit ihlali meydana gelmeden peşin ödeme taleplerini taksitle ödeme talebine 
de dönüştürmemeleri halinde kapsama giren borçlarını geçici 60 ıncı madde 
doğrultusunda ödeme hakkını kaybedeceklerdir.

5.2.2- Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlular yönünden

Geçici 60 ıncı maddede kapsamına giren borçlarını taksitler halinde ödemek 
amacıyla başvuruda bulunan borçluların hem yapılandırılmış taksitlere ilişkin, 
hem de işyeri faal ise cari aylara ilişkin anılan maddede öngörülen ödeme yü-
kümlülükleri yerine getirmeleri gerekmekte olup, bahse konu yükümlülüklerinin 
yerine getirilmemesi halinde, yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı 
kaybedilmiş olacaktır.

a)Taksit ödeme yükümlülükleri açısından ödeme hakkının kaybedilme-
si ve taksitlerin mahsup şekli

Taksitle ödeme yolu tercih edilmiş olmasına rağmen, bir takvim yılı içinde ya-
sal süresi içinde ödenmemiş veya eksik ödenmiş ikiden fazla taksitin bulunması 
ya da bir takvim yılında ikiden fazla olmamakla birlikte ödenmemiş veya eksik 
ödenmiş taksitlerin en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmemesi 
halinde, ödenmeyen taksitler yönünden geçici 60 ıncı maddede öngörülen hü-
kümlerden yararlanma hakkı kaybedilmektedir.
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Dolayısıyla ödenmeyen veya eksik ödenen ya da yasal süresi dışında öde-
nen her bir taksit için, bir taksit ihlali gerçekleşmiş olacağından, taksitle ödeme 
yolunu tercih etmiş borçluların aylık taksit tutarlarını süresi içinde ve eksiksiz 
olarak ödemeye dikkat etmeleri gerekmektedir. 

Bu bağlamda, geçici 60 ıncı maddede kapsamına giren borçlarını taksitler 
halinde ödemek amacıyla başvuruda bulunan borçlularca yapılacak ödemeler 
sırasıyla;

- Ödemenin yapıldığı dönemde ödeme vadesi sona erecek olan taksite,

- Ödemenin yapıldığı dönemde ödeme vadesi sona erecek taksitin bulunma-
ması halinde ödeme vadesi geçmiş en eski taksite 

mahsup edilecektir.

Örnek : 60 ncı madde kapsamına giren borçları için 9 taksit talebinde bu-
lunan (C)  Limited Şirketinin 17/07/2015 tarihinde ödeme yapmak istediği ve 
ödemenin yapıldığı tarih itibariyle taksitlerinin, 

 Taksit No Taksit Tutarı (TL) Son Ödeme tarihi

 1 1.325,35 02/02/2015

 2 1.325,25 Süresi içinde ödendi

 3 1.325,25 01/06/2015

 4 1.325,25 31/07/2015

 5 1.325,25 30/09/2015

 6 1.325,25 30/11/2015    

 7 1.325,25 01/02/2016

 8 1.325,25 31/03/2016

 9 1.325,25 31/05/2016    

şeklinde olduğu varsayıldığında, yapılacak ödeme;

-Öncelikle 4. taksitin ödeme vadesinin 02/06/2015 tarihinde başlayıp 
31/07/2015 tarihinde sona erdiği dikkate alınarak cari ay taksiti olması nedeniy-
le 4. taksite

-4. taksitin tahsil edilmesinin ardından yapılacak ödeme, en eski taksit olan 
1. taksite

-1. taksitin tahsil edilmesinin ardından yapılacak ödeme 3. taksite,

-3. taksitin tahsil edilmesinin ardından yapılacak ödeme 5. taksite,

-5. taksitin tahsil edilmesinin ardından yapılacak ödeme 6. taksite

mahsup edilecektir.
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b) Cari aylara ilişkin primlerin ödeme yükümlülükleri açısından

Geçici 60 ıncı maddenin ondördüncü fıkrasında,   “Bu madde hükümlerin-
den yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçluların taksit ödeme süresince 
tahakkuk eden sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında 
ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, belirtilen 
madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini öde-
me haklarını kaybederler.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, borçlarını geçici 60 ıncı maddeye göre taksitle ödemek amacıy-
la başvuruda bulunan borçlularca, ilk taksit ödeme süresinin sona erdiği ayda 
ödenmesi gereken primlerden başlanılarak, bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari 
aya ilişkin sigorta primlerinin, genel sağlık sigortası primlerinin ve/veya işsizlik 
sigortası primlerinin, çok zor durum hali olmaksızın ödenmemesi veya yasal sü-
resi dışında ödenmesi ya da eksik ödenmesi halinde, kalan taksitler için bahse 
konu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.

Örnek : Kapsama giren borçlarını geçici 60 ıncı madde doğrultusunda öde-
mek amacıyla başvuruda bulunmuş olan;

- (A) Limited Şirketinin ilk taksit ödeme yükümlülüğü 02/02/2015 tarihinde 
sona erdiğinden, cari aylara ilişkin sigorta primlerini ödeme yükümlülüğü 2014/
Aralık ayına ilişkin,

- 5510/60-g kapsamındaki (A) sigortalısının ilk taksit ödeme yükümlülüğü 
01/06/2015 tarihinde sona erdiğinden cari aylara ilişkin genel sağlık sigortası 
primlerini ödeme yükümlülüğü 2015/Nisan  ayına ilişkin

prim borçlarından itibaren başlatılacaktır.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) 
bendi kapsamındaki sigortalıların ücretlerini her ayın 15’i ila 14’ü arasında hak 
ediyor olmaları halinde, primlerin ödeme süresi takip eden ayın 14’ünde sona 
erdiğinden, her ayın 15’i ila 14’ü arasında ücret alan sigortalılardan kaynaklanan 
prim borçları için geçici 60 ıncı madde uyarınca taksitle ödeme başvurusunda 
bulunulması halinde bu nitelikteki işyerleri için cari ay primleri ile ilgili yükümlü-
lükler 15/11/2014-14/12/2014 dönem aralığından itibaren başlatılacaktır.

Yeniden yapılandırılmış taksitlerle ilgili ödeme yükümlülüklerinin yerine geti-
rilmesine rağmen, bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari aya ilişkin primlerin çok 
zor durum hali olmadan süresi içinde ödenmediğinin veya eksik ödendiğinin 
tespit edilmesi halinde, geçici 60 ıncı madde hükümlerinden yararlanma hakkı, 
üçüncü cari aya ilişkin primlerin yasal ödeme süresinin sona erdiği ayı takip 
eden aydan başlanılarak kaybedilmiş sayılacaktır.

Diğer taraftan, özel sektör işverenlerince Aralık ayına ilişkin primlerin ödeme 
vadesinin takip eden yılın Ocak ayı sonunda sona ermesi nedeniyle Aralık ayına 
ait cari aya ilişkin sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerinin ödenmemiş veya 
süresi dışında ödenmiş olması halinde, ihlal takip eden yılda işlenmiş sayılacaktır.
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Yine resmi sektör işverenlerince 15/11 – 14/12 ve 15/12/-14/01 dönemlerine 
ait cari aya ilişkin primlerin  ödeme vadesi takip eden takvim yılında sona er-
diğinden 15/11 – 14/12 ve 15/12 -14/01 dönemlerine ait cari aya ilişkin sigorta 
primi ve işsizlik sigortası primlerinin ödenmemiş veya süresi dışında ödenmiş 
olması halinde, ihlal takip eden yılda işlenmiş sayılacaktır.

Dolayısıyla, 

-Özel sektör işverenlerince 2014/Aralık ilişkin cari aya ait primlerin süresi 
içinde ödenmemesi halinde ihlal 2015 yılında; 2015/Aralık ilişkin cari aya ait 
primlerin süresi içinde ödenmemesi halinde ihlal 2016 yılında,

-Resmi sektör işverenlerince  15/11/2014 – 14/12/2014 ve 15/12/2014 
-14/01/2015 dönemlerine ilişkin cari aya ait primlerin süresi içinde ödenmemesi 
halinde ihlal 2015 yılında, 15/11/2015 – 14/12/2015 ve 15/12/2015 -14/01/2016 
dönemlerine ilişkin cari aya ait primlerin süresi içinde ödenmemesi halinde ihlal 
2016 yılında, 

gerçekleşmiş sayılacaktır. 

Örnek: (A) Limited Şirketince, çok zor durum hali olmaksızın; 2015/Ocak 
ve Nisan  aylarına ait sigorta primlerinin yasal süresi dışında ödendiği, 2015/
Temmuz ayına ilişkin sigorta priminin ise ödenmediğinin tespit edildiği varsayıl-
dığında, taksit ödeme yükümlükleri açısından ödeme hakkı kaybedilmemiş olsa 
da 2015 takvim yılı içinde ikiden fazla cari aya ilişkin sigorta primlerinin öde-
me yükümlülüğünün çok zor durum hali olmaksızın yerine getirilmemiş olması 
nedeniyle, ödeme vadesi 1/9/2015 tarihinden sonra (üçüncü ihlalin meydana 
geldiği 2015/Temmuz ayına ait primlerin ödeme vadesinin sona erdiği tarihten 
sonraki) taksitler yönünden (5.taksitten itibaren), geçici 60 ıncı madde hükümle-
rinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.

Öte yandan özel sektör işverenlerince Kasım ayına ilişkin düzenlenen nden 
kaynaklanan primlerin ödeme vadesinin Aralık ayının son gününün resmi tatile 
rastlaması halinde, süre her ne kadar resmi tatili izleyen ilk iş günü içerisinde 
sona erecek olsa da ihlal Aralık ayının son günü işlenmiş sayılacaktır.

Yine ayın 15’i ila takip eden ayın 14’ü arasında ücret alan sigortalılar yönün-
den 15/11  -14/12 dönemi ile 15/12-14/1 dönemine ilişkin aylık prim ve hizmet 
belgelerinden kaynaklanan primlerin ödeme süresi takip eden yılda sona erdi-
ğinden, bahse konu primlerin ödenmemesi halinde ihlal, ödeme vadesinin sona 
erdiği takvim yılında gerçekleşmiş sayılacaktır. 

Bu bağlamda, taksit ödeme yükümlülüklerini yerine getirmelerine rağmen, 
cari aylara ilişkin prim ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyen borçluların, 
öncelikle çok zor durum halinde olup olmadıkları incelenecek, çok zor durumda 
bulunmadıklarının anlaşılması halinde, yapılandırma işlemleri bir takvim yılında 
üçüncü ihlalin gerçekleştiği tarih itibariyle bozulacaktır.
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Cari ay primlerini yasal süresinde ödemeyen borçluların çok zor durumda 
olup olmadıkları SGK Genel Müdürlüğü Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü, İh-
tilaflı Primler Daire Başkanlığı tarafından uygulamaya konulan 2011/53 sayılı 
Genelge doğrultusunda incelenmektedir.

Anılan Genelgede belirtildiği şekilde, Mali Durum Bildirim Formunda beyan 
edilen bilgilere göre, borçlunun çok zor durumda olup olmadığına ilişkin rasyo-
sunun 2 veya altında olması halinde, borçlunun çok zor durumda olduğu kabul 
edilecektir.

Hal böyle olmakla birlikte, primini kendisi ödeyen sigortalılar ve genel sağlık 
sigortalılarının çok zor durum bildirimi için yazılı beyanda bulunmaları yeterli 
olacaktır.

Dolayısıyla, cari ay primlerini çok zor durumda bulunmaları nedeniyle öde-
yemediği anlaşılan borçlular, kalan taksitlerini geçici 60 ıncı madde hükümlerine 
göre ödemeye devam edebileceklerdir.

Buna karşın, Mali Durum Bildirim Formunda beyan edilen bilgiler doğrultu-
sunda rasyonun 2,01 veya üzerinde olduğunun anlaşılması halinde, taksit öde-
me yükümlülükleri düzenli olarak yerine getiriliyor olsa dahi, kalan taksitler için 
geçici 60 ıncı madde hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.

Borçluların çok zor durumda olup olmadıklarının tespiti sırasında, 2011/53 
sayılı Genelgede belirtilen 100.000,00 TL’nin belirlenmesinde, bir takvim yılı 
içinde süresi içinde ödenmeyen cari aylara ilişkin alacak toplamının 100.000,00 
TL’yi aşıp aşmadığına bakılarak yapılacaktır.

Diğer taraftan, çok zor durum halinin tespitine ilişkin Mali Durum Bildirim 
Formunun  ikiden fazla cari ay priminin süresi içinde ödenmediği her bir takvim 
yılı için ayrı ayrı düzenlenecek olup, bir takvim yılına ilişkin rasyosu 2’nin altında 
olmasına rağmen, diğer takvim yılına ilişkin rasyosu 2’nin üzerinde olan borçlu-
ların, rasyo oranının 2’nin üzerinde olduğu yıllara ilişkin kalan taksitlerini geçici 
60 ncı madde hükümlerine göre ödemeleri mümkün bulunmamaktadır.

Bu bağlamda, taksit ödeme yükümlülüklerini yerine getirmelerine rağmen, 
cari aylara ilişkin primler yönünden ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında 
ikiden fazla yerine getirmeyen borçluların çok zor durumda olmadıkları belirlen-
meden yeniden yapılandırma anlaşmaları bozulmayacaktır.

5.2.3- Taksit tutarının % 10’u aşılmamak şartıyla 5 Liraya kadar yapılmış 
eksik ödemeler

Geçici 60 ıncı maddenin yedinci fıkrasına istinaden, taksit tutarının % 10’u 
aşılmamak kaydıyla 5 liraya (bu tutar dahil) kadar yapılmış eksik ödemeler ihlal 
sayılmayacaktır.

Ancak, bahse konu tutarlar her ne kadar ihlal olarak kabul edilmese de 6183 
sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı üzerinden 
hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte tahsil edilmesi gerekmektedir.
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Bu tutarlar son taksiti takip eden ay sonuna kadar ödenmediği taktirde, borç-
lular yapılandırma hükümlerinden ödedikleri tutar kadar yararlandırılacak ve ka-
lan borç cari usul ve esaslar çerçevesinde tahsil edilecektir.

5.3-Yeniden yapılandırma hakkının kaybedilmesi halinde bakiye alacak-
ların tahsili

Kapsama giren borçları geçici 60 ıncı madde uyarınca yeniden yapılandı-
rılmış olan borçluların, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle 
anılan madde hükümlerinden yararlanma hakkını kaybetmeleri halinde, ödedik-
leri tutar kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanmış sayılacaklar, bakiye 
alacaklar ise cari usul ve esaslar çerçevesinde tahsil edilecektir.

Örnek : Geçici 60 ncı madde uyarınca 18 eşit taksit talebinde bulunmuş olan 
(A) sigortalısının 17 taksitini ödediği 1 taksitini ise son taksiti izleyen ayın sonu-
na kadar ödemediği varsayıldığında, ödenen 17 taksit, geçici 60 ncı maddeye 
göre borç aslı ve  TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE değişim oranları esas alınarak hesaplanan 
gecikme faizine mahsup edildikten sonra kalan borç aslı cari usul ve esaslara 
göre hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edile-
cektir.

6-Sigortalılık Süresi Durdurulanlara İlişkin Yapılacak İşlemler

Geçici 60 ıncı maddenin  beşinci fıkrasında, “Kendi adına ve hesabına ba-
ğımsız çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan 
2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışan-
lar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu mülga hükümlerine ve mülga 17/10/1983 
tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Si-
gortalar Kanununa göre tescilleri yapıldığı halde prim borçları nedeniyle daha 
önceki ilgili kanunları uyarınca sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlardan 
bu maddenin yayımlandığı tarih itibarıyla ihya edilmemiş olanların kendileri veya 
hak sahipleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itiba-
ren üç ay içerisinde Kuruma müracaat ederek, durdurulan sigortalılık süre-
leri için ödeyecekleri prim tutarının, sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi de-
ğerlendirilerek bu madde kapsamında hükümlerine göre hesaplanmasını talep 
edebilirler. Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde 
ödenmesi halinde durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendi-
rilir. Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmemesi 
halinde ihya işlemi geçerli sayılmaz ve bu madde kapsamında ödenmiş olan 
tutarlar ilgilinin bu madde kapsamı haricinde başkaca prim borcunun bulunma-
ması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu bağlamda sigortalılık süresi durdurulanlarla ilgili olarak başvuru, prim 
borçlarının hesaplanması ve ödemeye ilişkin hususlar aşağıda açıklanmıştır.

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine istinaden 
hazırlanan ve 14/1/2009 tarihli ve 27110 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
5510 sayılı Kanun Gereğince Kendi Adına ve Bağımsız Çalışanlardan 5 yılı 
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Aşan Süreye İlişkin Prim Borcu Bulunanlar İçin Yapılacak İşlemler Hak-
kında Tebliğ uyarınca, 1479 ve 2926 sayılı Kanunlara göre tescilleri yapıl-
dığı halde 30/4/2008 tarihi itibarıyla beş yılı aşan süreye ilişkin prim borcu 
bulunan sigortalılarla bunların hak sahiplerinin, bu sürelere ilişkin prim 
borçlarını en geç 3/8/2009 tarihine kadar ödememeleri halinde, bu sürele-
rin sigortalılık süresinden sayılmayacağı öngörülmüştür.

Sigortalılık süresi durdurulmuş olanların bu sürelere ilişkin prim borçları için 
2.2.2 başlıklı bölümde belirtilen açıklamalar çerçevesinde başvuruda bulunma-
ları ve durdurulmuş sürelere ilişkin geçici 60 ıncı maddeye göre hesaplanan 
tutarları en geç 02/02/2015 tarihine kadar ödemeleri halinde, bu süreler sigorta-
lılık süresi olarak değerlendirilecektir.

Örnek: 15/3/2000 tarihinde tescilini yaptırdığı halde hiç prim ödemesi bulun-
mayan sigortalı (A) nın, 15/3/2000 ila 30/4/2008 tarihleri arasında 5510 sayılı 
Kanunun geçici 17 nci maddesi hükmü gereğince durdurulmuş sigortalılık süre-
lerini ihya etmek ve 2008/Mayıs ila 2014/Nisan aylarına ilişkin  prim borçlarını 
da dokuz eşit taksitte yapılandırmak için sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal 
güvenlik merkezine başvuruda bulunduğu varsayıldığında, söz konusu sigorta-
lının;

- 15/3/2000 ila 30/4/2008 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun geçici 17 
nci maddesi hükmü gereğince durdurulmuş sigortalılık sürelerine ilişkin geçici 
60 ıncı maddeye göre hesaplanan tutarın tamamını en geç 02/02/2015 tarihine 
kadar,

- 2008/Mayıs ila 2014/Nisan aylarına ilişkin prim borçlarını ise, ilk taksit öde-
mesi 02/02/2015 tarihinde başlayacak şekilde ikişer aylık  dönemler halinde ve 
dokuz eşit taksitte

ödemesi gerekmektedir.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsa-
mında sigortalı olmakla birlikte, prim borçları nedeniyle sigortalılık süreleri dur-
durulmuş, ancak geçici 60 ıncı maddeye istinaden yapılan başvuru nedeniyle 
durdurulan sigortalılık süresi ihya edilmiş borçluların durdurulan sigortalılık sü-
resine ilişkin geçici 60 ıncı maddeye göre ödenmesi gereken tutarın tamamını 
anılan Kanunda öngörülen süre içinde ödememeleri halinde, ihya işlemi geçerli 
sayılmayacaktır.

Bu durumda, durdurulan sigortalılık süreleri için yapılmış olan ödemeler, var-
sa bu süreler dışındaki prim borçlarına mahsup edilecek, yoksa ayrıca bir faiz 
hesaplanmaksızın ilgililere iade edilecektir.
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7- Diğer Hususlar

7.1- Ödeme planlarının ilgililere tebliği

Geçici 60 ıncı madde uyarınca yapılacak başvurulara istinaden hazırlanan 
ödeme planları, başvuru formunda beyan edilen adrese gönderilmek üzere 
düzenlenmiş olup  imza karşılığında elden verilmekte veya 7201 sayılı Tebligat 
Kanununa göre ilgililere tebliğ edilmektedir.

Hal böyle olmakla birlikte ödeme planları oluşturulduktan sonra ödenecek 
tutarlar banka ekranlarına yansıtılacağından, ödeme planları kendilerine tebliğ 
edilemeyen  borçluların da  banka kanalıyla ödeme yapmaları da mümkün bu-
lunmaktadır. 

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) 
bendi kapsamındaki sigortalılardan kaynaklanan borçlara ilişkin başvuruların 
e-Sigorta kanalıyla yapılması halinde, ödeme planları da e-Sigorta kanalıyla il-
gililere gönderileceğinden, bu şekilde bildirilecek olan ödeme planlarının 7201 
sayılı Kanuna göre tebliği yapılmamaktadır. 

7.2- Yapılandırma işlemleri sırasında dikkat edilecek hususlar

7.2.1- Prim teşviklerinden yersiz yararlanıldığı tespit edilen işverenlerin 
yapılandırma işlemleri, yersiz yararlanılan prim teşviklerinin düzeltilme-
sinden sonra tamamlanacaktır. 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsa-
mında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan alacakların yapılandırılmasından 
önce, başvuruda bulunan işverenlerin çeşitli kanunlarda öngörülen teşviklerden 
yersiz yararlanmış olmaları nedeniyle hata listelerinde yer almaları halinde, ön-
celikle hatalı kanun numarası seçilerek Kuruma verilmiş olan aylık prim ve hiz-
met belgeleri için iptal nitelikte, kanun numarası seçilmeksizin asıl/ek nitelikte 
nin verilmesi gerekmekte olup bu belgeler işverenlerden istenilmekte, yapılan-
dırma işlemleri bu işlemlerin tamamlandıktan sonra yerine getirilmektedir. 

Dolayısıyla, 2014/Nisan ve önceki aylara ilişkin olmak üzere, çeşitli kanun-
larda öngörülen sigorta prim teşviklerinden yersiz yararlanmış olduğu tespit edi-
len işverenlerce, 1/12/2014 tarihine kadar, kanun numarası seçilmek suretiyle 
iptal nitelikte, kanun numarası seçilmeksizin asıl veya ek nitelikte  düzenlenerek 
Kuruma verilmesi halinde, tahakkuk işlemleri yapılarak ortaya çıkacak fark prim-
ler de yapılandırma kapsamına dahil edilmektedir.

Bahse konu işlemlerin aylık taksitlerin/peşin ödemeye esas tutarın ödeme 
süresi geçirilmeksizin yapılması amacıyla gerekirse işverenlerle e-mail ve tele-
fon gibi iletişim araçları ile de temasa geçilmesi talimatlandırılmıştır.

Diğer taraftan, hata listesinde yer alan kayıtların, gerçekte 5510 sayılı Kanu-
nun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olması 
gerektiği halde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) 
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bendi kapsamında bildirilen sigortalıktan kaynaklanması halinde, bu nitelikteki 
kayıtlar için hata listelerinde yer alıyor olsa dahi her hangi bir işlem yapılma-
maktadır.

Örnek: Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren (C) Limited Şirketinin 10 sigortalı 
çalıştırması nedeniyle 5084 sayılı Kanunun 5615 sayılı Kanunla değişik dördün-
cü maddesinde öngörülen teşvikten yararlandığı, ancak bahse konu işverenin 
bir sigortalısının gerçekte 5510/4.1-b sigortalısı olması nedeniyle, çakışan hiz-
met süresi içinde 5510/4.1-a kapsamındaki sigortalılığının iptal edildiği varsayıl-
dığında, bahse konu işverenin 5510/4.1-a kapsamında bildirdiği sigortalı sayısı 
her ne kadar 9’a düşse de toplam çalışan sayısının 10 olması nedeniyle bahse 
konu teşvikten usulüne uygun yararlanılmış kabul edilecektir.

7.2.2- Daha önceki kanunlar uyarınca yapılandırıldığı halde ödenmemiş 
borçlara ilişkin ödeme planları bozulduktan sonra yapılandırma işlemleri-
ne başlanılması

Yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan borçluların geçici 60 ıncı mad-
de kapsamında ödeme planlarının oluşturulmasından önce, çeşitli yapılandırma 
kanunları uyarınca yeniden yapılandırılmış ancak ödeme yükümlülüklerinin ye-
rine getirilmemesi nedeniyle bozulması gereken bir ödeme planının bulundu-
ğunun anlaşılması halinde, öncelikle ödeme planları bozulmakta, geçici 60 ıncı 
maddeye göre ödenecek tutar, ödeme planlarının bozulmasının sonra hesap-
lanmaktadır. 

Evvelce oluşturulmuş ödeme planlarının/yapılandırma işlemlerinin bozulma-
sı sırasında, ödeme planına işlenmesi gerektiği işlenmeyen ve  emanet hesap-
lara veya müfredat kartlarında başka dönemlere giden paraların olup olmadığı 
araştırılmakta, varsa bu paralar ödeme planlarına aktarıldıktan sonra bozma 
işlemleri gerçekleştirilmektedir. 

7.3- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 
Ek-5 ve Ek-6 ncı maddeleri ile 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) ben-
di kapsamındaki sigortalılar  ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerin genel 
sağlık sigortasından yararlanma şartları

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsa-
mındaki sigortalılar, 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında 
genel sağlık sigortalıları, Ek-5 kapsamındaki Tarım ve orman işlerinde hizmet 
akdiyle süreksiz çalışanlar ile Ek-6 ncı maddeler kapsamındaki taksi, dolmuş 
toplu taşıma aracı ve Kültür Turizm Bakanlığınca belirlenen yerlerde kısmi süreli 
çalışan sigortalı olanlar, geçici 60 ıncı madde kapsamındaki borçlarını yapılan-
dırmaları halinde, yapılandırılan borç haricinde altmış günden fazla prim 
ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması, varsa da bu borçlarını ilgili ka-
nunlara göre taksitlendirmiş veya yapılandırmış olmaları, ödeme yüküm-
lülüklerini halen yerine getiriyor olmaları ve yapılandırma kapsamındaki 
borçlarının ilk taksitini ödemeleri şartıyla, genel sağlık sigortasından ya-
rarlanmaya başlayacaklardır.
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Borçlarını yapılandırmak için başvuruda bulunan borçluların taksit ödeme 
süresince tahakkuk eden cari aya ilişkin sigorta primlerini çok zor durum hali 
olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik 
ödemeleri halinde, belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına 
ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedeceklerinden sağlık hizmetlerin-
den yararlanma haklarını da kaybedeceklerdir.

Yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybeden-
lere taksitlendirme süresi içerisinde Kurumca karşılanan sağlık giderleri yersiz 
ödeme olarak değerlendirilmeyecektir.

7.4-Ödeme Süresi Tabii Afetler Nedeniyle Ertelenmiş Olan Borçlar

Bilindiği gibi, 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin birinci fıkrasına istina-
den, işyerleri yangın, su baskını, yer kayması, deprem gibi afete uğrayan, tabii 
afet nedeniyle tarımsal faaliyetinden dolayı zarar gören işverenler ile 4 üncü 
maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların, bu durumu bel-
gelemeleri ve olayın meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde talepte bu-
lunmaları halinde, prim ödeme aczine düştüklerinin, yapılacak inceleme sonucu 
anlaşılması kaydıyla, afet tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim 
borçları ile afetin meydana geldiği tarihten itibaren tahakkuk edecek üç aylık 
prim borçlarının, olayın meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar Kurumca 
ertelenmesini talep edebilmektedirler. 

Bu bağlamda, yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan borçluların, ge-
çici 60 ıncı madde kapsamına giren ve ödeme süresi tabii afet nedeniyle erte-
lenmiş olan borçlarının da bulunması halinde, erteleme süresine ilişkin gecikme 
cezası ve gecikme zammı alınmayacaktır.

Diğer taraftan, prim borçları ertelenmiş işveren ve sigortalılarımızın, ertele-
me süresinin bitiş tarihinin ilk taksit ödeme süresinden sonraki bir tarihe denk 
geliyor olması halinde, erteleme süresinin sona erdiği tarihten önceki ödemele-
rinin son ödeme süresi ertelemenin bitiş tarihine çekilecektir.

Örnek 26- 18/05/2014 tarihinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle mev-
cut prim borçları ile afetin meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde tahak-
kuk eden prim borçları 18/05/2015 tarihine kadar ertelenmiş olan (A) Gerçek Ki-
şisinin geçici 60 ıncı madde kapsamında  yeniden yapılandırma başvurusunda 
bulunduğu varsayıldığında, 

-Başvuru sırasında peşin ödeme seçeneğini tercih etmiş olması halinde, pe-
şin ödemeye esas tutarı en geç 18/05/2015,

- Başvuru sırasında taksitle ödeme seçeneğini tercih etmiş olması halinde, 
ödeme vadesi 18/05/2015 tarihinden önce sona eren 1 inci ve 2 nci taksitleri en 
geç 18/05/2015, 

 tarihine kadar ödemesi gerekecektir.
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Tabii afet nedeniyle prim borçları ertelenen borçluların, erteleme süresi için-
deki aylık taksitlerini erteleme süresinin sonuna kadar ödememeleri halinde, bir 
takvim yılı içinde ikiden fazla taksit ihlali meydana gelmesi durumunda, erteleme 
süresi sonrasında kalan taksitlerini geçici 60 ıncı maddeye göre ödeme hakkını 
kaybedeceklerdir.

7.5- Adi Ortaklık İşyerlerine İlişkin Borçların Yeniden Yapılandırılması

6098 sayılı Borçlar Kanununun 625 inci maddesinde

 “ Yönetim, sözleşme veya kararla yalnızca bir veya birden çok ortağa ya da 
üçüncü bir kişiye bırakılmış olmadıkça, bütün ortaklar ortaklığı yönetme hakkına 
sahiptir.

Ortaklık, ortakların tümü veya birkaçı tarafından yönetilmekte ise, bunlardan 
her biri, diğerleri katılmaksızın işlem yapabilir; ancak ortaklığı yönetmeye yetkili 
olan her ortak, tamamlanmasından önce işleme itiraz etmek suretiyle, bu işle-
min yapılmasını engelleyebilir.

Ortaklığa genel yetkili bir temsilci atanması ve ortaklığın olağan dışı işleri-
nin yürütülmesi için, bütün ortakların oybirliği gereklidir. Ancak, gecikmesinde 
sakınca olan hâllerde, bu konuda yönetici ortaklardan her biri yetkilidir.” hükmü 
yer almaktadır.

Buna göre, adi ortaklıklarda, ortaklardan her biri, ortaklığa ait borcun tama-
mından sorumlu olduğundan, adi ortaklardan bir veya birkaçının ortaklığın Kuru-
ma olan borçlarından kendi hisselerine karşılık gelen kısmını ödemek amacıyla 
yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde, Borçlar Kanununun 
yukarıda belirtilen hükmü uyarınca, adi ortaklığı oluşturan ortakların kendi his-
selerine düşen kısmı değil, adi ortaklığın kapsama giren borcunun tamamı geçi-
ci 60 ıncı maddeye göre yeniden yapılandırılacaktır.

7.6-İşyerinin devri veya intikali halinde yapılacak işlemler ile üst düzey 
yöneticilerin ve limited şirket ortaklarının sorumlu oldukları borçlar ve kat 
maliklerince ayrı ayrı başvuruda bulunulması halinde dikkat edilecek hu-
suslar

7.6.1-İşyerinin devri veya intikali halinde dikkat edilecek hususlar

5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca; sigortalının 
çalıştırıldığı işyerinin aktif veya pasifi ile birlikte devralınması veya intikal etme-
si ya da başka bir işyerine katılması veya birleşmesi hallerinde, eski işverenin 
Kuruma olan prim, gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerinden oluşan 
borçlarından dolayı aynı zamanda yeni işveren de müştereken ve müteselsilen 
sorumlu tutulmakta olup, işyerini devreden işverenin sorumluluğu ise devir tari-
hine kadar olan borçlardan dolayı devam etmektedir.

Bu bağlamda, 

-İşyerini devir alan ya da kendisine intikal eden işverenlerin, geçici 60 ıncı 
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maddeye göre başvuruda bulunmaları halinde, hem de devir veya intikal tarihin-
den önceki borçlar, hem de devir veya intikal tarihinden sonraki borçlar,

-İşyerini devreden işverenlerin, geçici 60 ıncı maddeye göre başvuruda bu-
lunmaları halinde ise yalnızca devir tarihinden önceki/devir tarihine kadar olan 
borçlar,

Yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.

7.6.2- Üst düzey yöneticiler ve şirket ortakları tarafından yapılacak baş-
vurular sırasında dikkat edilecek hususlar

Üst düzey yöneticiler ile şirket ortakları;

- 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin yirminci fıkrasına göre, Kuru-
mun sigorta primleri ve diğer alacakları, haklı bir sebep olmaksızın anılan Ka-
nunda belirtilen sürelerde ödenmez ise kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile 
görevli kamu görevlileri, tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin şirket yönetim kurulu 
üyeleri de dahil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni 
temsilcileri Kuruma karşı işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen,

- 6183 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre ise, limited şirket ortakları, 
şirketten tahsil imkanı bulunmayan Kurum alacağından sermaye hisseleri ora-
nında doğrudan doğruya,

sorumlu tutulmuşlardır.

Bu nedenle, kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevli-
lerinin, tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin şirket yönetim kurulu üyeleri de dahil 
olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcilerinin veya 
limited şirket ortaklarının görev yaptıkları veya ortaklık sıfatlarının devam et-
tiği sürelerden kaynaklanan borçları için geçici 60 ıncı maddeye istinaden 
başvuruda bulunmaları halinde, ödeme planı yalnızca kapsama giren ve 
sorumlu oldukları borçlar için çıkartılacaktır.

7.6.3- Kat maliklerince ayrı ayrı başvuruda bulunulması halinde yapıla-
cak işlemler

Apartman, site ve iş hanı yöneticiliklerinden kaynaklanan borçlar için kat ma-
likleri kurulunca yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde, ödeme planı 
kat malikleri kurulu adına çıkartılacaktır.

Dolayısıyla, kat maliklerinin bir veya birkaçının yalnızca kendi hisselerine 
isabet eden borçlarını geçici 60 ıncı maddeye yeniden yapılandırmak amacıyla 
başvuruda bulunmaları halinde, ayrı ayrı ödeme planı verilmeyip, kat malikleri 
kuruluna adına bir tane ödeme planı verilecektir.

7.6.4- Ortak hususlar

Gerek işyerini devir eden işverenlerin, gerekse kamu idarelerinin tahakkuk 
ve tediye ile görevli kamu görevlilerinin, tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin şirket 
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yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetki-
lileri ile kanuni temsilcilerinin veya limited şirket ortaklarının sorumlu oldukları 
dönemlere ilişkin borçları için geçici 60 ıncı maddeye istinaden başvuruda bu-
lunmaları halinde, söz konusu işlemler manuel ortamda yapılacaktır.

7.7- Alt işverenlerin borçları

5510 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre, alt işverenlerin Kurumumuza 
olan borçlarından, alt işveren ile birlikte asıl işveren de sorumlu tutulmuştur.

Dolayısıyla,  alt işvereni bulunan işverenlerin, geçici 60 ıncı madde kap-
samına giren borçları için başvuruda bulunmaları halinde;  asıl işverenin 
borçlarının yanı sıra alt işverenlerin borçları da yeniden yapılandırma kapsamı-
na dahil edilecek olup ancak,asıl işverenden, daha sonraki bir tarihte anılan Ka-
nuna istinaden başvuruda bulunulmayacağına dair alt işverenlerinden alınmış 
taahhütnamenin (Ek:12) ibraz edilmesi istenilecektir.

Buna karşılık, asıl işverenin başvurusundan önce alt işverenin kendi 
borcu için geçici 60 ıncı maddeye  istinaden başvuruda bulunması halinde; 
başvuruda bulunan alt işverenin kapsama giren borcu geçici 60 ıncı maddeye 
istinaden peşin veya taksitle ödenebilecek, ancak Kurumla ihtilaf yaratmayaca-
ğına ilişkin asıl işverenden alınmış bir  taahhütnamenin (Ek:13) getirilmesi 
alt işverenden istenilecektir.

Her iki tarafında, karşı taraftan alınmış bir taahhütnameyi ibraz etme-
den ayrı ayrı başvuruda bulunmaları halinde;

- Asıl işverenlerin borçları, alt işverenlerin borçları da dahil edilerek elektronik 
ortamda,

- Alt işverenlerin borçları ise, yalnızca kendi borçlarını kapsayacak şekilde 
manuel ortamda yapılandırılmaktadır.

Ancak bu durumda, gerek asıl işverenin, gerekse alt işverenin kapsama gi-
ren borçlarını ödemesi halinde, alt işverenin borçları mükerrer tahsil edilmiş ola-
cağından, mükerrer tahsil edilmiş olan tutarlar alt işverenin kapsama girmeyen 
borcunun bulunması halinde alt işverenin borcuna,  alt işverenin kapsama gir-
meyen borcunun bulunmaması halinde asıl işverenin veya diğer alt işverenlerin 
kapsama girmeyen borçlarına, asıl işverenin ve diğer alt işverenlerin  kapsama 
girmeyen başkaca borcunun olmaması halinde ise alt işverene 5510 sayılı Ka-
nunun 89 uncu maddesine göre iade edilecektir.

 7.8- Yasal süresi dışında verilmiş olması nedeniyle incelemeye sevk 
edilmiş aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden alacaklar

Bilindiği gibi, İşveren Uygulama Tebliğinin 2.2 Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri-
nin Kuruma Verilmesi başlıklı bölümünün üçüncü fıkrasında; “Yasal süresi dışın-
da verilen aylık prim ve hizmet belgelerinin Yönetmeliğin 103 üncü maddesinin 
ikinci fıkrasında belirtilen açıklamalar uyarınca incelemeye sevk edilmesi ve iş-
verenlerce inceleme sonucu beklenilmeksizin tahakkuk eden primlerin gecikme 
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cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödenmek istenilmesi halinde, incelemeye 
sevk edilen aylık prim ve hizmet belgelerinin tahakkuk kısmı, inceleme sonucu 
beklenilmeksizin işleme alınacak, hizmet kısmı (sigortalıların yer aldığı bölüm) 
ise yapılacak incelemenin ardından uygun görülmesi halinde işleme alınacak-
tır.” şeklinde düzenleme yapılmış bulunmaktadır.

Bu bağlamda, 2014/Nisan ve önceki aylara ilişkin olup yasal süresi geçirildik-
ten sonra Kurumumuza verilen ve doğruluğunun tespiti amacıyla incelemeye 
sevk edilen aylık prim ve hizmet belgelerinin 10/9/2014 veya önceki bir 
tarihte Kuruma verilmiş olması ve bahse konu işverenlerin yeniden yapı-
landırma başvurusunda bulunmuş olmaları halinde; söz konusu prim belge-
lerinin tahakkuk işlemleri yapılarak, oluşan idari para cezaları 31/12/2014 tari-
hinden önce tebliğ edilmek kaydıyla, prim ve idari para cezası borçları yeniden 
yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.

Söz konusu prim belgelerinin hizmet kısmı ise yapılacak incelemenin ardın-
dan uygun görülmesi halinde işleme alınacaktır.

Buna karşın, defter tutmakla yükümlü bulunmayan işverenlerce, söz konusu 
üç aylık süre geçirildikten sonra Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgeleri-
nin doğruluğu fiilen yapılan denetimler sonucunda tespit edilmediği sürece, söz 
konusu prim belgeleri işleme alınmayarak işyeri dosyasında muhafaza edilecek 
olup durum bir yazı ile ilgililere bildirilmektedir.

7.9-Prim indirim ve teşvikleri ile devlet yardımı, teşvik ve desteklerden 
yararlanılması

Bilindiği üzere, halen uygulamada olan prim teşviklerinden ( 4857 sayılı Ka-
nunun 30 uncu maddesinde öngörülen teşvik ve 4447 sayılı Kanunun 50 nci 
maddesi ile geçici 7 nci maddesinde öngörülen teşvik hariç) yararlanılabilmesi 
için yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para 
cezası borcunun bulunmaması veya bulunmakla birlikte bu borçların 6183 sayılı 
Kanun uyarınca veya çeşitli kanunlar uyarınca  taksitlendirilmiş veya yapılandı-
rılmış olması, ayrıca taksitlendirme ve yapılandırma işleminin de bozma koşulu-
na uğramamış  olması gerekmektedir.

Bu bağlamda, geçici 60 ıncı madde uyarınca yeniden yapılandırma başvuru-
sunda bulunulması halinde, başvuruda bulunulan tarihten itibaren, kapsama 
girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş başkaca borçların bulunmaması ve 
ilgili Kanunlarda öngörülen diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla, 
beş puanlık prim indirimi ile diğer teşvik ve desteklerden yararlanılması 
mümkün olacaktır.

Örnek : (B) Anonim Şirketinin geçici 60 ıncı madde uyarınca 13/10/2014 
tarihinde yeniden yapılandırma başvurusunda bulunduğu ve 2014/Mayıs, Ha-
ziran, Temmuz ve Ağustos aylarına ilişkin prim ve idari para cezası borcunun 
da bulunmadığı varsayıldığında, anılan işveren 2014/Eylül ayına  ilişkin 05510 
sayılı Kanun numarasını seçmek suretiyle gönderebilecektir. 
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Diğer taraftan, bahse konu işveren, takip eden aylarda, kapsama girmeyen 
yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmadığı, 
geçici 60 ıncı madde hükümlerinden yararlanma hakkını kaybetmediği ve ça-
lıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen ça-
lışmadığına yönelik tespitin bulunmadığı sürece aylık prim ve hizmet belgelerini 
05510 sayılı Kanun numarasını seçmek suretiyle düzenleyebilecektir.

7.10- Devlet yardımı, teşvik ve destekler kapsamındaki işveren hissesi 
sigorta prim teşvikinden yararlanmaması gerektiği halde yararlanan işve-
renlerle ilgili yapılacak işlemler

İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik 
Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve 
Esaslara Dair Tebliğ uyarınca, işverenlerin, Devlet yardımları ile teşvik ve des-
teklerden yararlanabilmeleri için 2008/Ekim ayına ilişkin aylık prim ve hizmet 
belgelerinden başlanılarak, aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma verilmesi 
gereken yasal sürenin son günü itibariyle, Türkiye genelinde kendi adına tescil 
edilmiş işyerleri ile ortak, üst düzey yönetici, işveren vekili ve alt işveren olarak 
işlem gördüğü işyerlerinden kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta 
primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası 
ve gecikme zammı ile gerçek kişi olması halinde ayrıca kendi sigortalılığından 
kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş prim ve buna ilişkin gecikme cezası ve 
gecikme zammı borçlarının toplamı, 16 yaşından büyükler için belirlenmiş aylık 
asgari ücretin brüt tutarından fazla olan işverenler, aylık prim ve hizmet belgele-
rini, 05084, 85084, 05615, 85615, 55225, 25225, 05746,15746, 25510, 16322, 
26322, 46486, 56486 veya 66486 sayılı kanun numaralarını seçmek suretiyle 
düzenleyerek Kuruma göndermişler ise, bu işverenlerden, yapılacak bir ay sü-
reli tebligat ile muaccel olan borçlarının tamamının, yazının tebliğinden itibaren 
bir aylık süre içinde ödenmesinin istenilmesi istenilmektedir. 

Dolayısıyla, 05084, 85084, 05615, 85615, 55225, 25225, 05746,15746, 
25510, 16322, 26322, 46486, 56486 veya 66486 sayılı kanun numarası se-
çilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma gönde-
rilmesi gereken yasal sürenin son günü itibariyle yasal ödeme süresi geçmiş 
borçlarının toplamı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş brüt asgari ücretin 
üzerinde olan borçlulara, bahse konu borçların bir aylık süre içinde ödenmesi 
hususunda bir tebligat yapılmış olmasına rağmen, söz konusu borçların tamamı 
tebliğ tarihinden itibaren bir aylık süre içinde ödenmemiş ise, daha önce 05084, 
85084, 05615, 85615, 55225, 25225, 05746,15746, 25510, 16322, 26322, 
46486, 56486 veya 66486 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle Kuruma 
gönderilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinin iptal edilerek, iptal edilen bel-
geler yerine Kanun numarası seçilmeksizin asıl/ek nitelikte aylık prim ve hizmet 
belgelerinin düzenlenmesi işverenlerden istenilecek, söz konusu belgelerin iş-
verenlerce bir aylık süre içinde verilmemesi halinde bahse konu belgeler re’sen 
düzenlenmek suretiyle işleme alınacaktır. 
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Bu bağlamda, yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan işverenlere, 
daha önce yukarıda belirtilen nitelikte bir tebligat yapılmış olmasına rağmen, 
söz konusu işverenlerce muaccel borçlar bir aylık süre içinde ödenmemiş ise, 
yeniden yapılandırma işlemlerinden önce 05084, 85084, 05615, 85615, 55225, 
25225, 05746,15746, 25510, 16322, 26322, 46486, 56486 veya 66486 sayı-
lı kanun numaraları seçilmek suretiyle Kuruma gönderilmiş olan aylık prim ve 
hizmet belgeleri iptal edilerek, kanun numarası seçilmeksizin düzenlenecek asıl 
veya ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri yeniden girilecek ve oluşan yeni 
durum üzerinden kapsama giren borçlar yeniden yapılandırılacaktır.

7.11- İhalelere katılabilmek, devlet yardımı, teşvik ve desteklerden ya-
rarlanabilmek, hak ediş ödemesi veya yapı kullanma izin belgesi/teminat 
iadesi alabilmek amacıyla yapılan başvurulara istinaden düzenlenecek ya-
zılar

7.11.1- İhalelere katılabilmek amacıyla düzenlenecek yazılar

Geçici 60 ıncı madde uyarınca yapılandırma başvurusunda bulunmuş olan 
işverenlerin ihalelere katılmak amacıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu 
olup olmadığının sorgulanması sırasında;

- Peşin ödeme yolu tercih edilmiş ise  ihale tarihi 01/10/2014 ila 
02/02/2015 tarihleri arasında olmak kaydıyla, geçici 60 ıncı madde kapsa-
mına girmeyen borçlarının ihale tarihi itibariyle toplamının Kamu İhale Genel 
Tebliğinde belirtilen limitlerin altında olması kaydıyla,

- Taksitle ödeme yolu tercih edilmiş ise geçici 60 ıncı madde kapsamına 
girmeyen muaccel borçları ile yapılandırma kapsamına giren borçlarından ihale 
tarihi itibariyle vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerinin 
geç ödeme zammı ile birlikte toplamının Kamu İhale Genel Tebliğinde belirtilen 
limitlerin altında olması ve yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkının 
devam ediyor olması kaydıyla, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun bu-
lunmadığı kabul edilecektir.

7.11.2- Hak ediş ödemelerine ilişkin düzenlenecek yazılar

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin ikinci fıkrasına göre 
işverenlerin hak edişleri, Kuruma prim, prime ilişkin borçları ile idari para cezası, 
bulunmaması kaydıyla ödenmektedir.

Bu bağlamda, geçici 60 ıncı madde uyarınca yapılandırma başvurusunda 
bulunmuş olan işverenlerin hak ediş ödemesine esas borçlarının olup olmadığı-
nın sorgulanması sırasında;

- Peşin ödeme yolu tercih edilmiş ise 01/10/2014 ila 02/02/2015 tarihleri 
arasında geçici 60 ıncı madde kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi 
geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmaması kaydıyla,

- Taksitle ödeme yolu tercih edilmiş ise vadesi geçtiği halde ödenme-
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miş veya eksik ödenmiş taksit ile kapsama girmeyen yasal ödeme süresi 
geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmaması kaydıyla,

hakediş ödemesine esas borcunun bulunmadığı kabul edilecektir.

7.11.3- Devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanabilmek amacıyla 
düzenlenecek yazılar

5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin altıncı fıkrasına göre, devlet yardı-
mı, teşvik ve desteklerden yararlanabilmek için, devlet yardımı, teşvik ve des-
teklerin  verilmesinden önce, işverenlerden yasal ödeme süresi geçmiş prim ve 
idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya 
da yapılandırıldığına dair belge ve bilgilerin istenilmesi zorunludur.

Anılan Kanun hükmüne göre, devlet yardımı, teşvik ve desteklerin verilme-
sinden önce, işverenin Türkiye genelinde kendi adına tescil edilmiş işyerleri ile 
ortak, üst düzey yönetici, işveren vekili ve alt işveren olarak işlem gördüğü iş-
yerlerinden, işverenin gerçek kişi olması halinde, ayrıca kendi sigortalılığından 
kaynaklanan (5510/4-1/b kapsamındaki) yasal ödeme süresi geçmiş prim borç-
larının olup olmadığı sorgulanmaktadır.

İşverenlerin, Devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden yararlanabilmeleri 
için; Türkiye genelinde yazının verildiği tarih itibarıyla muaccel borçlarının bu-
lunmaması veya borçlarının tecil ve taksitlendirilmiş ya da yapılandırılmış olma-
sı gerekmektedir.

Diğer taraftan, İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde 
Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenme-
sine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde, işverenlere verilecek devlet yardımı, 
teşvik ve desteklerde, Türkiye genelinde, yazının verildiği tarih itibarıyla toplamı 
16 yaşından büyük işçiler için belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarından fazla 
olan muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara 
bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının dikkate alınacağı öngörül-
müştür.

Buna göre, geçici 60 ıncı madde uyarınca yapılandırma başvurusunda bu-
lunmuş olan işverenlerin devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanabilmek 
amacıyla yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının olup 
olmadığının sorgulanması sırasında;

- Peşin ödeme yolu tercih edilmiş ise 01/10/2014 ila 02/02/2015 tarihleri 
arasında olmak kaydıyla  geçici 60 ıncı madde kapsamına girmeyen yasal öde-
me süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının toplamının 16 yaşın-
dan büyük işçiler için belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarının altında 
olması kaydıyla, 

- Taksitle ödeme yolu tercih edilmiş ise yapılandırma işleminin bozma 
koşuluna girmemiş olması ve geçici 60 ıncı madde kapsamına girmeyen mu-
accel borçlar ile geçici 60 ıncı madde kapsamındaki borçlardan vadesi geçtiği 



94 Ankara SMMMO

halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitleri (geç ödeme zammı dahil) 
toplamının 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen aylık asgari ücretin 
brüt tutarının altında olması kaydıyla, yasal ödeme süresi geçmiş prim ve 
idari para cezası borçlarının bulunmadığı kabul edilecektir.

Diğer taraftan, kapsama giren borçlarının geçici 60 ıncı maddeye göre ye-
niden yapılandırılmış olması nedeniyle, devlet yardımı, teşvik ve desteklerden 
yararlanan işverenlerin, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle 
bu madde hükümlerinden yararlanma hakkını kaybetmeleri halinde, bakiye ala-
cakların 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre hesapla-
nan gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte bir aylık süre içinde ödenmesi 
hususu ilgililere 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilecektir.

Borçların bir aylık süre içinde ödenmesi halinde devlet yardımı, teşvik ve 
desteklerden usulüne uygun olarak yararlanıldığı kabul edilerek herhangi bir 
işlem yapılmayacaktır. 

7.11.4- Yapı kullanma izin belgesi/teminat iadesi alabilmek amacıyla ya-
pılan başvurulara ilişkin düzenlenecek yazılar

Geçici 60 ıncı madde kapsamına giren borçlarını peşin veya taksitler halinde 
ödemek üzere başvuruda bulunmuş olan ihale konusu işyeri ve özel nitelikteki 
inşaat işyeri işverenlerine, kapsama giren borçları ile birlikte kapsama girmeyen 
diğer borçlarının tamamını ödemeleri kaydıyla ilişiksizlik belgesi/teminat iadesi 
yazısı verilecektir. 

Hal böyle olmakla birlikte, geçici kabulü noksansız olarak yapılmış ihale ko-
nusu işler veya bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar için, gerek geçici 60 ıncı 
madde kapsamına giren, gerekse girmeyen borçlarını karşılayacak miktarda, 
bankalar ve özel finans kurumlarından alınmış teminat mektuplarının ya da Ha-
zine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin veya bu se-
netler yerine düzenlenen belgelerin teminat olarak verilmesi halinde, yeniden 
yapılandırılmış olan borçların ödenmesi beklenilmeden ilişiksizlik belgesi/temi-
nat iade yazısı verilebilecektir.

Geçici 60 ıncı madde kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunan ve 
borçlarına karşılık olarak yukarıda belirtilen belgeleri teminat olarak vererek ili-
şiksizlik belgesi/teminat iade yazısı talep eden işverenlerden, ödeme yükümlü-
lüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle geçici 60 ıncı madde hükümlerinden 
yararlanma hakkının kaybedilebileceği göz önüne alınarak, talep edilen taksit 
süresine göre ilave teminat alınacaktır. Bu durumda, teminat mektuplarının sü-
resiz ve kesin olması gerekmektedir.

Bu şekilde yapılacak olan başvurular sırasında alınacak olan teminat tutarı 
ise; kapsama giren ve girmeyen borç asıllarına ilişiksizlik belgesinin verileceği 
tarihe kadar 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine göre hesaplanacak top-
lam borç üzerinden;

(Taksit süresi) X (Taksitlendirme başvurusunda bulunulan tarihten önceki ay 
için



95Ankara SMMMO

gerçekleşmiş DİBS oranı) = (İlave teminat oranı)

(İlave teminat tutarı) = (Toplam borç tutarı) X (İlave teminat oranı) / (100)

(Alınacak toplam teminat) = (Toplam borç tutarı) + (İlave teminat tutarı)

formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.

7.12- Kapsama giren borçlar nedeniyle taşınır ve taşınmaz mallara ko-
nulan hacizler ile alınan teminatlar

Geçici 60 ıncı maddenin  onuncu fıkrasında “ Bu maddeye göre ödenecek 
alacaklarla ilgili olarak tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırı-
lır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, geçici 60 ıncı madde kapsamına giren alacaklarla ilgili yapılan-
dırma başvurusunda bulunulması halinde, kapsama giren alacaklarla ilgili tatbik 
edilen hacizler, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak, söz konusu ödemele-
re isabet eden tutardaki teminatlar ise iade edilecektir.

Bu bağlamda, kapsama giren borçlarını peşin veya taksitler halinde ödemek 
amacıyla başvuruda bulunan borçlular hakkında tatbik edilmiş olan hak ve ala-
cak hacizleri ile taşınır ve taşınmaz mal hacizleri hakkında aşağıda belirtildiği 
şekilde işlem yapılacaktır.

7.13-Hak ve alacak hacizlerinin kaldırılması

Kurumumuza olan borçlarından dolayı üçüncü kişiler nezdindeki hak ve 
alacaklarına (maaş, aylık veya gelir, kira, mevduat, istihkak, hak ediş vb.) 
6183 sayılı Kanunun 79 uncu maddesine göre haciz konulmuş olan borçlula-
rın, söz konusu borçları için yapılandırma başvurusunda bulunmaları halin-
de, üçüncü kişiler nezdindeki hak ve alacaklar üzerine konulan hacizler;

-Peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, borcun tamamının ödenme-
sinden, 

-Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ise, ilk taksitin ödenmesin-
den,

sonra kaldırılacaktır. 

Hal böyle olmakla birlikte, hak ve alacaklar üzerine konulmuş olan hacizle-
rin kaldırılmasından önce üçüncü kişiler tarafından Kurum hesaplarına yatırılan 
paralar, 

-10/9/2014  tarihine kadar yatırılmış ise, yapılandırma işlemlerinden önce 
cari usul ve esaslara göre, 

-11/9/2014  tarihi ve sonrasında yatırılmış ise, yapılandırma işlemlerinin ta-
mamlanmasının ardından peşin veya taksitler halinde ödenecek tutarlara

mahsup edilecektir. 
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Kanunun yürürlük tarihinden önce haczedilip, bu tarihten sonra Kurum he-
saplarına aktarılan tutarın, yapılandırılan alacak tutarından fazla olması halinde 
ise, söz konusu paralar varsa kapsama girmeyen diğer alacaklara mahsup edi-
lecek, yoksa ilgililere iade edilecektir 

7.14-Taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki hacizlerin kaldırılması

Geçici 60 ıncı madde kapsamına giren alacaklardan dolayı daha önce taşınır 
ve taşınmaz mallar üzerine haciz tatbik edilmiş ise, hacze konu malın birden 
fazla olması ve her birinin değerinin ayrı ayrı belirlenebilir nitelikte ya da ayrı 
ayrı tescile konu olması şartıyla, haczin devam edeceği malın değerinin en az 
yapılandırma öncesindeki toplam borç tutarını karşılaması ve borçlu tarafından 
yazılı talep edilmesi kaydıyla, daha önce konulmuş hacizler yapılan ödemeler 
nispetinde kaldırılacak, alınmış teminatlar ise yine yapılan ödemeler nispetinde 
iade edilecektir. 

Buna göre, taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki hacizler; 

-Yapılandırma başvuru sırasında peşin ödeme yolunun tercih edilmesi ha-
linde, yapılandırılan borcun tamamının ödenmesi ve hacze konu olup yapılan-
dırma kapsamına girmeyen başka bir borcun bulunmaması kaydıyla, tümüyle, 

-Başvuru sırasında taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, ilk taksit 
tutarının ödenmesi, hacze konu olup yapılandırma kapsamına girmeyen başka 
bir borcun bulunmaması ve borçlu tarafından talep edilmesi kaydıyla, yapılan-
dırma öncesi toplam borç miktarı kadar (kalan asıl alacak + gecikme cezası + 
gecikme zammı) hacizler baki kalmak kaydıyla, diğer taşınır ve taşınmaz mallar 
üzerindeki hacizler kısım kısım,

kaldırılacaktır. 

Bu durumdaki hacizlerin kaldırılabilmesi için Kurum haczinin devam edece-
ği taşınır ve taşınmaz malın satış kabiliyetinin bulunması ve Kurum alacağının 
tahsilini güçleştirecek ipotek, haciz vb. gibi takyidatların bulunmamasına dikkat 
edilecektir. 

Ayrıca, yapılandırılan alacaklara ilişkin taksit ödemelerinin devamı sırasında, 
taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki hacizlerin ödemeler nispetinde kaldırılma-
sının talep edilmesi halinde, kalan borç miktarı tespit edilirken, kalan  alacak aslı 
ile  5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine göre hesaplanan gecikme cezası 
ve gecikme zammının toplamı dikkate alınacaktır. 

Diğer taraftan, gerek yapılandırma kapsamına giren alacaklar için gerekse 
kapsama girmeyen alacaklar için aynı mallar üzerine haciz tatbik edilmiş veya 
aynı teminatlar alınmış ise, yapılandırma kapsamına giren alacaklar için uygu-
lanmış hacizlerin, yapılan ödemeler nispetinde kısım kısım kaldırılabilmesi için, 
yapılandırma kapsamına girmeyen borçların ödenmesi veya 6183 sayılı Kanu-
nun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilmesi gerekmektedir. 



97Ankara SMMMO

Yapılandırma talebinde bulunan borçluların, kapsamına giren borçları yapı-
landırıldığında, yapılandırılan bu borçlar için haciz ve satış işlemleri durdurula-
caktır.

 Yapılandırma talebine istinaden haciz ve satış işlemleri durdurulduğundan; 

-Yapılandırma öncesi trafik tescil kayıtları üzerine yakalama şerhi konulmuş 
olan ancak henüz trafikten men edilmemiş araçlar üzerindeki Kurum haczinin 
baki kalması kaydıyla, yakalama şerhlerinin kaldırılması için yapılandırma baş-
vurusunda bulunulmuş olunması, 

-Yapılandırma öncesi haczedilmiş ve trafikten men edilerek otoparkta çekil-
miş araçlar üzerindeki yakalamaların kaldırılması için yapılandırma başvurusun-
da bulunulmuş ve yediemin ücretinin ödenmiş olunması,

 gerekmektedir.

Öte yandan,  yapılandırma talebinde bulunmayan borçlular ile yapılandırma 
talebinde bulunulmuş olmakla beraber yapılandırma kapsamı dışında borçlu 
bulunanlar hakkında 6183 sayılı Kanunun sağladığı tüm cebri icra işlemleri uy-
gulanacaktır.

Daha önce borçlunun malları üzerine haciz uygulanmış ve söz konusu borç 
yapılandırılmış ise hacizli mallar teminat yerine geçeceğinden, borçlunun talebi 
halinde, değişiklik tarihine kadar olan yapılandırma taksitleri ile cari ay primle-
rinin ödenmiş ve yapılandırılmış borç haricinde başkaca borcun bulunmaması 
şartıyla, üzerinde  haczin kaldırılması istenilen taşınır ve/veya taşınmazın ni-
teliğinde ve kalan borç miktarını karşılayacak tutarda (asıl alacak + gecikme 
cezası + gecikme zammı) veya paraya çevrilmesi daha kolay başka bir teminat 
ile değiştirilmesi mümkün bulunmaktadır. Teminat değişikliğinde, cari ay veya 
başkaca bir borcunun bulunması halinde bu borcun   6183 sayılı Kanunun 48 
inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilmesi gerekmektedir.  

Borçlunun teminat değişikliğine ilişkin taleplerinin, alacaklı ünitece değerlen-
dirilmesi gerekmektedir.

7.15- 6183 sayılı Kanun gereğince takip edilen alacaklara ilişkin takip 
masrafları

Yapılandırma kapsamına giren dönemler için ilgililer aleyhine 6183 sayılı Ka-
nun uyarınca takibe geçilmiş olması halinde, bu alacaklar için 6183 sayılı Kanun 
gereğince yapılan takip masrafları peşin ödeme sırasında,  taksitle ödeme yolu-
nun tercih edilmesi halinde ise yapılacak ilk ödeme sırasında tahsil edilecektir.

Ödeme planı oluşturulduktan sonra masraf girişi yapılamayacağından ya-
pılandırma işlemleri yapılmadan önce tüm takip masrafları sisteme girilecektir.

 7.16- Kapsama giren alacaklar dolayısıyla dava açılmaması, açılmış ise 
feragat edilmesi

Geçici 60 ıncı maddenin dokuzuncu fıkrasında, “Bu madde hükümlerinden 
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yararlanmak isteyen borçluların, bu maddelerde belirtilen şartların yanı sıra 
dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvur-
mamaları şarttır.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre kapsama giren borçları ile ilgili dava açmış borçluların yeniden 
yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde, borçlarını peşin veya taksitler 
halinde ödeyebilmeleri için davalardan feragat ettiklerine dair mahkemeye hita-
ben yazılarak ilgili mahkemeye verilen havaleli dilekçeyi (Ek:14) matbu form ile 
başvuruda bulundukları birime vermeleri gerekmektedir. 

Yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan borçlularca davadan vazge-
çilmemesi halinde, dava konusu hangi alacak türü ile ilgili ise, o alacak türü ile 
ilgili borçlar yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilmeyecektir. Bu durumda, 
yalnızca dava konusu olmayan diğer alacak türleri yeniden yapılandırma kapsa-
mına dahil edilecektir.

Ancak, yapılandırma başvurusunda bulunmuş olan borçluların, aynı alacak 
türünden dava konusu edilmiş borçlarının yanı sıra dava konusu edilmemiş 
borçlarının da bulunması ve ilgililerce davadan feragat edilmemesi halinde, ya-
pılandırma kapsamına, aynı alacak türündeki dava konusu olan borçlar dışında-
ki kapsama giren ve dava konusu edilmemiş olan diğer borçlar dahil edilecektir.

Yine, yeniden yapılandırma başvurularını gerek e-Sigorta kanalıyla gerekse 
kağıt ortamında yapan borçluların davadan vazgeçtiklerine dair taahhütname-
leri Kuruma kağıt ortamında vermeleri gerektiğinden, söz konusu taahhütna-
melerin Kuruma verilmemesi halinde, davadan vazgeçilmediği kabul edilecektir.

Diğer taraftan, mahkeme kararlarında, yargılama giderleri ile vekalet ücretine 
de hükmedilmekte ve bu alacaklarımız da mahkemenin karar tarihinden itibaren 
yasal faizi ile birlikte tahsil edilmektedir. Ancak mahkeme masrafları ile vekalet 
ücretleri Kanunun geçici 60 ıncı maddesi kapsamında yer almadığından, bahse 
konu masraf ve vekalet ücreti yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilmeye-
cektir. Bu nedenle mahkeme kararının Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
veya sonra verilmiş olmasına bakılmaksızın kararlara istinaden mahkemelerce 
hükmedilen yargılama giderleri ile vekalet ücretleri genel usul ve esaslara göre 
ayrıca tahsil edilecektir.

Öte yandan, kapsama giren borçlarla ilgili olarak yeniden yapılandırma baş-
vurusunda bulunulan tarihten önce açılmış herhangi bir dava bulunmamasına 
rağmen, gerek yeniden yapılandırma sürecinin devam ettiği sürelerde, gerek-
se yeniden yapılandırma sürecinin sona ermesinin ardından kapsama giren 
borçlar dolayısıyla dava açılması halinde, yeniden yapılandırma hükümlerinden 
yararlanılması mümkün olamayacaktır. Bu bakımdan, yeniden yapılandırma 
başvurusunda bulunulan tarihten sonra kapsama giren borçlar dolayısıyla dava 
açılması halinde, bu Kanun hükümlerine göre yapılan ödemeler 6183 sayılı Ka-
nunun 47 inci maddesi gereğince mahsup edilerek daha önce hazırlanmış olan 
ödeme planı iptal edilecektir.
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Yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmuş olan borçlular tarafından, 
Kurum aleyhine açılmış olan davalarla ilgili olarak Kurum tarafından temyize 
başvurulmuş olması halinde, yine davadan vazgeçildiğine dair taahhütnamenin 
Kuruma verilmesi gerekmektedir. Aksi halde dava konusu alacak türü ile ilgili 
borçlar yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilmeyecektir.

Kapsama giren borçların yapılandırılması amacıyla başvuruda bulunmuş 
olan borçlularca, Kuruma yapılmış olan bir itirazın bulunması halinde ise, yeni-
den yapılandırma işlemleri, itirazların Komisyonca değerlendirilmesinin ardın-
dan yapılacaktır.

7.17-Red ve iadesi yapılmayacak alacaklar

Geçici 60 ıncı maddenin on beşinci fıkrasında, “ Bu madde kapsamına giren 
alacaklara karşılık bu maddenin yayımlandığı tarihten önce tahsil edilmiş olan 
tutarların bu madde hükümlerine dayanılarak red ve iadesi yapılmaz.” hükmü 
yer almaktadır.

Buna göre, kapsama giren alacaklar için, geçici 60 ıncı maddenin yayımlan-
dığı tarihten önce tahsil edilmiş tutarların bu madde hükümlerine göre ilgililere 
iade edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

7.19-Borçların kredi kartı/banka kartı ile ödenmesi

Geçici 60 ncı maddeye göre yeniden yapılandırılan alacakların bankalar ka-
nalıyla ödenmesi mümkün olduğu gibi, kredi kartı veya banka kartı ile ödenmesi 
de mümkün bulunmaktadır.

Bu amaçla, sgk.gov tr adresinden, “E-SGK” “Kart ile ödeme” seçenekleri işa-
retlenerek erişilen ekran vasıtasıyla ödeme yapılabilecektir.

Öte yandan, banka kartı ile yapılan ödemelerde herhangi bir komisyon alın-
mamasına rağmen, kredi kartı ile yapılan ödemelerde ilgili banka tarafından ko-
misyon alınması söz konusu olabilmektedir.
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MUSTAFA İTİŞKEN – SGK. SİG. PR. GEN. MD. LÜĞÜ İŞVERENLER PRİM DAİRESİ – ŞUBE MÜDÜRÜ 

MUSTAFA İTİŞKEN – SGK. SİG. PR. GEN. MD. LÜĞÜ İŞVERENLER PRİM DAİRESİ – ŞUBE MÜDÜRÜ  48/71 

   
 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
……………….  SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE 

……………….  SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE 
 

1- İşveren Bilgileri 

 
 
Adı Soyadı/Unvanı  

İŞVERENİN ORTAĞIN / İŞVEREN VEKİLİNİN / 
KANUNİ TEMSİLCİNİN / ALT İŞVERENİN  

  

Adres  
 

Semt ………….      İlçe ………… 

Şehir ………….      Posta Kodu ………. 

 
 

Semt ………….      İlçe ………… 

Şehir ………….      Posta Kodu …….. 

Telefon 0 (…...) ………………… 0 (……) ………………….. 
Faks 0 (..….) ………………… 0 (……) …………………. 
Gsm No 0 (…...) ………………… 0 (……) …………………. 
e-Posta Adresi    

T.C.Kimlik No   

Vergi Kimlik No   

Ticaret Sicil No   

2- İşyeri Sicil Numarası 

M İŞKOLU KODU 
ÜNİTE KODU 

İŞYERİ SIRA NUMARASI İL KODU İLÇE 
KODU 

KONT. 
NO 

ARACI 
KODU YENİ ESKİ 

                          

3- Borcun Türü ve Ödeme Şekli (Bu bölümü doldurmadan önce “Açıklamalar” bölümünü okuyunuz.) 

 
 6183 sayılı Kanuna göre tecil ve taksitlendirmesi devam eden borçlarımın da 5510 sayılı Kanunun geçici 60 

ıncı madde kapsamında yapılandırılmasını istiyorum.  
 
Müdürlüğünüzde/Merkezinizde işlem gören ve yukarıda sicil numarası belirtilen işyerimden 

kaynaklanan borçlarımı bu formdaki tercihlerime uygun olarak ödemeyi talep ediyorum. 
 
 
                     

                                       … / … / 2014 

                 İMZA 

 
 
 

Sigorta Primi (Sosyal Güvenlik 
Destek Primi ve Eksik İşçilik Dahil) İşsizlik Sigortası Primi İdari Para Cezası 

Peşin Taksit Sayısı Peşin Taksit Sayısı Peşin Taksit Sayısı 
 

 

6 9 12 18 24 30 36 42 
        

 

 
 

6 9 12 18 24 30 36 42 
        

 

 
 

6 9 12 18 24 30 36 42 
        

 

Eğitime Katkı Payı Özel İşlem Vergisi Damga Vergisi 

Peşin Taksit Sayısı Peşin Taksit Sayısı Peşin Taksit Sayısı 

 
 

6 9 12 18 24 30 36 42 
        

 

 
 

6 9 12 18 24 30 36 42 
        

 

 
 

6 9 12 18 24 30 36 42 
        

 

4- Açıklamalar
1) Başvuru formu, en geç 31/12/2014 tarihine kadar e-Sigorta kanalıyla 

gönderilecek ya da işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/
Sosyal Güvenlik Merkezine elden verilecek veya posta kanalıyla gönderilecektir.

2) Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde; taahhütlü, iadeli taahhütlü, 
PTT Kargo ya da APS gönderilerinin tercih edildiği durumlarda, başvuru formu-
nun postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. Buna 
karşın, adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Ku-
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rum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. 
3) Yapılandırılan borçlar için peşin ödeme veya taksitle ödeme seçeneklerin-

den biri tercih edilecektir. 
4) Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, kapsama giren borçla-

rın tamamının en geç 02/02/2015 tarihine kadar ödenmesi şarttır. 
Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, yeniden yapılandırmaya 

esas toplam borç tutarına altı eşit taksit için % 5, dokuz eşit taksit için % 7, oniki 
eşit taksit için %10, onsekiz eşit taksit için % 15, yirmidört eşit taksit için % 20, 
otuz eşit taksit için % 25, otuzaltı eşit taksit için % 30, kırkiki eşit taksit için % 35 
taksitlendirme farkı ilave edilecek olup, ilk taksit ödeme süresi taksitlendirme farkı 
ilave edilecek olup, ilk taksit ödeme süresi 02/02/2015 tarihinde sona erecektir.

5) Yapılandırılan borçlar için özel sektör işyeri işverenlerince 18 eşit taksite 
kadar, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu 
tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca 36 eşit taksite kadar, Gençlik ve Spor Bakanlığı, 
Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan 
ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince 42 eşit taksite 
kadar (42 dahil) taksitlendirme talebinde bulunulabilecektir. Diğer kamu idarele-
rince en fazla 18 eşit taksit talebinde bulunulabilecektir.

6) Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, taksitler ikişer aylık dö-
nemler itibariyle ödenecektir.

7) Kapsama giren tüm borç türleri için aynı ödeme şekli (peşin veya taksitle 
ödeme) tercih edilebileceği gibi, bir borç türü için peşin, diğer borç türleri için 
taksitle ödeme yolu veya bir borç türü için farklı sayıda taksit, diğer borç türü için 
farklı sayıda taksit seçilebilecektir.

8) Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceğinin belirtilmemiş olması 
halinde, borcun seçilebilecek azami taksit süresi içinde ödenmek istenildiği ka-
bul edilecektir.

9) Kapsama giren borçlar için peşin ödeme yolu tercih edilmiş olmasına 
rağmen 1/6/2015 tarihine kadar başvuruda bulunulması halinde, peşin ödeme 
başvuruları, talep edilecek taksit sayısına göre taksitlendirilecektir.

10) Başvuru sırasında, hesaplanan borcun taksitler halinde ödeneceğinin 
beyan edilmesine rağmen, borcun tercih edilen taksit süresinden daha kısa tak-
sit süresi içinde ödenecek olması halinde, taksitlendirme farkı ilgili katsayıya 
göre hesaplanacaktır.

11) Kapsama giren borçlarla ilgili dava açılmış ise davalardan feragat edildi-
ğine dair mahkemeye hitaben yazılarak ilgili mahkemeye verilen havaleli dilek-
çenin bir örneğinin Genelgenin 14 nolu ekinde yer alan form ekinde başvuruda 
bulunulan birime verilmesi gerekmektedir. 

12) 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendir-
mesi devam eden borçların  geçici 60 ıncı  madde kapsamında  yapılandırılma-
sının istenilmesi halinde bu başvuru formunun ilgili bölümünün  işaretlenmesi 
gerekmektedir.
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
……………….. SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE 

.……………….. SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE 
1- Sigortalı Bilgileri 

Adı-Soyadı  

T.C. Kimlik Numarası  

Bağ-Kur Numarası  

Vergi Numarası  

Adres 

 
 
 
 

                                                                        İlçe……………              İl………………… 

Telefon No 0 (……) ………………… 

Faks  No 0 (……) ………………… 

Cep Telefonu No 0 (..….) ………………… 

e-Posta Adresi  

 
2- Sigorta Prim Borcunun Ödenme Şekli 
   *Bu bölümü doldurmadan önce lütfen “Açıklamalar”  bölümünü okuyunuz. 

 

3- 5510 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin (b) Bendi Kapsamındaki Prim Borçlarının Yapılandırılmasına İlişkin 
Talep 

           5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin (b) bendi kapsamındaki prim borçlarımın 5510 sayılı Kanunun geçici 
60 ıncı  maddesine istinaden yukarıdaki tercihim doğrultusunda yeniden yapılandırılmasını talep ediyorum.  

 

4- 5510 Sayılı Kanunun Geçici 17 nci Maddesi Kapsamındaki Sigortalılık Süreleri Durdurulanların 
Hizmetlerinin İhyasına İlişkin Talep 

           5510 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında durdurulan sigortalılık 5510 sayılı Kanunun geçici 
60 ıncı  maddesine istinaden ihya edilmesini ve buna ilişkin prim borçlarımın ihya edilmesini talep ediyorum.  

 

5- 6183 Sayılı Kanunun 48 İnci Maddesine Göre Tecil Taksitlendirmesi Devam Edenlerin Prim Borçlarının 
Yapılandırılmasına İlişkin Talep 

           6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında devam eden tecil taksitlendirme talebimin iptal edilerek 
mevzuat hükümlerine göre hesaplanacak prim borçlarının 5510 sayılı Kanunun geçici 60 ıncı  maddesine istinaden 
yukarıdaki tercihim doğrultusunda yeniden yapılandırılmasını talep ediyorum. 
  

Borçlarımı bu formdaki tercihlerime uygun olarak ödemeyi talep ediyorum.                     
 

 
 
          … / … / 2014 
 

Sigorta Primi  

Peşin                                            Taksit Sayısı 
 

 

6 9 12 18 
           

 

4- Açıklamalar

1) Başvuru formu, en geç 31/12/2014 tarihine kadar sigortalı dosyalarının 
bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine elden 
verilecek veya posta kanalıyla gönderilecektir.
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2) Başvuruların; taahhütlü, iadeli taahhütlü ya da APS olarak posta yolu ile 
yapılması halinde başvuru formunun postaya verildiği tarih Kuruma verildiği ta-
rih olarak kabul edilecektir. Buna karşın, adi posta yolunun tercih edilmiş olması 
halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği 
tarih olarak kabul edilecektir. 

3) Yapılandırılan borçlar için peşin veya taksitle ödeme seçeneklerinden biri 
tercih edilecektir. 

4) Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, kapsama giren borçla-
rın tamamının en geç 02/02/2015 tarihine kadar ödenmesi şarttır. Taksitle öde-
me seçeneğinin tercih edilmesi halinde, yeniden yapılandırmaya esas toplam 
borç tutarına, altı eşit taksit için % 5, dokuz eşit taksit için % 7, oniki eşit taksit 
için %10, onsekiz eşit taksit için %15 taksitlendirme farkı ilave edilecek olup, ilk 
taksit ödeme süresi 02/02/2015  tarihinde sona erecektir.

5) Yapılandırılan borçlar için 18 eşit taksite kadar, taksitlendirme talebinde 
bulunulabilecektir.

6) Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, taksitler ikişer aylık dö-
nemler itibariyle ödenecektir.

7) Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceğinin belirtilmemiş olması 
halinde, borcun seçilebilecek azami taksit süresi içinde ödenmek istenildiği ka-
bul edilecektir.

8) Peşin ödeme yolu tercih edilmiş olmasına rağmen, 1/6/2015  tarihine 
kadar başvuruda bulunulması halinde peşin ödeme başvuruları, talep edilecek 
taksit sayısına göre taksitlendirilecektir. 

9) Başvuru sırasında hesaplanan borcun taksitler halinde ödeneceğinin 
beyan edilmesine rağmen kapsama giren borcun tamamının ilk taksit ödeme 
süresi içinde peşin olarak ödenmesi durumunda peşin ödeme hükümleri uy-
gulanacak olup tercih edilen taksit süresinden daha kısa taksit süresi içinde 
ödenecek olması halinde ise ödemesi yapılan taksite en yakın vade üzerinden 
yapılandırma borcu hesaplanacaktır.

10) Ödenmeyen taksitlerin en son taksitlendirme süresini izleyen ayın sonu-
na kadar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı ile 
birlikte ödenmemesi halinde kalan taksitlerin ödeme hakkı kaybedilir. 

11) Taksit ödeme süresi içinde tahakkuk edecek genel sağlık sigortası prim-
lerinin çok zor durum hali olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla süresi içinde 
ödenmemesi ya da eksik ödenmesi durumunda yapılandırılan borçlara ilişkin 
kalan taksitlerin ödeme hakkı kaybedilir.

12) Borçlarını yapılandıranlar, ilk yapılandırma taksitini ödemeleri durumun-
da genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlarlar. Ancak yapılandırma bor-
cu dışında 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borcu bulunanlar ile bu borcunu 
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ilgili kanunlara göre taksitlendirmeyenler yapılandırılan borca ilişkin taksitleri 
düzenli ödeseler bile genel sağlık sigortasından faydalanamazlar.    

13)  5510 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine istinaden durdurulmuş 
sigortalılık sürelerinin ihya edilmesinin talep edilmesi halinde,  

- Durdurulan sigortalılık süresinden kaynaklanan borçların tamamı en geç 
02/02/2015 tarihine kadar,

- 2008/Mayıs ila 2014/Nisan aylarına ilişkin borçlar ise peşin ödeme talebin-
de bulunulmuş ise en geç 02/02/2015 tarihine kadar, taksitle ödeme talebinde 
bulunulmuş ise talep edilen taksit süresi içinde,

ödenecektir.

14) Kapsama giren borçlarla ilgili dava açılmış ise davalardan feragat edildi-
ğine dair mahkemeye hitaben yazılarak ilgili mahkemeye verilen havaleli dilek-
çenin bir örneğinin Genelgenin 14 nolu ekinde yer alan form ekinde başvuruda 
bulunulan birime verilmesi gerekmektedir.
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

KAMU GÖREVLİLERİ TESCİL, PRİM VE HİZMET DAİRE BAŞKANLIĞINA 
 

 
1- İşveren Bilgileri 

Kamu İdaresinin   
Adı/Ünvanı  

İşveren veya Vekilinin  
Adı, Soyadı, Ünvanı  

Adres 

 
…………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………….. 
 
Semt………….                           İlçe………… 
 
Şehir………….                           Posta Kodu…….. 

Telefon 0(…...)………………… 

Faks 0(..….)………………… 

E-Posta Adresi   

Vergi Kimlik No  
 
2- İşyeri Sicil Numarası 

ÜNİTE KODU  
 

              SAYMANLIK VE KURUM NUMARASI 
 

İL KODU İLÇE 
KODU 

KONT. 
NO YENİ ESKİ 

                       
 
3- Borcun Türü ve Ödenme Şekli (Bu bölümü doldurmadan önce “Açıklamalar” bölümünü 
okuyunuz.) 

Emekli Keseneği ve Kurum Karşılığı ile Sigorta Primi 
Peşin                                                    Talep Edilen Taksit sayısı 

          

  

  

  

      

  

  

  

  

  

    
     

 
6 9 12  18 24 30 36   

                 
                       
                          
(Not: 24, 30 ve 36 taksit seçenekleri sadece İl özel idaresi, belediye, belediyelere bağlı müstakil 
bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca  tarafından seçilebilecektir)      

 
Yukarıda işyeri sicil numarası belirtilen işyerimizin 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının ( c ) bendi kapsamında sigortalılık statüsünden kaynaklanan emekli keseneği ve kurum 
karşılığı ile primi borçlarını bu formdaki tercihe uygun olarak Geçici 60’ıncı madde kapsamında 
yapılandırılmasını talep ediyorum. 

 
                      İşveren veya Vekilinin 

Adı-Soyadı ve İmzası/Mühür veya 
Kaşesi  

    
                                                                                                                       . … / .… / …… 

                                                                                                          
ONAY/ İMZA 
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Açıklamalar:

1) Başvuru formu, en geç 31/12/2014 tarihine kadar e-Sigorta kanalıyla 
veya elden ya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görev-
lileri Tescil Prim ve Hizmet Daire Başkanlığına gönderilecektir.

2) Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde; taahhütlü, iadeli taahhütlü 
ya da APS gönderilerinin tercih edildiği durumlarda, başvuru formunun postaya 
verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. Buna karşın, adi 
posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak 
kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. 

3) Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde geçici 60 ıncı madde 
kapsamına giren borçların, ikişer aylık dönemler itibariyle;

a-)İl özel idaresi, belediye, belediyelere bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel 
kişiliğini haiz kuruluşlarca yirmidört, otuz veya otuzaltı, 

b-) Diğer kamu idarelerince altı, dokuz, oniki veya  onsekiz,

eşit taksitte ödenmesi mümkün bulunduğundan, başvuru formunda bahse 
konu taksit sürelerinden birinin tercih edilmesi gerekmektedir.

Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceğinin veya taksitle ödeme yo-
lunun seçilmesine rağmen borcun kaç taksitte ödeneceğinin beyan edilmemesi 
halinde, borcun azami taksit süresi içinde ödeneceğinin kabul edildiği varsayı-
larak İl özel idaresi, belediye, belediyelere bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel 
kişiliğini haiz kuruluşlarca otuzaltı, diğer kamu idareleri için  onsekiz eşit taksit 
üzerinden ödeme planı hazırlanacaktır.

Başvuru formunda seçebilecekleri altı, dokuz, oniki veya onsekiz taksitten 
biri yerine farklı bir taksit sayısı belirtilmesi halinde, taksit sayısına en yakın üst 
dilimdeki taksit sayısın tercih ettikleri kabul edilecektir.

4) Peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçluların, yeniden yapılandırılmış 
borcun tamamını ilk taksit ödeme süresi içinde ödeyememeleri halinde, üçüncü 
taksit ödeme süresinin sona erdiği tarihe kadar (1/6/2015) talepte bulunma-
ları kaydıyla, daha önce yapmış oldukları peşin ödeme başvuruları talep ede-
cekleri taksit sayısına çevrilecektir.

5) Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, kapsama giren borçla-
rın tamamının en geç 2/2/2015 tarihine kadar ödenmesi şarttır.

6) Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, yeniden yapılandır-
maya esas toplam borç tutarına altı eşit taksit için % 5, dokuz eşit taksit için % 7, 
oniki eşit taksit için %10, on sekiz eşit taksit için   % 15 oranında taksitlendirme 
farkı ilave edilecektir. 

İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel 
kişiliğini haiz kuruluşlarca yirmidört, otuz veya otuzaltı taksit talebinde bulunul-
ması halinde sözkonusu teksitlendirme farkı, yirmidört eşit taksit için %20, otuz 
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eşit taksit için %25, otuzaltı eşit taksit için %30 olarak uygulanacaktır

7) Taksitle ödeme yükümlülüğünün tercih edilmesi durumunda aylık taksitler 
için ilk taksit ödeme yükümlülüğü 2/2/2015 tarihinde sona ermekte olup diğer 
taksitler ikişer aylık dönemlere halinde ödenecektir. 

İkişer aylık dönemler itibariyle ödenecek olan taksitlerin ödeme vadesi ikinci 
ayın son günü itibariyle sona erecek olmakla birlikte, taksitlerin ödeme vadesi-
nin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre, resmi tatili izleyen ilk iş 
günü sona erecektir.

8)Hesaplanan borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağ-
men, borcun tamamının tercih edilen taksit sayısından daha kısa süre içinde 
ödenecek olması halinde, öncelikle taksitlendirme farkı ilgili taksit sayısına iliş-
kin katsayıya göre yeniden hesap edilecek, ardından kalan taksit tutarları ilgili 
katsayıya göre hesaplanan bakiye taksitlendirme farkı üzerinden tahsil edile-
cektir. 
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

KAMU GÖREVLİLERİ TESCİL, PRİM VE HİZMET DAİRE BAŞKANLIĞINA 
 

1- İşveren Bilgileri 

Kamu İdaresinin   
Adı/Ünvanı  

İşveren veya Vekilinin  
Adı, Soyadı, Ünvanı  

Adres 

 
…………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………….. 
 
Semt………….                           İlçe………… 
 
Şehir………….                           Posta Kodu…….. 

Telefon 0(…...)………………… 

Faks 0(..….)………………… 

E-Posta Adresi   

Vergi Kimlik No  
 
2- İşyeri Sicil Numarası 

ÜNİTE KODU  
 

              SAYMANLIK VE KURUM NUMARASI 
 

İL KODU İLÇE 
KODU 

KONT. 
NO YENİ ESKİ 

                       
 
3- Borcun Türü ve Ödenme Şekli (Bu bölümü doldurmadan önce “Açıklamalar” bölümünü 
okuyunuz.) 

Fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi kesenek-karşılık ve primi 
Peşin                                                    Talep Edilen Taksit sayısı 

          

  

  

  

      

  

  

  

  

  

    
     

 
6 9 12  18 24 30 36   

                 
                       
                          
(Not: 24, 30 ve 36 taksit seçenekleri sadece İl özel idaresi, belediye, belediyelere bağlı müstakil 
bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca tarafından seçilebilecektir 

 
Yukarıda işyeri sicil numarası belirtilen işyerimizin 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının ( c ) bendi kapsamında sigortalılık statüsünden kaynaklanan fiili hizmet süresi zammı ve 
itibari hizmet süresi kesenek-karşılık ve prim borçlarını bu formdaki tercihe uygun olarak Geçici 60’ıncı 
madde kapsamında yapılandırılmasını talep ediyorum. 

 
                      İşveren veya Vekilinin 

Adı-Soyadı ve İmzası/Mühür veya 
Kaşesi  

    
                                                                                                                       . … / .… / …….. 

                                                                                                          
ONAY/ İMZA 
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Açıklamalar:

1) Başvuru formu, en geç 31/12/2014  tarihine kadar e-Sigorta kanalıyla veya 
elden ya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri 
Tescil Prim ve Hizmet Daire Başkanlığına gönderilecektir.

2) Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde; taahhütlü, iadeli taahhütlü 
ya da APS gönderilerinin tercih edildiği durumlarda, başvuru formunun postaya 
verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. Buna karşın, adi 
posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak 
kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. 

3) Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde geçici 60 ıncı madde 
kapsamına giren borçların, ikişer aylık dönemler itibariyle;

a-)İl özel idaresi, belediye, belediyelere bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel 
kişiliğini haiz kuruluşlarca yirmidört, otuz veya otuzaltı, 

b-) Diğer kamu idarelerince altı, dokuz, oniki veya  onsekiz,

eşit taksitte ödenmesi mümkün bulunduğundan, başvuru formunda bahse 
konu taksit sürelerinden birinin tercih edilmesi gerekmektedir.

Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceğinin veya taksitle ödeme yo-
lunun seçilmesine rağmen borcun kaç taksitte ödeneceğinin beyan edilmemesi 
halinde, borcun azami taksit süresi içinde ödeneceğinin kabul edildiği varsayı-
larak  İl özel idaresi, belediye, belediyelere bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel 
kişiliğini haiz kuruluşlarca otuzaltı, diğer kamu idareleri için  onsekiz eşit taksit 
üzerinden ödeme planı hazırlanacaktır.

Başvuru formunda seçebilecekleri altı, dokuz, oniki veya onsekiz taksitten 
biri yerine farklı bir taksit sayısı belirtilmesi halinde, taksit sayısına en yakın üst 
dilimdeki taksit sayısın tercih ettikleri kabul edilecektir.

4) Peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçluların, yeniden yapılandırılmış 
borcun tamamını ilk taksit ödeme süresi içinde ödeyememeleri halinde, üçüncü 
taksit ödeme süresinin sona erdiği tarihe kadar (1/6/2015) talepte bulunmaları 
kaydıyla, daha önce yapmış oldukları peşin ödeme başvuruları talep edecekleri 
taksit sayısına çevrilecektir.

5) Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, kapsama giren borçla-
rın tamamının en geç 2/2/2015 tarihine kadar ödenmesi şarttır.

6) Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, yeniden yapılandır-
maya esas toplam borç tutarına altı eşit taksit için % 5, dokuz eşit taksit için % 7, 
oniki eşit taksit için %10, on sekiz eşit taksit için   % 15 oranında taksitlendirme 
farkı ilave edilecektir. 

İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel 
kişiliğini haiz kuruluşlarca yirmidört, otuz veya otuzaltı taksit talebinde bulunul-
ması halinde sözkonusu teksitlendirme farkı, yirmidört eşit taksit için %20, otuz 
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eşit taksit için %25, otuzaltı eşit taksit için %30 olarak uygulanacaktır

7) Taksitle ödeme yükümlülüğünün  tercih edilmesi durumunda aylık taksitler 
için ilk taksit ödeme yükümlülüğü 2/2/2015 tarihinde sona ermekte olup diğer 
taksitler ikişer aylık dönemlere halinde ödenecektir. 

İkişer aylık dönemler itibariyle ödenecek olan taksitlerin ödeme vadesi ikinci 
ayın son günü itibariyle sona erecek olmakla birlikte, taksitlerin ödeme vadesi-
nin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre, resmi tatili izleyen ilk iş 
günü sona erecektir.

8)Hesaplanan borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağ-
men, borcun tamamının tercih edilen taksit sayısından daha kısa süre içinde 
ödenecek olması halinde, öncelikle taksitlendirme farkı ilgili taksit sayısına iliş-
kin katsayıya göre yeniden hesap edilecek, ardından kalan taksit tutarları ilgili 
katsayıya göre hesaplanan bakiye taksitlendirme farkı üzerinden tahsil edile-
cektir. 
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MUSTAFA İTİŞKEN – SGK. SİG. PR. GEN. MD. LÜĞÜ İŞVERENLER PRİM DAİRESİ – ŞUBE MÜDÜRÜ 

MUSTAFA İTİŞKEN – SGK. SİG. PR. GEN. MD. LÜĞÜ İŞVERENLER PRİM DAİRESİ – ŞUBE MÜDÜRÜ  56/71 

 
                                                                                                                                                         

 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 

…………….  SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE 
.………….  SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE 

 
 
1- İşveren Bilgileri 

Kamu İdaresinin   
Adı/Ünvanı  

İşveren veya Vekilinin  
Adı, Soyadı, Ünvanı  

Adres 

 
…………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………….. 
 
Semt………….                           İlçe………… 
 
Şehir………….                           Posta Kodu…….. 

Telefon 0(…...)………………… 

Faks 0(..….)………………… 

E-Posta Adresi   

Vergi Kimlik No  
 
2- İşyeri Sicil Numarası 

ÜNİTE KODU  
 

              SAYMANLIK VE KURUM NUMARASI 
 

İL KODU İLÇE 
KODU 

KONT. 
NO YENİ ESKİ 

                       
 
3- Borcun Türü ve Ödenme Şekli (Bu bölümü doldurmadan önce “Açıklamalar” bölümünü 
okuyunuz.) 

İdari Para Cezası  
Peşin                                                    Talep Edilen Taksit sayısı 

          

  

  

  

      

  

  

  

  

  

    
     

 
6 9 12  18 24 30 36   

                 
                       
                          
(Not: 24, 30 ve 36 taksit seçenekleri sadece İl özel idaresi, belediye, belediyelere bağlı müstakil 
bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca tarafından seçilebilecektir 
 

Yukarıda işyeri sicil numarası belirtilen işyerimizin 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının ( c ) bendi kapsamında sigortalılık statüsünden kaynaklanan idari para cezası borçlarını bu 
formdaki tercihe uygun olarak Geçici 60’ıncı madde kapsamında yapılandırılmasını talep ediyorum. 

 
                      İşveren veya Vekilinin 

Adı-Soyadı ve İmzası/Mühür veya 
Kaşesi  

    
                                                                                                                       . … / .… / ……. 

Açıklamalar:
1) Başvuru formu, en geç 31/12/2014 tarihine kadar e-sigorta kanalıyla veya 

elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlü-
ğüne/sosyal güvenlik merkezine, gönderilecektir.
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2) Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde; taahhütlü, iadeli taahhütlü 
ya da APS gönderilerinin tercih edildiği durumlarda, başvuru formunun postaya 
verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. Buna karşın, adi 
posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak 
kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. 

3) Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde geçici 60 ıncı madde 
kapsamına giren borçların, ikişer aylık dönemler itibariyle;

a-)İl özel idaresi, belediye, belediyelere bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel 
kişiliğini haiz kuruluşlarca yirmidört, otuz veya otuzaltı, 

b-) Diğer kamu idarelerince altı, dokuz, oniki veya  onsekiz,
eşit taksitte ödenmesi mümkün bulunduğundan, başvuru formunda bahse 

konu taksit sürelerinden birinin tercih edilmesi gerekmektedir.
Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceğinin veya taksitle ödeme yo-

lunun seçilmesine rağmen borcun kaç taksitte ödeneceğinin beyan edilmemesi 
halinde, borcun azami taksit süresi içinde ödeneceğinin kabul edildiği varsayı-
larak İl özel idaresi, belediye, belediyelere bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel 
kişiliğini haiz kuruluşlarca otuzaltı, diğer kamu idareleri için  onsekiz eşit taksit 
üzerinden ödeme planı hazırlanacaktır.

Başvuru formunda seçebilecekleri altı, dokuz, oniki veya onsekiz taksitten 
biri yerine farklı bir taksit sayısı belirtilmesi halinde, taksit sayısına en yakın üst 
dilimdeki taksit sayısın tercih ettikleri kabul edilecektir.

4) Peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçluların, yeniden yapılandırılmış 
borcun tamamını ilk taksit ödeme süresi içinde ödeyememeleri halinde, üçüncü 
taksit ödeme süresinin sona erdiği tarihe kadar (1/6/2015) talepte bulunma-
ları kaydıyla, daha önce yapmış oldukları peşin ödeme başvuruları talep ede-
cekleri taksit sayısına çevrilecektir.

5) Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, kapsama giren borçla-
rın tamamının en geç 2/2/2015 tarihine kadar ödenmesi şarttır.

6) Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, yeniden yapılandır-
maya esas toplam borç tutarına altı eşit taksit için % 5, dokuz eşit taksit için % 7, 
oniki eşit taksit için %10, on sekiz eşit taksit için   % 15 oranında taksitlendirme 
farkı ilave edilecektir. 

İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel 
kişiliğini haiz kuruluşlarca yirmidört, otuz veya otuzaltı taksit talebinde bulunul-
ması halinde sözkonusu teksitlendirme farkı, yirmidört eşit taksit için %20, otuz 
eşit taksit için %25, otuzaltı eşit taksit için %30 olarak uygulanacaktır

7) Taksitle ödeme yükümlülüğünün tercih edilmesi durumunda aylık taksitler 
için ilk taksit ödeme yükümlülüğü 2/2/2015 tarihinde sona ermekte olup diğer 
taksitler ikişer aylık dönemlere halinde ödenecektir. 

İkişer aylık dönemler itibariyle ödenecek olan taksitlerin ödeme vadesi ikinci 
ayın son günü itibariyle sona erecek olmakla birlikte, taksitlerin ödeme vadesi-
nin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre, resmi tatili izleyen ilk iş 
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günü sona erecektir.
8)Hesaplanan borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağ-

men, borcun tamamının tercih edilen taksit sayısından daha kısa süre içinde 
ödenecek olması halinde, öncelikle taksitlendirme farkı ilgili taksit sayısına iliş-
kin katsayıya göre yeniden hesap edilecek, ardından kalan taksit tutarları ilgili 
katsayıya göre hesaplanan bakiye taksitlendirme farkı üzerinden tahsil edile-
cektir. MUSTAFA İTİŞKEN – SGK. SİG. PR. GEN. MD. LÜĞÜ İŞVERENLER PRİM DAİRESİ – ŞUBE MÜDÜRÜ 

MUSTAFA İTİŞKEN – SGK. SİG. PR. GEN. MD. LÜĞÜ İŞVERENLER PRİM DAİRESİ – ŞUBE MÜDÜRÜ  58/71 

                                                                                                                                                         
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 
MUHASEBE DAİRESİ BAŞKANLIĞINA 

 
 

1- İşveren Bilgileri 

Kamu İdaresinin   
Adı/Ünvanı  

İşveren veya Vekilinin  
Adı, Soyadı, Ünvanı  

Adres 

 
…………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………….. 
 
Semt………….                           İlçe………… 
 
Şehir………….                           Posta Kodu…….. 

Telefon 0(…...)………………… 

Faks 0(..….)………………… 

E-Posta Adresi   

Vergi Kimlik No  
 
 
 
2- Borcun Türü ve Ödenme Şekli (Bu bölümü doldurmadan önce “Açıklamalar” bölümünü 
okuyunuz.) 

%20 Ek Karşılık Prim Tutarı 
Peşin                                                    Talep Edilen Taksit sayısı 

          

  

  

  

      

  

  

  

  

  

    
     

 
6 9 12  18 24 30 36   

                 
                       
                          
(Not: 24, 30 ve 36 taksit seçenekleri sadece İl özel idaresi, belediye, belediyelere bağlı müstakil 
bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca  tarafından seçilebilecektir)      

 
Yukarıda işyeri sicil numarası belirtilen işyerimizin %20 Ek Karşılık prim borcundan kaynaklanan 

borçlarımın  yapılandırılmasını talep ediyorum. 
 

                      İşveren veya Vekilinin 
Adı-Soyadı ve İmzası/Mühür veya 

Kaşesi  
    
                                                                                                                       . … / .… / ……… 

                                                                                                          
ONAY/ İMZA 
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Açıklamalar:

1) Başvuru formu, en geç 31/12/2014 tarihine kadar e-Sigorta kanalıyla veya 
elden ya da posta yoluyla Strateji Geliştirme Başkanlığı Muhasebe Dairesi Baş-
kanlığına gönderilecektir.

2) Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde; taahhütlü, iadeli taahhütlü 
ya da APS gönderilerinin tercih edildiği durumlarda, başvuru formunun postaya 
verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. Buna karşın, adi 
posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak 
kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. 

3) Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde geçici 60 ıncı madde 
kapsamına giren borçların, ikişer aylık dönemler itibariyle;

a-)İl özel idaresi, belediye, belediyelere bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel 
kişiliğini haiz kuruluşlarca yirmidört, otuz veya otuzaltı, 

b-) Diğer kamu idarelerince altı, dokuz, oniki veya  onsekiz,

eşit taksitte ödenmesi mümkün bulunduğundan, başvuru formunda bahse 
konu taksit sürelerinden birinin tercih edilmesi gerekmektedir.

Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceğinin veya taksitle ödeme yo-
lunun seçilmesine rağmen borcun kaç taksitte ödeneceğinin beyan edilmemesi 
halinde, borcun azami taksit süresi içinde ödeneceğinin kabul edildiği varsayı-
larak İl özel idaresi, belediye, belediyelere bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel 
kişiliğini haiz kuruluşlarca otuzaltı, diğer kamu idareleri için  onsekiz eşit taksit 
üzerinden ödeme planı hazırlanacaktır.

Başvuru formunda seçebilecekleri altı, dokuz, oniki veya onsekiz taksitten 
biri yerine farklı bir taksit sayısı belirtilmesi halinde, taksit sayısına en yakın üst 
dilimdeki taksit sayısın tercih ettikleri kabul edilecektir.

4) Peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçluların, yeniden yapılandırılmış 
borcun tamamını ilk taksit ödeme süresi içinde ödeyememeleri halinde, üçüncü 
taksit ödeme süresinin sona erdiği tarihe kadar (1/6/2015) talepte bulunmaları 
kaydıyla, daha önce yapmış oldukları peşin ödeme başvuruları talep edecekleri 
taksit sayısına çevrilecektir.

5) Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, kapsama giren borçla-
rın tamamının en geç 2/2/2015 tarihine kadar ödenmesi şarttır.

6) Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, yeniden yapılandır-
maya esas toplam borç tutarına altı eşit taksit için % 5, dokuz eşit taksit için % 7, 
oniki eşit taksit için %10, on sekiz eşit taksit için   % 15 oranında taksitlendirme 
farkı ilave edilecektir. 

İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel 
kişiliğini haiz kuruluşlarca yirmidört, otuz veya otuzaltı taksit talebinde bulunul-
ması halinde sözkonusu teksitlendirme farkı, yirmidört eşit taksit için %20, otuz 
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eşit taksit için %25, otuzaltı eşit taksit için %30 olarak uygulanacaktır

7) Taksitle ödeme yükümlülüğünün tercih edilmesi durumunda aylık taksitler 
için ilk taksit ödeme yükümlülüğü 2/2/2015 tarihinde sona ermekte olup diğer 
taksitler ikişer aylık dönemlere halinde ödenecektir. 

İkişer aylık dönemler itibariyle ödenecek olan taksitlerin ödeme vadesi ikinci 
ayın son günü itibariyle sona erecek olmakla birlikte, taksitlerin ödeme vadesi-
nin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre, resmi tatili izleyen ilk iş 
günü sona erecektir.

8)Hesaplanan borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağ-
men, borcun tamamının tercih edilen taksit sayısından daha kısa süre içinde 
ödenecek olması halinde, öncelikle taksitlendirme farkı ilgili taksit sayısına iliş-
kin katsayıya göre yeniden hesap edilecek, ardından kalan taksit tutarları ilgili 
katsayıya göre hesaplanan bakiye taksitlendirme farkı üzerinden tahsil edile-
cektir. 

                                                                                                                                                      



116 Ankara SMMMO

MUSTAFA İTİŞKEN – SGK. SİG. PR. GEN. MD. LÜĞÜ İŞVERENLER PRİM DAİRESİ – ŞUBE MÜDÜRÜ 

MUSTAFA İTİŞKEN – SGK. SİG. PR. GEN. MD. LÜĞÜ İŞVERENLER PRİM DAİRESİ – ŞUBE MÜDÜRÜ  60/71 

 
                                                                                                                                                       
 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
……………….. SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE 

.……………….. SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE 
    

 1- Sigortalı Bilgileri 

Adı - Soyadı  

T.C. Kimlik Numarası  

Vergi Numarası  

Adres 

 
 
 

                                                                        İlçe……………              İl………………… 

Telefon No. 0 (……) ………………… 

Faks  No. 0 (……) ………………… 

Cep Telefonu No. 0 (..….) ………………… 

e-Posta Adresi  

 
2- Sosyal Güvenlik Destek Primi Borcunun Ödenme Şekli 
 
   *Bu bölümü doldurmadan önce lütfen “Açıklamalar”  bölümünü okuyunuz. 
 

3- 5510 sayılı Kanunun Geçici 60 ıncı Maddesine Göre Sosyal Güvenlik Destek Primi Borçlarının 
Yapılandırılmasına İlişkin Talep 

           6385 sayılı Kanuna göre yapılandırmış olduğum sosyal güvenlik destek primi borçlarıma ilişkin hali 
hazırda devam eden yapılandırma anlaşmasının bozularak yapmış olduğum ödemelerin ilgili Kanun 
hükümleri doğrultusunda mahsup edildikten sonra, kalan sosyal güvenlik destek primi borçlarımın 5510 
sayılı Kanunun geçici 60 ıncı  maddesine istinaden yapılandırılmasını talep ediyorum.  
 
(6385 sayılı Kanuna göre yapılandırma anlaşmaları devam edenlerin, devam eden yapılandırma anlaşmalarını 
bozularak 5510 sayılı Kanunun geçici 60 ıncı maddesi uyarınca kalan SGDP borçları yapılandırılacaktır. Herhangi 
bir nedenle 5510 sayılı Kanunun geçici 60 ıncı maddesine göre yapılan yapılandırma anlaşmalarının bozulması 
durumunda,  daha önce SGDP borçlusunun talebi üzerine bozulan 6385 sayılı Kanuna göre yapılmış olan 
yapılandırma anlaşmaları işleme konulmayacaktır.) 
 
           01/10/2008 öncesi döneme ilişkin sosyal güvenlik destek primi borçlarımı yapılandırmak istiyorum.(sadece 
banka kanalıyla ödenecektir) 
 
           01/10/2008 sonrası döneme ilişkin sosyal güvenlik destek primi borçlarımı yapılandırarak aşağıdaki 
şekilde ödemek istiyorum.  
 
                                             Aylıktan Kesilecek                                  Banka Kanalıyla  
 

Borçlarımı bu formdaki tercihlerime uygun olarak ödemeyi talep ediyorum.                     
 
          … / … /2014 
 

Sosyal Güvenlik Destek Primi  

Peşin                                            Taksit Sayısı 
 

 

6 9 12 18 
           

 

4- Açıklamalar

1) Başvuru formu, en geç 31/12/2014 tarihine kadar sigortalı dosyalarının 
bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine elden 
verilecek veya posta kanalıyla gönderilecektir.
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2) Başvuruların; taahhütlü, iadeli taahhütlü ya da APS olarak posta yolu ile 
yapılması halinde başvuru formunun postaya verildiği tarih Kuruma verildiği ta-
rih olarak kabul edilecektir. Buna karşın, adi posta yolunun tercih edilmiş olması 
halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği 
tarih olarak kabul edilecektir. 

3) Yapılandırılan borçlar için peşin veya taksitle ödeme seçeneklerinden biri 
tercih edilecektir. 

4) Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, kapsama giren borçla-
rın tamamının en geç 02/02/2015 tarihine kadar ödenmesi şarttır. Taksitle öde-
me seçeneğinin tercih edilmesi halinde, yeniden yapılandırmaya esas toplam 
borç tutarına, altı eşit taksit için % 5, dokuz eşit taksit için % 7, oniki eşit taksit 
için %10, onsekiz eşit taksit için %15 taksitlendirme farkı ilave edilecek olup, ilk 
taksit ödeme süresi 02/02/2015 tarihinde sona erecektir.

5) Yapılandırılan borçlar için 18 eşit taksite kadar, taksitlendirme talebinde 
bulunulabilecektir.

6) Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, taksitler ikişer aylık dö-
nemler itibariyle ödenecektir.

7) Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceğinin belirtilmemiş olması 
halinde, borcun seçilebilecek azami taksit süresi içinde ödenmek istenildiği ka-
bul edilecektir.

8) Peşin ödeme yolu tercih edilmiş olmasına rağmen, 1/6/2015  tarihine 
kadar başvuruda bulunulması halinde peşin ödeme başvuruları, talep edilecek 
taksit sayısına göre taksitlendirilecektir. 

9) Başvuru sırasında hesaplanan borcun taksitler halinde ödeneceğinin 
beyan edilmesine rağmen kapsama giren borcun tamamının ilk taksit ödeme 
süresi içinde peşin olarak ödenmesi durumunda peşin ödeme hükümleri uy-
gulanacak olup tercih edilen taksit süresinden daha kısa taksit süresi içinde 
ödenecek olması halinde ise ödemesi yapılan taksite en yakın vade üzerinden 
yapılandırma borcu hesaplanacaktır.

10) Ödenmeyen taksitlerin en son taksitlendirme süresini izleyen ayın sonu-
na kadar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı ile 
birlikte ödenmemesi halinde kalan taksitlerin ödeme hakkı kaybedilir. 

11) Taksit ödeme süresi içinde tahakkuk edecek genel sağlık sigortası prim-
lerinin çok zor durum hali olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla süresi içinde 
ödenmemesi ya da eksik ödenmesi durumunda yapılandırılan borçlara ilişkin 
kalan taksitlerin ödeme hakkı kaybedilir.

12) Kapsama giren borçlarla ilgili dava açılmış ise davalardan feragat edildi-
ğine dair mahkemeye hitaben yazılarak ilgili mahkemeye verilen havaleli dilek-
çenin bir örneğinin Genelgenin 14 nolu ekinde yer alan form ekinde başvuruda 
bulunulan birime verilmesi gerekmektedir.
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞINA 
 

 1- Sigortalı Bilgileri 

Adı Soyadı  

T.C. Kimlik Numarası  

Emekli Sicil Numarası  

Adres 

 
 
 

                                                                        İlçe……………              İl………………… 

Telefon No. 0 (……) ………………… 

Faks  No. 0 (……) ………………… 

Cep Telefonu No. 0 (..….) ………………… 

e-Posta Adresi  

 
2- Sosyal Güvenlik Destek Primi Borcunun Ödenme Şekli 
 
   *Bu bölümü doldurmadan önce lütfen “Açıklamalar”  bölümünü okuyunuz. 
 

3- 5510 sayılı Kanunun geçici 60 ıncı maddesine göre Sosyal Güvenlik Destek Primi Borçlarının 
Yapılandırılmasına İlişkin Talep 

 

           6385 sayılı Kanuna göre yapılandırmış olduğum sosyal güvenlik destek primi borçlarıma ilişkin hali 
hazırda devam eden yapılandırma anlaşmasının bozularak yapmış olduğum ödemeler ilgili Kanun 
hükümleri doğrultusunda mahsup edildikten sonra, kalan sosyal güvenlik destek primi borçlarımın 5510 
sayılı Kanunun geçici 60 ıncı maddesine istinaden yeniden yapılandırılmasını talep ediyorum.  
 
ÖNEMLİ NOT: 6385 sayılı Kanuna göre yapılandırma anlaşmaları devam edenlerden, devam 
eden yapılandırma anlaşmalarını bozarak 5510 sayılı Kanunun geçici 60 ıncı maddesi uyarınca 
kalan SGDP borçları yeniden yapılandırılanların herhangi bir nedenle geçici 60 ıncı maddeye 
göre yapılan yapılandırma anlaşmalarının bozulması durumunda,  daha önce 6385 sayılı 
Kanuna göre yapılmış olan yapılandırma anlaşmaları işleme sokulmayacaktır. 
 
Peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde yapılandırılan tutarın tamamı sadece banka 
kanalıyla ödenecektir. Taksitlendirme yolunun tercih edilmesi halinde ise taksit tutarları 
aylıklardan kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilecektir. 
. 
 
 
          … / … / 2014 
 
                        İMZA 
 
 
 

Sosyal Güvenlik Destek Primi  

Peşin                                            Taksit Sayısı 
 

 

6 9 12 18 
           

 

4- Açıklamalar

1) Başvuru formu, en geç 31/12/2014 tarihine kadar Emeklilik Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü, Kamu Görevlileri Ödemeler Dairesi Başkanlığına Mithatpa-
şa Cad. No:7 Sıhhiye/ANKARA adresine elden verilecek veya posta kanalıyla 
gönderilecektir.
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2) Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde; taahhütlü, iadeli taahhütlü 
ya da APS gönderilerinin tercih edildiği durumlarda, başvuru formunun postaya 
verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. Buna karşın, adi 
posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak 
kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. 

3) Yapılandırılan borçlar için peşin veya taksitle ödeme seçeneklerinden biri 
tercih edilecektir. 

4) Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, kapsama giren borçla-
rın tamamının en geç 02/02/2015 tarihine kadar ödenmesi şarttır. 

Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, yeniden yapılandırmaya 
esas toplam borç tutarına, altı eşit taksit için % 5, dokuz eşit taksit için % 7, oniki 
eşit taksit için %10, onsekiz eşit taksit için %15 taksitlendirme farkı ilave edile-
cek olup, ilk taksit ödeme süresi 02/02/2015 tarihinde sona erecektir.

5) Yapılandırılan borçlar için 18 eşit taksite kadar, taksitlendirme talebinde 
bulunulabilecektir.

6) Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, taksitler ikişer aylık dö-
nemler itibariyle aylık/üç aylıklardan kesilecektir. Aylıkların taksit tutarını karşıla-
maması durumunda ise aylık taksit tutarları belirlenen banka şubeleri vasıtasıy-
la süresi içinde ödenecektir.

7) Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceğinin belirtilmemiş olması 
halinde, borcun seçilebilecek azami taksit süresi içinde ödenmek istenildiği ka-
bul edilecektir.

8) Peşin ödeme yolu tercih edilmiş olmasına rağmen, 01/06/2015 tarihine 
kadar başvuruda bulunulması halinde peşin ödeme başvuruları, talep edilecek 
taksit sayısına göre taksitlendirilecektir. 

9) ) Başvuru sırasında hesaplanan borcun taksitler halinde ödeneceğinin 
beyan edilmesine rağmen kapsama giren borcun tamamının ilk taksit ödeme 
süresi içinde peşin olarak ödenmesi durumunda peşin ödeme hükümleri uy-
gulanacak olup, tercih edilen taksit süresinden daha kısa taksit süresi içinde 
ödenecek olması halinde ise ödemesi yapılan taksite en yakın vade üzerinden 
oluşan borç miktarı yatırılacaktır. Söz konusu durumlarda Emeklilik Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü, Kamu Görevlileri Ödemeler Dairesi Başkanlığına/Sosyal Gü-
venlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine müracaat edilerek muhasebe 
biriminden güncel borç miktarı öğrenilerek bankalardan yatırılabilecektir. 

10) Yapılandırılmış borçlarla ilgili ödeme yükümlülükleri yerine getirilmediği 
zaman, ödenmeyen taksitlerin en son taksitlendirme süresini izleyen ayın sonu-
na kadar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı ile 
birlikte ödenmemesi halinde kalan taksitlerin ödeme hakkı kaybedilir. 

11) Taksit ödeme süresi içinde tahakkuk edecek sosyal güvenlik destek 
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primlerinin bir takvim yılında ikiden fazla süresi içinde ödenmemesi ya da ek-
sik ödenmesi durumunda yapılandırılan borçlara ilişkin kalan taksitlerin ödeme 
hakkı kaybedilir.

12) Kapsama giren borçlarla ilgili dava açılmış ise davalardan feragat edildi-
ğine dair mahkemeye hitaben yazılarak ilgili mahkemeye verilen havaleli dilek-
çenin bir örneğinin Genelgenin 14 nolu ekinde yer alan form ekinde başvuruda 
bulunulan birime verilmesi gerekmektedir.
MUSTAFA İTİŞKEN – SGK. SİG. PR. GEN. MD. LÜĞÜ İŞVERENLER PRİM DAİRESİ – ŞUBE MÜDÜRÜ 
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
……………….. SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE 

.……………….. SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE 
  

1-Sigortalılık Türü  
(Birden fazla sigortalılık türünden kaynaklanan prim borçları için başvuru formu ayrı ayrı 
doldurulacaktır.) 
 
 4(a) İsteğe Bağlı (506 SK Mülga 85. Md) 
 4(a) Topluluk (Avukat/Noter) (506 SK Mülga 86. Md) 
 Yurtdışı Topluluk (5510 SK 5. Md (g) Bendi) 
 Kısmi Süreli Çalışanlardan Ay İçerisinde Eksik Kalan Günlerini İsteğe Bağlı Olarak 

Ödeyenler 
 5510 SK EK-5. Md. 
 5510 SK EK-6. Md.  
 2925 SK Kapsamındaki Tarım Sigortalıları 

 
2-Sigortalı Bilgileri 
 
Adı Soyadı  

T.C. Kimlik No  

Sicil Numarası  

Adres 

 
…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

Semt………….                           İlçe………… 

Şehir………….                           Posta Kodu…….. 

Telefon  

Cep Telefonu  

e-Posta Adresi  

 
2- Borcun Ödenme Şekli  
Talep Edilen Taksit Sayısı: 

Peşin   :   12 (Oniki) Taksit : 

6 (Altı) Taksit  :   18 (Onsekiz) Taksit : 

9 (Dokuz) Taksit :    

Borçlarımı bu formdaki tercihlerime uygun olarak ödemeyi talep ediyorum.                
      … / … / 2014 
 
         İMZA 
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3- Açıklamalar

1- Başvuru formu, en geç 31/12/2014 tarihine kadar sigortalının bağlı bulun-
duğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine elden verilecek 
veya posta kanalıyla gönderilecektir.

2- Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde; taahhütlü, iadeli taahhütlü 
ya da APS yolunun tercih edildiği durumlarda, başvuru formunun postaya veril-
diği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. Buna karşın, adi posta 
yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtları-
na giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. 

3- Yapılandırılan borçlar için peşin yada taksitle ödeme seçeneklerinden biri 
tercih edilecek ve 18 eşit taksite kadar, taksitlendirme talebinde bulunulabile-
cektir.

4- Yeniden yapılandırmaya esas toplam borç tutarına, altı eşit taksit için % 
5, dokuz eşit taksit için % 7, oniki eşit taksit için % 10, onsekiz eşit taksit için 
%15 taksitlendirme farkı ilave edilecek olup, ilk taksit ödeme süresi 02/02/2015 
tarihinde sona erecektir.

5- Taksitler ikişer aylık dönemler itibariyle ödenecektir.

6- Başvuru formunda borcun kaç taksitte ödeneceğinin belirtilmemiş olması 
halinde, azami taksit süresi içinde ödenmek istenildiği kabul edilecektir. 

7- Peşin ödeme yolu tercih edilmiş olmasına rağmen, 02/02/2015 tarihine 
kadar başvuruda bulunulması halinde ödeme planı talep edilecek taksit sayısı-
na göre güncellenebilecektir. 

8- Kapsama giren borçlarla ilgili dava açılmış ise davalardan feragat edildi-
ğine dair mahkemeye hitaben yazılarak ilgili mahkemeye verilen havaleli dilek-
çenin bir örneğinin Genelgenin 14 nolu ekinde yer alan form ekinde başvuruda 
bulunulan birime verilmesi gerekmektedir.
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 

……………….. SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE 
.……………….. SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE    

 1- Sigortalı Bilgileri 

Adı-Soyadı  

T.C. Kimlik Numarası  

Adres 

 
 
 
Semt ………….                           İlçe ………… 

Şehir ………….                           Posta Kodu …….. 

Telefon No 0 (……) ………………… 

Cep Telefonu No 0 (..….) ………………… 

e-Posta Adresi  

 
2- Genel Sağlık Sigortası Prim Borcunun Ödenme Şekli 
   *Bu bölümü doldurmadan önce lütfen “Açıklamalar”  bölümünü okuyunuz. 

  
Borçlarımı bu formdaki tercihlerime uygun olarak ödemeyi talep ediyorum.                     

 
          … / … /…. 
 
                        İMZA 
 
3- Açıklamalar 

1) Başvuru formu, en geç 30/04/2015 tarihine kadar sigortalı dosyalarının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl 
Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine elden verilecek veya posta kanalıyla gönderilecektir. 

2) Başvuruların; taahhütlü, iadeli taahhütlü ya da APS olarak posta yolu ile yapılması halinde başvuru 
formunun postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. Buna karşın, adi posta yolunun 
tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak 
kabul edilecektir.  

3) Yapılandırılan borçlar için peşin veya taksitle ödeme seçeneklerinden biri tercih edilecektir.  
4) Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, kapsama giren borçların tamamının en geç 

01/06/2015 tarihine kadar ödenmesi şarttır. Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, yeniden 
yapılandırmaya esas toplam borç tutarına, altı eşit taksit için % 5, dokuz eşit taksit için % 7, oniki eşit taksit için 
%10, onsekiz eşit taksit için %15 taksitlendirme farkı ilave edilecek olup, ilk taksit ödeme süresi 01/06/2015 
tarihinde sona erecektir. 

5) Yapılandırılan borçlar için 18 eşit taksite kadar, taksitlendirme talebinde bulunulabilecektir. 
6) Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, taksitler ikişer aylık dönemler itibariyle ödenecektir. 
7) Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceğinin belirtilmemiş olması halinde, borcun seçilebilecek 

azami taksit süresi içinde ödenmek istenildiği kabul edilecektir. 
8) Peşin ödeme yolu tercih edilmiş olmasına rağmen 30/11/2015 tarihine kadar başvuruda bulunulması 

halinde peşin ödeme başvuruları, talep edilecek taksit sayısına göre taksitlendirilecektir.  
9) Başvuru sırasında hesaplanan borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen kapsama 

giren borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi durumunda peşin ödeme hükümleri 
uygulanacak olup tercih edilen taksit süresinden daha kısa taksit süresi içinde ödenecek olması halinde ise ödemesi 
yapılan taksite en yakın vade üzerinden yapılandırma borcu hesaplanacaktır. 

10) Ödenmeyen taksitlerin en son taksitlendirme süresini izleyen ayın sonuna kadar 6183 sayılı Kanunun 51 
inci maddesinde belirtilen gecikme zammı ile birlikte ödenmemesi halinde kalan taksitlerin ödeme hakkı kaybedilir.  

11) Taksit ödeme süresi içinde tahakkuk edecek genel sağlık sigortası primlerinin çok zor durum hali 
olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla süresi içinde ödenmemesi ya da eksik ödenmesi durumunda yapılandırılan 
borçlara ilişkin kalan taksitlerin ödeme hakkı kaybedilir. 

Genel Sağlık Sigorta Primi  

Peşin                                            Taksit Sayısı 
 

 

6 9 12 18 
           

 

3- Açıklamalar

1) Başvuru formu, en geç 30/04/2015 tarihine kadar sigortalı dosyalarının 
bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine elden 
verilecek veya posta kanalıyla gönderilecektir.

2) Başvuruların; taahhütlü, iadeli taahhütlü ya da APS olarak posta yolu ile 
yapılması halinde başvuru formunun postaya verildiği tarih Kuruma verildiği ta-
rih olarak kabul edilecektir. Buna karşın, adi posta yolunun tercih edilmiş olması 
halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği 
tarih olarak kabul edilecektir. 

3) Yapılandırılan borçlar için peşin veya taksitle ödeme seçeneklerinden biri 
tercih edilecektir. 

4) Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, kapsama giren borçla-
rın tamamının en geç 01/06/2015 tarihine kadar ödenmesi şarttır. Taksitle öde-
me seçeneğinin tercih edilmesi halinde, yeniden yapılandırmaya esas toplam 
borç tutarına, altı eşit taksit için % 5, dokuz eşit taksit için % 7, oniki eşit taksit 
için %10, onsekiz eşit taksit için %15 taksitlendirme farkı ilave edilecek olup, ilk 
taksit ödeme süresi 01/06/2015 tarihinde sona erecektir.

5) Yapılandırılan borçlar için 18 eşit taksite kadar, taksitlendirme talebinde 
bulunulabilecektir.
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6) Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, taksitler ikişer aylık dö-
nemler itibariyle ödenecektir.

7) Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceğinin belirtilmemiş olması 
halinde, borcun seçilebilecek azami taksit süresi içinde ödenmek istenildiği ka-
bul edilecektir.

8) Peşin ödeme yolu tercih edilmiş olmasına rağmen 30/11/2015 tarihine 
kadar başvuruda bulunulması halinde peşin ödeme başvuruları, talep edilecek 
taksit sayısına göre taksitlendirilecektir. 

9) Başvuru sırasında hesaplanan borcun taksitler halinde ödeneceğinin 
beyan edilmesine rağmen kapsama giren borcun tamamının ilk taksit ödeme 
süresi içinde peşin olarak ödenmesi durumunda peşin ödeme hükümleri uy-
gulanacak olup tercih edilen taksit süresinden daha kısa taksit süresi içinde 
ödenecek olması halinde ise ödemesi yapılan taksite en yakın vade üzerinden 
yapılandırma borcu hesaplanacaktır.

10) Ödenmeyen taksitlerin en son taksitlendirme süresini izleyen ayın sonu-
na kadar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı ile 
birlikte ödenmemesi halinde kalan taksitlerin ödeme hakkı kaybedilir. 

11) Taksit ödeme süresi içinde tahakkuk edecek genel sağlık sigortası prim-
lerinin çok zor durum hali olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla süresi içinde 
ödenmemesi ya da eksik ödenmesi durumunda yapılandırılan borçlara ilişkin 
kalan taksitlerin ödeme hakkı kaybedilir.
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞINA 

……………….. SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE 
.……………….. SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE 

    
 1- Sigortalı Bilgileri 

Adı  Soyadı  
T.C. Kimlik 
Numarası  

Tahsis/Bağ-
kur/Emekli Sicil 
numarası 

 

İkametgah Adresi  İlçe……………              İl………………… 

Telefon No. 0 (……) ………………… 

Faks  No. 0 (……) ………………… 

Cep Telefonu No. 0 (..….) ………………… 

e-Posta Adresi  
 
2- Borcun Ödenme Şekli 
 
   *Bu bölümü doldurmadan önce lütfen “Açıklamalar”  bölümünü okuyunuz. 
 

            
 
 
                                             Aylıktan Kesilecek                       Banka Kanalıyla  
 

Borcumu bu formdaki tercihime uygun olarak ödemeyi talep ediyorum.                     
 
 
          … / … / 2014 
 
                        İMZA 
 
 
 
 
 
 
 

5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yersiz ödenen aylıklar 

Peşin                                            Taksit Sayısı 
 

 

6 9 12 18 
           

 

Açıklamalar:

1- Başvuru formu, en geç 31/12/2014 tarihine kadar 5510 sayılı Kanu-
nun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların 
ikametgahının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik 
merkezine, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigor-
talıların sigortalı dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/
sosyal güvenlik merkezine, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kap-
samındaki sigortalıların ise, “Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhiye/Ankara” ad-
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resinde bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri 
Ödemeler Daire Başkanlığına, elden veya posta yoluyla gönderilecektir.

2- Başvuruların; taahhütlü, iadeli taahhütlü ya da APS olarak posta yolu ile 
yapılması halinde, başvuru formunun postaya verildiği tarih Kuruma verildiği ta-
rih olarak kabul edilecektir. Buna karşın, adi posta yolunun tercih edilmiş olması 
halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği 
tarih olarak kabul edilecektir.

3- Yapılandırılan borçlar için peşin veya taksitle ödeme seçeneklerinden 
biri tercih edilecektir.

4- Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, kapsama giren borç-
ların tamamının en geç 02/02/2015 tarihine kadar ödenmesi şarttır. Taksitle 
ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, yeniden yapılandırmaya esas top-
lam borç tutarına, altı eşit taksit için % 5, dokuz eşit taksit için % 7, oniki eşit 
taksit için %10, onsekiz eşit taksit için %15 taksitlendirme farkı ilave edilecek 
olup, ilk taksit ödeme süresi 02/02/2015 tarihinde sona erecektir.

5- Yapılandırılan borçlar için 18 eşit taksite kadar, taksitlendirme talebinde 
bulunulabilecektir.

6- Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, taksitler ikişer aylık dö-
nemler itibariyle ödenecektir.

7- Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceğinin belirtilmemiş olma-
sı halinde, borcun seçilebilecek azami taksit süresi içinde ödenmek istenildiği 
kabul edilecektir.

8- Peşin ödeme yolu tercih edilmiş olmasına rağmen, 01/06/2015 tarihine 
kadar başvuruda bulunulması halinde peşin ödeme başvuruları, talep edilecek 
taksit sayısına göre taksitlendirilecektir. 

9- Başvuru sırasında hesaplanan borcun taksitler halinde ödeneceğinin 
beyan edilmesine rağmen kapsama giren borcun tamamının ilk taksit ödeme 
süresi içinde peşin olarak ödenmesi durumunda peşin ödeme hükümleri uy-
gulanacak olup, tercih edilen taksit süresinden daha kısa taksit süresi içinde 
ödenecek olması halinde ise ödemesi yapılan taksite en yakın vade üzerinden 
yapılandırma borcu hesaplanacaktır.

10- Bir takvim yılı içinde ikiden fazla taksitin süresi içinde ödenmemesi veya 
bir takvim yılı içinde  ikiden fazla olmamak kaydıyla ödenmeyen taksitlerin en 
son taksitlendirme süresini izleyen ayın sonuna kadar 6183 sayılı Kanunun 51 
inci maddesinde belirtilen gecikme zammı ile birlikte ödenmemesi halinde kalan 
taksitlerin ödeme hakkı kaybedilmiş sayılır. 
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Konu: Asıl işverence yapılan başvuruya istinaden alt işveren olarak başvuruda  
bulunulmayacağına dair alt işverenden alınacak taahhütname

 
     SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

……………….. SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

.……………….. SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE

 

TAAHHÜTNAME

Müdürlüğünüzün/Merkezinizin ……………………….… sicil numaralı işyerin-
de işlem gören ……………………………………’nin ….. alt işveren numarası ile 
faaliyette bulunmaktayım. 

Asıl işverenin, alt işveren olarak çalıştırdığım sigortalılardan dolayı Kurumu-
nuza olan borçlarımı 5510 sayılı Kanunun geçici 60 ıncı maddesi kapsamında 
ödemek üzere başvuruda bulunması nedeniyle, söz konusu işyerinden dola-
yı alt işveren sıfatımdan kaynaklanan borçlarım için anılan madde hükümle-
rinden yararlanmak amacıyla ayrıca başvuruda bulunmayacağımı, bu borcun 
asıl işveren ……………………….…………………….. tarafından anılan Kanun 
hükümlerine göre ödenmemesi halinde, Kurumunuza karşı herhangi bir itirazda 
bulunmayacağımı ve bundan dolayı ihtilaf yaratmayacağımı beyan ve taahhüt 
ederim.

  

…… / … / 2014

 

Aracının

Adı Soyadı / Ünvanı

İ m z a

Adres :

Tel  :
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Konu: Alt işverence yapılan başvuruya istinaden asıl işveren olarak başvuruda              
bulunulmayacağına dair asıl işverenden alınacak taahhütname

                                                                                                                                 

 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

……………….. SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

.……………….. SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE

TAAHHÜTNAME

Müdürlüğünüzde/Merkezinizde işlem görmekte olan ..…..………….. sicil numa-
ralı işyerimizin …... nolu alt işvereni olan ……………………………………………… 
ile 5510 sayılı Kanunun 12 nci maddesi hükmüne istinaden müşterek ve müte-
selsil borçlu bulunduğumuz toplam ……………… TL  borcumuzun, söz konusu 
alt işverene ait olan kısmının münferiden 5510 sayılı Kanunun geçici 60 ıncı 
maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebine işveren olarak muvafakat eder, 
anılan Kanun maddeleri hükümlerine göre borcunu ödememesi halinde müşte-
reken ve müteselsilen borçlu bulunduğumuzu, bu konuda ileride itirazda bulun-
mayacağımızı ve ihtilaf yaratmayacağımızı kabul ve taahhüt ederiz.

   

…… / … / 2014

Adı Soyadı/ Ünvanı

İ m z a

Adres:

Tel:
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Konu: Davadan vazgeçildiğine dair dilekçe

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

………………..  SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

.………………..  SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE

Müdürlüğünüzde/Merkezinizde işlem görmekte olan …………………..……… 
sicil numaralı işyerinden kaynaklanan borçlar nedeniyle açılmış olan davalardan 
feragat edildiğine dair ilgili mahkemeye verilen havaleli dilekçenin bir örneği ili-
şikte sunulmuştur.

Bilgi edinilmesini arz ederim.

 Ek: Dilekçe 

… / … / 2014

İşverenin / Aracının 

Adı Soyadı / Ünvanı

İ m z a
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6552 SAYILI KANUNUN 5510 SAYILI KANUNU DOĞRUDAN VE DOLAYLI 
OLARAK ETKİLEYEN MADDELERİ

(GENEL UNSURLARI HK.  KISA BİLGİLER)

1)DÜZENLEME: (6552/28) 3201 S.lı  (Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaş-
larının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlik Bakımından Değerlen-
dirilmesi Hk. K.) kanunun 1. Maddesi 11.9.2014 tarihinden geçerli olmak üzere 
değiştirilmiştir.

YAPILAN DÜZENLEME İLE Türk vatandaşları ile, Türk vatandaşı olarak 
doğan ve izinle vatandaşlıktan çıkan 18 yaşını doldurmalarından sonra Türk 
vatandaşı olarak yurt dışında geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri, bu 
sigortalılık süreleri arasındaki ve sonundaki  1 yıla kadar olan işsizlik süreleri, 
(burada belirtilen süreler ile her bir sigortalı işe giriş ve çıkış arasındaki çalışma-
dan ve sosyal güvenlik primi ödemeden geçen süreler kastedilmektedir.)

Yurt dışında ev kadını olarak geçen süreler (Bayanın ev kadını olarak kabul 
edilebilmesi için, oturma/ikamet iznine sahip olması ve hiçbir işte çalışmaması 
gerekmektedir.) 5510 sk. de belirtilen sosyal güvenlik kurumlarına prim öden-
memiş olunması kaydıyla istekleri halinde 5510 sk kapsamında değerlendiril-
mektedir.

Bilindiği gibi borçlanılan süreler SPEK alt ve üst sınırı arasında sigortalının 
tercih ettiği SPE günlük  alt sınır esas alınmak suretiyle ödenmektedir. 

Bu düzenlemenin yürülük tarihi 11.9.2014 tarihidir. 

2) DÜZENLEME: (6552/29) 3201 sk. nun 5. Md. nin 5. Fıkrasına bir cümle 
eklenmiştir. 

YAPILAN DÜZENLEME İLE Sosyal güvenlik sözleşmesinde akit ülke sigor-
tasına giriş tarihinin Türk sigortasına giriş tarihi olarak kabul edileceğine ilişkin  
özel hüküm olması halinde; bu ülkede geçen hizmetlerini borçlananların akit 
ülkedeki ilk defa çalışmaya başladıkları tarih, ilk işe giriş tarihi olarak kabul edil-
mesi sağlanmıştır.
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3) DÜZENLEME: (6552/30) 3201 sk. na G.8. Md. eklenmiştir. 

YAPILAN DÜZENLEME İLE 3201 sk. nun 1. ve 5. Md. nin 5. Fıkrası da 
yapılan değişikliklerin (yukarıda belirtilenler) kurum aleyhine dava açanların 
davadan feragat etmeleri halinde de uygulanacağına ve taraflarından yargılama 
gideri alınmayacağına hükmedilmektedir.

4) DÜZENLEME: (6552/40) (1.4.2015 tarihinden itibaren) 5510 sk. nun 6. 
Md. nin 1. fıkrasının (c) bendinde yer alan “(ücretle ve sürekli olarak çalışanlar 
hariç)” ibaresi “(Kanunun ek 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında sigor-
talı olanlar ile ücretle aynı kişi yanında ay içinde 10 gün ve daha fazla süreyle 
çalışanlar hariç)” şeklinde, (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

YAPILAN DÜZENLEME İLE Ücretle ve sürekli olarak çalışanlar hariç olmak 
üzere ev hizmetlerinde çalışanlar sigortalı sayılmıyorken, sigortalı sayılmama 
hali ek 9. Md. nin 2. Fıkrası kapsamında sigortalı olanlar  ile aynı kişi yanında 
ücretle, ay içinde 10 günden fazla sigortalı olanlar sigortalı sayıldıklarından, si-
gortalı sayılmama halinden hariç tutulmuştur. 

EK MD. 9 (ÖZET) (EK MD. 9 - ÖZET) Ev hizmetlerinde gerçek kişi tarafın-
dan ay içinde çalışma saati süresi esas alınarak hesaplanan 10 günden fazla 
çalışanların çalıştıklarının ay sonuna kadar bildirilmesi, aksi durumda 102/1(a) 
kapsamında -1 asgari ücret-) İPC uygulanması, bu sigortalıların  5510/4-1a kap-
samında sigortalı sayılmaları,

10 günden az çalıştırılanlar için SPE asgari  günlük kazancın   % 2 İş Kazası 
Meslek Hastalığı  primi ödenmesi, (hastalık sigortası hükümleri uygulanmaz)

Bu fıkra kapsamına girenlerin sigortalılıklarının  en eski tarih esas alınmak 
suretiyle, ay sonuna kadar Kurumca geliştirilen belgenin ay sonuna kadar Kuru-
ma verilmesi ile sağlanacağı,

Bu sigortalılar primlerinin ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar, gün-
lük kazançlarının 30 katının % 32.5 u oranında % 20 MYÖ, % 12.5 GSS) prim 
ödeyebilecekleri, bu süre içinde ödenmeyen primlerin ödenme hakkı düşeceği,  

Bu sigortalıların da  5510/4-1a kapsamında sigortalı sayılacakları, 10 gün-
den az çalıştırılanlar için çalıştıranların işveren sayılmayacağı,

Bu sigortalıların İş Kazası Meslek Hastalığı  sigortasından yararlanmaları 
için vaka tarihinden en az 10 gün önce sigortalılıklarının tescil edilmiş olması ve 
sona ermemiş  olmasının gerektiği, 

Geçici iş göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik geliri  ya da MYÖ 
sigortasından aylık bağlanabilmesi için prim borçlarının bulunmamasının gerek-
tiği,  

Bu sigortalılar için,  Kanunun 21. Maddesi (İKMH, hastalık bakımından işve-
ren ve 3. Kişi sorumluluğu) uygulanmayacağı,
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Bu sigortalılar için GSS dan yararlanma kapsamında 67. Md. nin 1. Fıkrası-
nın (a) ve (b) bendinde belirtilen (başvuru tarihinden önce belirtilen sayıda GSS 
prim ödeme gün sayısının olması)  şartlarının aranacağı,

Hususlarını belirten hüküm düzenlenmiştir. 

5) DÜZENLEME: (6552/41) 5510 sk. nun 28 inci md. nin 6.  fıkrasında yer 
alan “55” ibaresi “50” ve 8. fıkrasında yer alan “malûl” ibaresi “ağır engelli” şek-
linde değiştirilmiştir.

YAPILAN DÜZENLEME İLE yaşlılık sigortasından yararlanma şartları için-
deki 55 yaşında ve erken yaşlanmış olma şartı 50 yaşa inmekte, malül çocuk 
ibaresi yerine ağır engelli ibaresi kullanılmaktadır.

6) DÜZENLEME (6552/42) 5510 sk. nun 40 ıncı md.nin 1. fıkrasına bir cümle 
eklenmiştir. 

YAPILAN DÜZENLEME İLE Yer altı maden ocaklarında, 180 gün fiili hizmet 
süresi zammına tabi olarak çalışan sigortalıların, fiili hizmet süresi zammından 
yararlandırılacakları dönem içindeki yıllık ücretli izin, sıhhi izin, hafta tatili, ulusal 
bayram ve genel tatil günleri ile eğitim, kurs, iş öncesi ve sonrası hazırlık sü-
relerinde fiilen çalışma ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalma şartı 
aranmamaktadır. (önceden aranıyordu)

7) DÜZENLEME (6552/43) 5510 sk. nun, sigortalıların borçlanabilecekleri 
sürelere ilişkin 41 inci md. nin  1. fıkrasının (a) bendi değiştirilmiştir.

YAPILAN DÜZENLEME İLE önceden 2 çocukla  ve sadece 4/1a kapsamın-
da sigortalı olanlarla sınırlı olan, ilgili kanunları gereğince verilen ücretsiz doğum 
ve analık izin süreleri ile doğum sonrası borçlanmaları, 3 doğum sayısına çıkar-
tılmış olup, kapsamda genişletilerek 4/1b ve c kapsamındaki sigortalılar içinde 
aynı haklar sağlanmıştır.

8) DÜZENLEME (6552/44) 5510 sk. nun  61. Md. nin 6. fıkrasına birinci cüm-
lesinden sonra gelmek üzere bir cümle eklenmiştir.

YAPILAN DÜZENLEME İLE GSS kapsamına, Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı veya Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu ta-
rafından görevlendirilen kurum tarafından bildirimleri yapılan Uluslararası Öğ-
renciler Değerlendirme Kurulu kararı ile burslandırılan uluslararası öğrenciler 
de dahil edilmiştir.
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9) DÜZENLEME (6552/45) 5510 sk. nun 63. Md. nin 1.  fıkrasının (e) ben-
dinde yer alan “iki” ibaresi “üç” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye üçüncü fıkra-
sından sonra gelmek üzere bir fıkra eklenmiştir.

YAPILAN DÜZENLEME İLE Kurum tarından finansmanı sağlanan yardımlar 
kapsamındaki 2 defaya mahsus tedavi  sayısı 3’ e çıkartılmıştır.

Ayrıca, Harp malullüğü kapsamında aylık almakta olan harp malullerinin ken-
dileri ve bunların eşleri,

 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 
2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanun-
lara göre malullük aylığı almakta olan vazife malullerinin kendileri ile bunların 
eşleri,

5510/47 nci maddesi ile 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ve mülga 45 
inci maddesi kapsamında vazife malulü olarak aylık almakta olan vazife malul-
lerinden ise başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken 
hareketleri yapamayacak derecede malul olanların kendileri ile bunların eşleri,

için aranmakta olan son 3 yıl içinde tedavi yönteminden sonuç alınamama 
şartı ile en az 5yıl GSS veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup 900 gün GSS 
prim ödeme gün sayısı olma şartı kaldırılmıştır. 

10) DÜZENLEME (6552/46) 5510 sk. nun  64. md. nin 1. fıkrasının (b) ben-
dinin başına “Geleneksel, tamamlayıcı, alternatif tıp uygulamaları ve” ibaresi ile 
birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

YAPILAN DÜZENLEME İLE Kurumca finansmanı sağlanmayacak sağlık 
hizmetleri kapsamına geleneksel, tamamlayıcı, alternatif tıp uygulamaları da 
dahil edilmiştir.

Ayrıca, sağlık hizmeti sunucularının sundukları sağlık hizmetlerinin Kurum 
mevzuatına uygun olarak  fatura edebileceklerine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

 

11) DÜZENLEME (6552/47) 5510 sk nun 68. Md. nin 5.  fıkrası değiştirilmiş-
tir.

YAPILAN DÜZENLEME İLE Kanunda öngörülen  yardımcı üreme yöntemi 
tedavisi dışındaki, yardımcı üreme yöntemi tedavisinde katılım payı ilk deneme-
de % 30, ikinci denemede % 25,olan katılım payı muhafaza edilmiş,  üçüncü 
denemede için % 20 oranında katılım payı  uygulanacağına ve  katılım payında 
uygulanan üst limitin dikkate alınmayacağı şeklinde hüküm düzenlenmiştir.
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12) DÜZENLEME (6552/48) 5510 sk. nun  72 nci md. ne  fıkra eklenmiştir.

YAPILAN DÜZENLEME İLE Sağlık hizmetleri kapsamında,  Kurum tarafın-
dan bilimsel nitelikli komisyonlarda veya tıbbi inceleme, tıbbi değerlendirme, 
tıbbi uygunluk onayı verme gibi iş ve işlemlerle ilgili yürütülen çalışmalarda; üni-
versitelerden görevlendirilen öğretim üyelerine, kamu ve özel sağlık kurum ve 
kuruluşlarından görevlendirilen tabip, diş tabibi ve eczacılara yapılacak ilave 
ödeme sağlanmıştır. 

13) DÜZENLEME (6552/49) 5510 sk. nun 73. Md. nin 10. Fıkrasının 2. Cüm-
lesi değiştirilmiş olup ayrıca aynı maddeye 11. fıkrasından sonra gelmek üzere 
2 fıkra daha eklenmiştir. 

 YAPILAN DÜZENLEME İLE Silah altındaki askeri personel, terör ve görev 
mağdurluğu kapsamında aylık bağlananlara ayrıca başkasının desteği olmadan 
yaşamak için gerekli hareketi yapamayacak kişilerin ihtiyaç duyacakları ortez 
ve protez araç ve gereçlerinin garanti süresi içinde yeni ürünle değiştirilmesi 
taleplerinin, yerine Kurumca hazırlanan listeden tespit edilerek yerine getirilmesi 
benimsenmiştir.  

EKLENEN 12. FIKRA İLE Kurum,  fatura denetimi konusunda kriterler koy-
ma alternatif geri ödeme modelleri oluşturma ve bu konularda tespitler ve de-
netimler yapma ve/veya yaptırma,  ve buna bağlı olarak hizmet alımı yapmaya 
yetkili kılınmaktadır. 

EKLENEN 13. FIKRA İLE Kurumun, gerçek veya tüzel kişilerden; sağlık hiz-
metleri, ürün, tıbbi malzeme listelerinde yer almak, listede kalmak, değişiklik 
yapmak taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin yapılacak sözleşmelerde asgari 
ücretin çeşitli katlarında ücret talep etmesi sağlanmaktadır. 

14) DÜZENLEME (6552/50) 5510 sk Kanunun 82.md. nin 1.  fıkrasında yer 
alan “6,5 katıdır.” ibaresi değiştirilmiştir. 

YAPILAN DÜZENLEME İLE 1.10.2014 tarihinden itibaren, Kanunda mevcut 
olan SPEK üst sınırı 6.5 katı olmasına ilişkin ilke muhafaza edilmekte, bunun 
yanı sıra sosyal Güvenlik sözleşmesi imzalanmayan  ülkelerde iş üstlenen iş-
verenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri 
için üst sınır, SPEK günlük asgari ücretin 6.5 katından  3 katına çekilmektedir. 

Bu kapsamda yut dışına çalıştırılmak üzere götürülen işçilerden asgari gün-
lük kazancın 3 katından arta kalan kısımdan sigorta primi kesilmeyecektir. 
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15) DÜZENLEME (6552/51)5510 sk. nun 87. md. nin 1. Fıkrasına bir bent 
eklenmiştir.

YAPILAN DÜZENLEME İLE  Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu 
kararı ile burslandırılan uluslararası öğrenciler için (bursluluk statüleri devam 
ettiği süre boyunca) prim ödeme yükümlüsü olarak  Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı veya Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu tara-
fından görevlendirilen kurum, atanmıştır. 

16) DÜZENLEME (6552/52) – 5510 sk. nun 88. md.sine 21. Fıkradan sonra 
gelmek üzere bir fıkra eklenmiştir.

 YAPILAN DÜZENLEME İLE 11.9.2014 tarihinden geçerli olmak üzere  Ka-
nun metninde belirtilen, sigortalılar ve tüzel kişilerin kasıt, kusur, hata veya ya-
nıltıcı beyanından kaynaklanma halleri ayrı tutulmuş olup bu haller dışındaki du-
rumlardan kaynaklanan ve sigortalılarca ödenen primlerin eksik  tahakkuk ettiril-
diğinin tespiti durumunda, gecikme cezası ve gecikme zammının (muaccelliyet 
kesp ettiği tarih yerine)  tebliğ tarihinden itibaren uygulanması sağlanmaktadır.

17) DÜZENLEME (6552/53) 5510 sk.nun  97 nci md. nin 4. fıkrasında yer 
alan “altı ay” ibaresi “on iki ay” şeklinde değiştirilmiştir.

YAPILAN DÜZENLEME İLE Taraflarına bağlanan gelir ve aylıklarını tahak-
kuk tarihinden itibaren tahsil etmeyen hak sahiplerinin ödemelerinin durdurul-
masına ilişkin 6 aylık süre 11.9.2014 tarihinden itibaren 1 yıla çıkartılmaktadır.

18) DÜZENLEME (6552/54) 5510 sk. nun 103 üncü maddesine 4 adet fıkra 
eklenmiştir. 

YAPILAN DÜZENLEME İLE Kurum alacağının riske girdiğinin tespit edil-
mesi halinde en az 3 müfettişten oluşan komisyonun önerisi, Rehberlik Teftiş 
Başkanının da onayı ile sağlık hizmeti sunucusunun Kurum nezdindeki alacağı, 
risk tutarının alacağa oranlı kısmı 6 ayı geçmemek üzere kurumca tutulması, 
inceme, soruşturmanın 6 aydan fazla sürmesi halinde durdurma kararının kalk-
ması, muaccel alacak oranında 6183/10. Md. de belirtilen teminatların verilmesi 
kaydıyla durdurma kararının kaldırılması, 

Sözleşmesi fesh edilen sağlık hizmeti sunucusundan feshe bağlı kurum ala-
cağı tahsil edilmeden ve fesih süresi tamamlanmadan sözleşme yapılmaması, 
bu kuruluşu devralan sağlık sunucusu ile de  kurum alacağı tahsil edilmeden 
sözleşme yapılmaması, bunlar tarafından düzenlenen faturaların ödenmemesi 
ve  1 yıl süre ile sözleşme yapılmaması,

Kurum zararına sebep olan nitelikli dolandırıcılık suçu ile mahkum olan ku-
ruluş ile  ve bunların ortağı olacağı kuruluşlar ile sözleşme yapılmaması, bu 
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suçu işleyenlerin hekim olması halinde bunlar ile de 3 yıl süresince sözleşme 
yapılmaması, 

Bunların ruhsatlarının iptali için Sağlık Bakanlığına bildirilmesi, Bu kapsam-
daki hekimlerden gelen fatura bedellerinin 3 yıl süresince ödenmemesi,

Hususlarında hüküm düzenlenmiştir.  

19) DÜZENLEME (6552/55) 5510 sk. na EK.9 ‘uncu madde eklenmiştir. 

YAPILAN DÜZENLEME İLE (EK MD. 9 - ÖZET) Ev hizmetlerinde gerçek 
kişi tarafından ay içinde çalışma saati süresi esas alınarak hesaplanan 10 gün-
den fazla çalışanların çalıştıklarının ay sonuna kadar bildirilmesi, aksi durum-
da 102/1(a) kapsamında -1 asgari ücret-) İPC uygulanması, bu sigortalıların  
5510/4-1a kapsamında sigortalı sayılmaları,

10 günden az çalıştırılanlar için SPE asgari  günlük kazancın   % 2 İş Kazası 
Meslek Hastalığı  primi ödenmesi, (hastalık sigortası hükümleri uygulanmaz)

Bu fıkra kapsamına girenlerin sigortalılıklarının  en eski tarih esas alınmak 
suretiyle, ay sonuna kadar Kurumca geliştirilen belgenin ay sonuna kadar Kuru-
ma verilmesi ile sağlanacağı,

Bu sigortalılar primlerinin ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar, gün-
lük kazançlarının 30 katının % 32.5 u oranında % 20 MYÖ, % 12.5 GSS) prim 
ödeyebilecekleri, bu süre içinde ödenmeyen primlerin ödenme hakkı düşeceği,  

Bu sigortalıların da  5510/4-1a kapsamında sigortalı sayılacakları, 10 gün-
den az çalıştırılanlar için çalıştıranların işveren sayılmayacağı,

Bu sigortalıların İş Kazası Meslek Hastalığı  sigortasından yararlanmaları 
için vaka tarihinden en az 10 gün önce sigortalılıklarının tescil edilmiş olması ve 
sona ermemiş  olmasının gerektiği, 

Geçici iş göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik geliri  ya da MYÖ 
sigortasından aylık bağlanabilmesi için prim borçlarının bulunmamasının gerek-
tiği,  

Bu sigortalılar için,  Kanunun 21. Maddesi (İKMH, hastalık bakımından işve-
ren ve 3. Kişi sorumluluğu) uygulanmayacağı,

Bu sigortalılar için GSS dan yararlanma kapsamında 67. Md. nin 1. Fıkrası-
nın (a) ve (b) bendinde belirtilen (başvuru tarihinden önce belirtilen sayıda GSS 
prim ödeme gün sayısının olması)  şartlarının aranacağı,

Hususlarını belirten hüküm düzenlenmiştir. 
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20) DÜZENLEME (6552/56) 5510 sk.nun G.41. md. ne 3. fıkradan sonra 2 
fıkra eklenmiştir. 

YAPILAN DÜZENLEME İLE Kurum tarafından alınan veya sahip olduğu ta-
şınmazlardan, Yönetim Kurulunca ihtiyaç fazlası olduğu tespit edilenlerin Maliye 
Bakanlığınca  talep edilmesi halinde bedeli karşılığında devrine ilişkin hükümler 
düzenlenmiştir.

21) DÜZENLEME (6552/57) 5510 sk na G. 53 üncü md. eklenmiştir. 

YAPILAN DÜZENLEME İLE 5510 sk. nun 60 . md. nin 1. Fıkrasının (g) bendi 
kapsamında GSS tescili yaptırmış olmakla birlikte  gelir testi yaptırmayanların 
11.9.2014 tarihinden itibaren 6 ay içinde gelir testi yaptırmaları haline; GSS pri-
minin yeni yaptırdıkları gelir testine uygun olarak alınması, sağlanmıştır.

11.9.2014 tarihinden önce resen GSS tescili yaptıran, gelir düzeyleri asgari 
ücretin 2 katından az olanların ödenmeyen GSS primlerinin de bu yeni tespit 
edilen gelir seviyesi esas tahakkuk ettirilmesi yönünde hüküm düzenlenmiştir. 
Bu kapsamda olanların tahsil edilen primlerinin geri ödenmesi söz konusu de-
ğildir.

22) DÜZENLEME (6552/58) 5510 sk na G. 54 üncü md. eklenmiştir.

YAPILAN DÜZENLEME İLE İlgili kanunlarında belirtilen ticaret, sanayi, oda,  
esnaf ve sanatkar meslek kuruluşlarında  kayıtları bulunan ancak bu kayıtları 
mevzuata uygun yapılmadığından Kuruma kayıtları yapılmakla birlikte 4/1b kap-
samındaki sigortalılık süreleri iptal edilen sigortalılardan, 22/3/1985 tarihinden 
sonraki sürelere ait prim, gecikme zammı ve gecikme cezalarının 31/12/2013 
tarihine kadar ödenmiş olması şartıyla 4/1b kapsamındaki sigortalılıklarının baş-
langıç tarihinden itibaren geçerli sayılması sağlanmıştır. 

4 üncü ve 7 nci maddeler ile 2926 sayılı Kanunun 2 nci, 5 inci ve 9 uncu mad-
delerine göre kayıt ve tescili yapılanların, sigortalılık tescil ve sürelerine esas 
tarımsal faaliyetleri ile ilgili kurum ve kuruluş üye kayıtlarının mevzuata uygun 
olarak yapılmadığının tespit edilmesi üzerine sigortalılıkları geçersiz sayılarak 
iptal edilenlerin, tescillerinin yapıldığı tarihten 31/12/2010 tarihine kadar geçen 
sürelere ait prim, gecikme zammı ve gecikme cezalarının 31/12/2013 tarihine 
kadar ödenmiş olması şartıyla, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin 
(4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılıkları başlangıç tarihinden itibaren 
geçerli sayılmış, ancak, tevkifat kesintisine binaen geriye dönük yapılan tescil-
lerden, tevkifatın yapıldığı tarihte ziraat odası kaydı bulunmayan, daha sonra 
geriye dönük tesis edilen kayıtlar geçerli kabul edilmemektedir. 

Ayrıca, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yukarıda belirtilen birinci 
ve ikinci fıkralar uyarınca hizmet iptali yapılmamaktadır.



137Ankara SMMMO

23) DÜZENLEME (6552/59) 5510 sk na G. 55 üncü md. eklenmiştir.

YAPILAN DÜZENLEME İLE 506 sk.ve bu Kanun kapsamından çıkarılan iş-
yerine ait borcun tamamının ödeme süresi 31/12/2013 veya önceki bir tarihe 
ilişkin olduğu hâlde ödenmemiş olan, sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal 
güvenlik destek primi ve İPC. ile özel kanunlardaki hükme istinaden Kurumca 
6183 sk. hükümlerine göre takip edilen EKP.,ÖİV. ve DV. i borçlarından borç türü 
bazında borç asılları toplamı 100 Türk lirasını aşmayan asli alacaklar ile tutarına 
bakılmaksızın bu asıllara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı gibi ferî alacak-
ların tahsilinden vazgeçilmektedir.

24) DÜZENLEME (6552/60) 5510 sk na G. 56 üncü md. eklenmiştir.

YAPILAN DÜZENLEME İLE 23.4.1999 – 14.2.2005 tarihleri arasında aldık-
ları disiplin cezası sonucunda memuriyetleri sona erdirilen 5525 sayılı kanun 
ile disiplin cezaları ortadan kaldırılanların 3 ay içinde müracaat etmeleri halin-
de sigorta primi ve kesenekleri ödenmeyen dönemlerin prim ve keseneklerinin 
ödenmesi kaydıyla hizmetlerine sayılmasına, ayrıca kamu kuruluşlarında çalı-
şanların ilgili kanunları gereğince tasfiye edilen hizmetlerinin borçlandırılarak 
ödenmesi halinde hizmetlerine sayılmasına ilişkin hüküm düzenlenmiştir.

25) DÜZENLEME (6552/61) 5510 sk na G. 57 nci  md. eklenmiştir.

YAPILAN DÜZENLEME İLE 5510/4-1/b kapsamında sigortalı sayılan kişile-
rin (4 numaralı bendinde belirtilenler hariç olmak üzere) sigortalılıklarını bildir-
mekle yükümlü kuruluşların,

5510/4-1/b kapsamındaki sigortalıların sigortalılıklarının sona erdiğini bildir-
mekle yükümlü bulunan kuruluşların,

İşveren bildirimlerinin 10 gün içinde Kuruma intikali ile sorumlu olan  ile so-
rumlu Ticaret sicil müdürlüklerinin,

Kanunda öngörülen yükümlülüklerini 11.9.2014 tarihinden itibaren 3 ay için-
de yerine getirmeleri kaydıyla taraflarına İPC uygulanmaması sağlanmıştır. 

Bu yükümlülükler için tahakkuk ettirilmiş olup tahsil edilmeyenler iptal edil-
mekte, tahsil edilenler iade veya mahsup yapılmamaktadır.

Yapılan bu düzenlemenin yanı sıra kanunun 5/1e bendinde belirtilen, 4/1a 
kapsamında sigortalı sayılan Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek 
edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler için de 5510 
sk. gereğince verilmesi gereken bildirge ve belgelerin, bu maddenin yürürlük 
tarihinden itibaren altı ay içinde verilmesi hâlinde kanuni süresinde verilmiş sa-
yılması, bu yükümlülükler için daha önce tahakkuk ettirilen, henüz tahsil edilme-
yen idari para cezalarının (tahsil edilmiş olanların iade veya mahsubu yapılmak-
sızın) terkin edilmesi sağlanmıştır.
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26) DÜZENLEME (6552/62) 5510 sk na G. 58 nci  md. eklenmiştir. 

YAPILAN DÜZENLEME İLE TİKB. nca 18/11/2005 - 1/10/2008 tarihleri ara-
sında 657/4 (C) fıkrası kapsamında istihdam edilen geçici personele ödenmiş 
olan fazla çalışma ücretlerinin, bu kapsamda uygulanan işlemler nedeniyle tah-
sil edilen İPC iade ve mahsup  edilmemek kaydıyla SPEK hesabında dikkate 
alınmaması sağlanmıştır.

27) DÜZENLEME (6552/63) 5510 sk na G. 59 nci  md. eklenmiştir. 

YAPILAN DÜZENLEME İLE 13.5.2014 tarihinde Manisa’nın Soma ilçesinde 
meydana gelen maden kazasında ölen sigortalıların eksik kalan sigortalılığa iliş-
kin primleri Maliye Bakanlığı tarafından ödenmek suretiyle  Kuruma olan bütün 
borçları terkin edilmiş,

Anne ve babasına, kanunun ilgili maddesi kapsamında öngörülen bazı şart-
lar aranmaksızın aylık bağlanması sağlanmış,

Ölen sigortalının, eş veya çocuklarından birinin (yoksa kardeşlerinden bi-
rinin) 3713 sk kapsamında istihdam hükümlerinin uygulanması hüküm altına 
alınmıştır.  

28) DÜZENLEME (6552/64) 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 7 nci 
maddesine (2) fıkra eklenmiştir. 

YAPILAN DÜZENLEME İLE Gerek 5510 sk. ve gerekse diğer sosyal güven-
lik kanunlarından kaynaklanan uyuşmazlıklarda, hizmet akdine tabi çalışmaları 
nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talepleri hariç olmak üzere, dava 
açılmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat edilmesinin zorunlu kı-
lınması,

 Diğer kanunlarda öngörülen süreler saklı kalmak kaydıyla yapılan müraca-
ata altmış gün içinde Kurumca cevap verilmemesi halinde talebin reddedilmiş 
sayılması,

Kuruma karşı dava açılabilmesi için taleplerin reddedilmesi veya reddedilmiş 
sayılması 

Kuruma yapılacak başvuruda geçirilecek sürenin, zamanaşımı ve hak düşü-
rücü sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaması,

Kuruma karşı dava açılabilmesi için taleplerin reddedilmesi veya reddedilmiş 
sayılması, 

Hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tes-
piti talebi ile işveren aleyhine açılan davaların, Kuruma resen ihbar edilmesi, 

Yapılan İhbar üzerine Kuruma  davalı yanında davaya ferî müdahil olarak 
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katılması ve  yanında katıldığı tarafın başvurmaması halinde dahi kanun yoluna 
başvurabilmesi,

 Kurumun, yargılama sonucunda verilecek kararların kesinleşmesinden  
sonra uygulamakla yükümlü kılınması,

Hususlarında hüküm düzenlenmiştir.

29) DÜZENLEME (6552/81) 5510 sk na G. 60 nci  md. eklenmiştir. 

YAPILAN DÜZENLEME İLE Aşağıda belirtilen hususlarda düzenleme yapıl-
mıştır.

(1) 2014/ Nisan ve önceki aylara ait, 11.9.2014 T. itibariyle tahakkuk ettiği 
hâlde ödenmemiş olan;

a) 5510 sk. nun 4/1  (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statüle-
rinden kaynaklanan; 

Sigorta primi,

Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, 

İşsizlik sigortası primi, 

Sosyal güvenlik destek primi,

b) 31.12.2014 tarihine kadar ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkânı ortadan 
kalkmamış;

İsteğe bağlı sigorta primi,

Topluluk sigortası primi,

c) İlgili kanunları gereğince takip görevi SGK verilen;

Damga vergisi, 

Özel işlem vergisi,

Eğitime katkı payı,

ç) 30/4/2014 T.ne kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş;

Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup, 11.9.2014 T. iti-
bariyle  Kurumca resen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği hâlde henüz 
ödenmemiş olan;

Ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik 
tutarı üzerinden hesaplanan;

Sigorta primi,
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d) 5510/60. md. nin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında GSS olanların;

Genel sağlık sigortası primi,

e) Sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta 
iken;

5335/30. md. nin 2. fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyer-
lerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilmesi gerekenlere, 11.9.2014 tarihini 
tarihi takip eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiği tespit edilen;

Aylıklara ilişkin borç,

Asıllarının, ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 11.9.2014 T. ne kadar geçen 
süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, ön-
görülen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde;

bu alacaklara uygulanan GC. ve GZ. gibi ferî alacakların tamamının tahsilin-
den vazgeçilmektedir.

(2) 30/4/2014 T. ne kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin, olup 11.9.2014 
T. itibarıyla ödenmemiş olan İPC. asıllarının % 50’si ile bu tutara ödeme süre-
lerinin bittiği tarihlerden bu 11.9.2014 T. ne kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık 
değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, öngörülen süre ve şekilde 
ödenmesi hâlinde İPC.  asıllarının kalan % 50’si ile İPC. na uygulanan GC. ve 
GZ. gibi ferî alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir. 

(3) Bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;

a) 5510/60. md. nin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında GSS olanların, 
GSS primlerini ödemek üzere, bu maddenin yayımlandığı (11.9.2014 T. ni) tarihi 
izleyen ay başından itibaren (7) ay içinde (1.10.2014-30.4.2014 T. arasında),

Diğer bütün bentlerde belirtilen borçluların ise üç ay içinde (1.10.2014- 
31.12.2014 T. arasında)  Kuruma başvuruda bulunmaları,

b) İlk taksitlerin, 5510/60. md. nin 1. fıkrasının (g) bendi kapsamında GSS 
olanların, GSS prim borçlarını ödemek üzere, bu maddenin yayımlandığı tarihi 
izleyen ay başından itibaren sekiz ay içinde (1.10.2014-31.5.2014 T. arasında),

Bütün diğer bentlerde belirtilen borçluların  ise bu maddenin yayımlandığı 
tarihi izleyen ay başından itibaren dört ay içinde, (1.10.2014-31.1.2015 T. ara-
sında)

Diğer taksitlerin ise 2’ şer aylık dönemler hâlinde azami 18  eşit taksitte öde-
meleri,

Gerekmektedir. 

(4) a)5510/60 1.fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden 
kaynaklanan  GSS prim borç aslının ilk taksit ödeme süresi içinde (1.10.2014- 
31.5.2014 T. arasında) tamamen ödenmesi hâlinde ödeme tarihine kadar sosyal 
güvenlik mevzuatına göre hesaplanan Gc. ve GZ. tahsil edilmemekte,
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Diğer bütün borçların hesaplanan tutarının ilk taksit ödeme süresi içinde 
(1.10.2014 – 31.1.2014 T. arasında) tamamen ödenmesi hâlinde, bu tutara bu 
maddenin yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi 
bir faiz uygulanmamaktadır.

b) Hesaplanan tutarın taksitle ödenmek istenmesi hâlinde;

Borçluların başvuru sırasında 6, 9, 12, 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerin-
den birini tercih etmeleri şart bulunmaktadır

c) Taksitle yapılacak ödemelerde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;

1) (6) eşit taksit için (1,05),

2) (9) eşit taksit için (1,07),

3) (12) eşit taksit için (1,10),

4) (18) eşit taksit için (1,15),

Katsayısı ile çarpılmakta ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle 
ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanmaktadır.

Başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme 
planı verilmekte, ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapıl-
ması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilmektedir.

(5) Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi adına ve 
hesabına bağımsız çalışanlardan;

1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigor-
talar Kurumu Kanununun mülga hükümlerine ve

mülga 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Si-
gortalar Kanununa göre;

tescilleri yapıldığı hâlde prim borçları nedeniyle daha önceki ilgili kanunları 
uyarınca sigortalılık süreleri durdurulmuş olup da 11.9.2014 T. itibariyle henüz 
ihya edilmemiş olanların;

kendileri veya hak sahiplerinin, bu maddenin yürürlüğe girdiği 11.9.2014  ta-
rihini takip eden ay başından itibaren (1.10.2014 T. den itibaren) üç ay içinde 
(31.12.2014 tarihine kadar) Kuruma müracaat ederek, durdurulan sigortalılık 
süreleri için ödeyecekleri prim tutarının, sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi 
değerlendirilerek bu madde hükümlerine göre hesaplanmasını talep edebilme-
leri sağlanmıştır.

 Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde (1.10.2014-
31.12.2014 T. arasında) ödenmesi hâlinde; durdurulan sürelerin sigortalılık sü-
resi olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmemesi 
hâlinde ihya işlemi geçersiz sayılır ve kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin 
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bu madde kapsamı haricinde başkaca prim borcunun bulunmaması kaydıyla 
faizsiz olarak iade edilmektedir. 

(6) Bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya 
eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son 
taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183/ 51 inci 
maddesine göre belirlenen GZ. oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile 
birlikte ödenmesi şartıyla yapılandırma bozulmamakta ancak, bu taksitlerin be-
lirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süre-
sinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde hakkı kaybedilmekte olup bu 
hüküm taksitlendirilen alacakların her biri için ayrı ayrı uygulanmaktadır.

(7) Taksit tutarının % 10’unu aşmamak şartıyla 5 Türk lirasına (bu tutar dâhil) 
kadar yapılmış eksik ödemeler için yapılandırma kuralları ihlal edilmiş sayılma-
makta,

(8) Ödeme hakkının kaybedilmiş olması hâlinde, borçlular ödedikleri tutar 
kadar bu madde hükmünden yararlandırılmaktadır.

(9) Borçlarını yapılandırmak isteyen borçluların  belirtilen diğer şartların yanı 
sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına baş-
vurmamaları gerekmektedir.

(10) Borçlarını yapılandıran borçluların, borçları üzerinde tatbik edilen Ku-
rum hacizlerin  yapılan ödemeler nispetinde kaldırılması ve buna isabet eden 
teminatların iade edilmesi mümkün bulunmaktadır.

(11) 6111 sk. kapsamında borçları yapılandırılan ve 11.9.2014 itibarıyla taksit 
ödemeleri devam eden alacaklar hariç olmak üzere, bu madde kapsamına giren 
alacakların,

Bu maddenin yayımlandığı tarihten önce bu madde kapsamına giren borçları 
6183/48 kapsamında tecil ve taksitlendirilmiş olup, tecil ve taksitlendirme işlemi 
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden borçlularca, tecil ve 
taksitlendirme süresi içinde ödenmiş tutarların Kurumun ilgili mevzuatı uyarın-
ca mahsup edilmesinin yazılı olarak talep edilmesi hâlinde daha önce ödenmiş 
olan tutarlar,

5510 sk. nun ilgili hükümlerine göre mahsup edildikten sonra yapılandırma 
kapsamına giren kalan borçlarının yapılandırılması ve  yapılandırma usul ve 
esasları kapsamında peşin veya taksitler hâlinde ödenmesi mümkün bulunmak-
tadır.

(12) Ödemek zorunda oldukları sosyal güvenlik destek prim borçlarını 6385 
sk. kapsamında yapılandıran ve yapılandırma işlemi bu maddenin yürürlüğe gir-
diği tarih itibarıyla halen devam eden borçlularca, yapılandırma süresi içinde 
ödenmiş tutarların Kurumun ilgili mevzuatı uyarınca mahsup edilmesinin yazılı 
olarak talep edilmesi hâlinde, gerekli mahsup işlemlerinin yapılmasından sonra 
kalan borçlarının yapılandırma kurallarına uygun olarak  peşin veya taksitler 
hâlinde ödenmesi/yapılandırılması mümkün bulunmaktadır.
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(13) 5510 sk. nun 4-1b kapsamındaki sigortalılar, 60/1(g) kapsamındaki GSS 
lıları, ek 5 inci ve ek 6 ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanların, yapılandır-
ma kapsamındaki borçlarını yapılandırmaları hâlinde, yapılandırılan borç hari-
cinde altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya 
bulunmakla birlikte bu borçlarının ilgili kanunlara göre taksitlendirmiş veya ya-
pılandırmış olanların, ödeme yükümlülüklerini halen yerine getiriyor olmaları ve 
bu maddeye göre yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla genel 
sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılmaktadırlar.

(14) Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borç-
luların, taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerini çok zor durum 
olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik 
ödemeleri hâlinde, kalan taksitlerini ödeme hakları kaybedilmektedir.(yapılan-
dırma bozulmaktadır.)

(15) Kurum alacaklarının yeniden yapılandırılması kapsamına giren alacak-
lara ilişkin olarak maddenin yayımlandığı tarihten önce tahsil edilmiş olan tutar-
ların reddi ve iadesi yapılmamaktadır.

(16) Bu madde kapsamında ödenmesi gereken tutarlar, il özel idareleri, bele-
diyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca 
ikişer aylık dönemler hâlinde azami otuz altı eşit taksitte,

bu madde ile bu maddeyi ihdas eden Kanunun 73 üncü maddesi kapsamın-
da ödenmesi gereken tutarlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Fede-
rasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif 
alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler hâlinde azami 
kırk iki eşit taksitte ödenebilmektedir.

Bu takdirde bu bent hükmüne göre hesaplanacak katsayı 24 eşit taksit için 
(1,20), 30 eşit taksit için (1,25), 36 eşit taksit için (1,30) ve 42 eşit taksit için 
(1,35) olarak uygulanmaktadır.

(17) Bu madde kapsamına giren alacakların asıllarının 11.9.2014 tarihinden  
önce ödenmiş olması şartıyla, bu maddenin yayımlandığı tarih itibarıyla aslı 
ödenmiş ferî alacağın % 40’ının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde 
kalan % 60’ının tahsilinden vazgeçilmekte, aslı ödenmiş ferî alacağın % 40’ının 
taksitle ödenmek istenmesi hâlinde ise taksit talepleri taksitlendirme usulüne 
uygun olarak hesaplanarak taksitlendirilebilmektedir.

(18) Bu maddede geçen Yİ-ÜFE aylık değişim oranları tabiri,

Türkiye İstatistik Kurumunun her ay belirlediği

31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim 
oranlarını,

1/1/2005-31.12.2013 tarihleri arasında  üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık 
değişim oranlarını,
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1/1/2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık deği-
şim oranlarını,

ifade etmektedir.

Bu madde hükümlerine göre ödenecek alacaklara bu maddenin yayımlandı-
ğı ay için (2014/Eylül ayı için) uygulanması gereken Yİ-ÜFE aylık değişim oranı 
olarak, bu maddenin yayımlandığı tarihten bir önceki ay için belirlenen (2014/
Ağustos ayına ait) Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınmaktadır. 

(19) Bakanlar Kurulunun, yapılandırma kanununa ilişkin başvuru ve ilk taksit 
ödeme sürelerini, 5510/60-1(g) kapsamındaki GSS lılar yönünden 6 aya, diğer 
borçlular yönünden ise 1 aya kadar uzatmaya yetkilidir.

(20) Kanunun bu maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirle-
meye Sosyal Güvenlik Kurumu yetkili bulunmaktadır.

30) DÜZENLEME (6552/9) 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununa 
“EK MADDE 9” eklenmiştir.

YAPILAN DÜZENLEME İLE 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesin-
de sayılan 4. Grup madenlerden “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde, 
yer altında çalışan işçilere ödenecek ücret miktarının 4857 sayılı Kanunun 39 
uncu maddesi uyarınca belirlenen asgari ücretin iki katından az olamayacağına 
ilişkin hüküm uygulamaya konulmuştur.

6552 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile yapılan düzenleme kanunun yayı-
mı tarihi itibariyle yürürlüğe giren maddeleri arasında yer almakta olup 11/9/2017 
tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

Yapılan düzenleme paralelinde bu durumun sigorta primine esas kazançların 
tespitinde de dikkate alınmasının gerektiği değerlendirilmektedir. 
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