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Konu   : İhale konusu işyerlerinin borçları

………………… SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

………………………. SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE

Bilindiği ve 30/10/2008 tarihli, 2008/88 sayılı Genelgede de açıklandığı üzere, idarelerin,
ihale yoluyla yaptırdıkları işlerden dolayı hakediş ödemesi yapabilmeleri için, üstlenicilerin, 
Kuruma muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin 
gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer’ilerinden oluşan borçlarının bulunmaması 
gerekmektedir. 

Hakediş ödemesi sırasında, üstlenicilerin, yukarıda belirtilen nitelikte borçlarının 
bulunması halinde ise, bu borçların, idarelere bildirilerek, idarelerce, üstlenicilerin hakedişinden 
kesilmesinin ardından Kurum hesaplarına intikal ettirilmesi icap etmektedir.

Hal böyle olmakla birlikte, Genel Müdürlüğümüze ulaşan yazılardan, gerek hakediş
ödemesine esas muaccel borcun bulunmadığına ilişkin düzenlenen yazıların hangi tarihe kadar 
hüküm ihtiva ettiği hususunda, gerekse muaccel borcu bulunan işverenlerin borç tutarlarının ilgili 
idarelere bildirilmesi ve bu borçların hakedişlerden kesilerek Kurum hesaplarına aktarılması 
sırasında ne şekilde işlem yapılacağı hususunda tereddüde düşüldüğü anlaşıldığından konuyla 
ilgili açıklama yapılmasına gereksinim duyulmuştur.

1- Muaccel borcun bulunmadığına ilişkin düzenlenecek yazılar

Kurumumuza muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara 
ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer’ilerinden oluşan borcu bulunmayan işverenler 
için, bir örneği 2008/88 sayılı Genelgenin 3 nolu ekinde yer alan yazı düzenlenecektir.

Sözkonusu yazıların düzenlenmesi sırasında, sorgulamanın yapıldığı tarihte muaccel 
sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası, 
gecikme zammı ve diğer fer’ilerinden oluşan borçları bulunmayan işverenler için, “…/ …/ …  
tarihi itibariyle” bölümüne sorgulamanın yapıldığı tarihi içine alan ayda ödenmesi gereken cari 
ay primlerinin son ödeme tarihi yazılacak ve idarelerce bu tarihe kadar hak ediş ödemesi 
yapılabilecektir.

Örnek 1- (Y) Limited Şirketinin hakediş ödemesine esas borcunun bulunup 
bulunmadığının (B) Kamu Kurumunca Gaziantep Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden sorulduğu, 
anılan Ünitemizce 26/12/2008 tarihinde ihale konusu işin yapıldığı 1098650.027 sicil sayılı işyeri 
dosyasında yapılan sorgulama sonucunda muaccel borcunun bulunmadığı varsayıldığında, anılan 
işveren için;

“İlgide kayıtlı yazınız üzerine Y Limited Şirketi ile ilgili olarak, 1098650.027 sicil sayılı 
işyeri dosyasında/dosyalarında yapılan araştırmada Kurumumuza, 31/12/2008 tarihi itibariyle 
muaccel hale gelmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmadığı tespit edilmiştir.”

Şeklinde yazı düzenlenecek olup, bu yazı üzerine, ilgili idarece sözkonusu işverene 
31/12/2008 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma ayrıca sorulmaksızın hakediş
ödemesi/ödemeleri yapılabilecektir. 
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2- Muaccel borcun bulunduğuna ilişkin düzenlenecek yazılar
Hakediş ödemesine esas borcun bulunup bulunmadığına ilişkin yazıların düzenlenmesi 

sırasında, Kurumumuza muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile 
bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer’ilerinden oluşan borçları bulunan 
işverenler için, bir örneği 2008/88 sayılı Genelgenin 2 nolu ekinde yer alan yazı düzenlenecektir.

Sözkonusu yazıların düzenlenmesi sırasında, muaccel borç tutarı, sorgulamanın yapıldığı 
ayın son günü itibariyle hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ilgili idareye 
bildirilecek olup, gecikme cezası ve gecikme zammının hesaplandığı tarih ile yapılacak kesinti 
tutarının aktarılacağı Bankanın adı, şubesi ve hesap numarası da bahse konu yazıya 
kaydedilecektir.

Örnek 2- (B) Anonim Şirketinin hakediş ödemesine esas borcunun bulunup 
bulunmadığının (A) Kamu Kurumunca Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden sorulduğu, 
anılan Ünitemizce 17/12/2008 tarihinde ihale konusu işin yapıldığı 1067500.038 sicil sayılı işyeri 
dosyasında yapılan sorgulama sonucunda anılan işverenin 2.500,00 YTL sigorta primi, 300,00 
YTL işsizlik sigortası primi ve 31/12/2008 tarihi itibariyle hesaplanan 400,00 YTL olmak üzere 
toplam 3.200,00 YTL muaccel borcunun bulunduğu varsayıldığında, anılan işveren için;

“İlgide kayıtlı yazınız üzerine (B) Anonim Şirketi ile ilgili olarak,1067500.38 sicil sayılı 
işyeri dosyasında yapılan araştırmada Kurumumuza, 31/12/2008 tarihi itibariyle, muaccel hale 
gelmiş 3.200,00 YTL borcunun bulunduğu tespit edilmiştir.”

Şeklinde yazı düzenlenecek ve sözkonusu yazının altına Kayseri Sosyal Güvenlik İl 
Müdürlüğüne ait hesap numarası ile diğer bilgiler kaydedilecektir.

Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkezlerince, muaccel borcun 
bulunduğuna ilişkin düzenlenen yazılar üzerine, idarelerce, hakediş ödemesi yapılmadan önce 
sözkonusu borç tutarının işverenin hakedişinden kesilerek Kurum hesaplarına aktarılması 
gerekmektedir. 

İdarelerce yapılan kesintinin, muaccel borcun hesaplandığı tarih veya öncesinde Kurum 
hesaplarına aktarılması halinde, bakiye hakediş tutarının işverene ödenmesi mümkün bulunmakta; 
buna karşın, kesinti tutarının borcun hesaplandığı tarihten sonra Kurum hesaplarına aktarılması 
halinde, borcun hesaplandığı tarihten kesinti tutarının Kurum hesaplarına aktarıldığı tarihe kadar 
ayrıca gecikme zammı tahakkuk etmiş olacağından, bu defa, ilgili idarece kesintinin Kurum 
hesaplarına aktarıldığı tarih ve kesinti tutarı da belirtilerek,  sözkonusu işverenin başka borcunun 
olup olmadığı hususu ilgili Üniteden tekrar sorulacak ve ilgili Ünitenin bildireceği bakiye borç 
tutarının tahsil edilmesinin ardından, kalan hakediş tutarı işverene ödenebilecektir.

Örnek 3- (E) Gerçek Kişisinin hakediş ödemesine esas borcunun bulunup bulunmadığının 
(F) Bankasınca Trabzon Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden sorulduğu, anılan Ünitemizce 
12/1/2009 tarihinde ihale konusu işin yapıldığı 114875.061 sicil sayılı işyeri dosyasında yapılan 
sorgulama sonucunda anılan işverenin 6.500,00 YTL sigorta primi, 800,00 YTL işsizlik sigortası 
primi ve 31/1/2009 tarihi itibariyle hesaplanan 980,00 YTL olmak üzere toplam 8.280,00 YTL 
muaccel borcunun bulunduğu varsayıldığında, anılan işveren için;

“İlgide kayıtlı yazınız üzerine (E) Gerçek Kişisi ile ilgili olarak, 114875.061 sicil sayılı 
işyeri dosyasında yapılan araştırmada Kurumumuza, 31/1/2009 tarihi itibariyle, muaccel hale 
gelmiş 8.280,00 YTL borcunun bulunduğu tespit edilmiştir.”

Şeklinde yazı düzenlenecektir. 

İlgili idarece, anılan işverene ait muaccel borçların 31/1/2009 veya öncesi bir tarihte 
hakedişinden kesilerek Trabzon Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü hesaplarına varsayıldığında 
muaccel borçlarının tamamının tahsil edilmiş olması nedeniyle, bakiye hakediş tutarının işverene 
ödenmesi mümkün olacaktır.
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Örnek 4- Muaccel borçları 31/1/2009 tarihine kadar hesaplanan gecikme cezası ve 
gecikme zammı ile birlikte ilgili idareye bildirilmiş olan (E) Gerçek Kişisine ait muaccel 
borçların, ilgili idarece hakedişinden kesilerek 16/2/2009 tarihinde Kurum hesaplarına aktarıldığı 
varsayıldığında, muaccel borçlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammının 31/1/2009 tarihine 
kadar hesaplanmış olması nedeniyle, bakiye hakediş tutarının işverene ödenebilmesi için, 
1/2/2009 tarihinden itibaren tahakkuk etmiş gecikme cezası ve gecikme zammının da 
hakedişinden kesilerek Kurum hesaplarına aktarılması gerektiğinden, ilgili idarece kesintinin 
Kurum hesaplarına aktarıldığı tarih ve kesinti tutarı da belirtilerek,  sözkonusu işverenin muaccel 
hale gelmiş başka borcunun olup olmadığı hususu ilgili Üniteden tekrar sorulacak ve ilgili 
Ünitenin bildireceği bakiye borç tutarının tahsil edilmesinin ardından, kalan hakediş tutarı 
işverene ödenebilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

    
  

       İbrahim ULAŞ
        Genel Müdür
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………………… SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE


………………………. SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE



Bilindiği ve 30/10/2008 tarihli, 2008/88 sayılı Genelgede de açıklandığı üzere, idarelerin, ihale yoluyla yaptırdıkları işlerden dolayı hakediş ödemesi yapabilmeleri için, üstlenicilerin, Kuruma muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer’ilerinden oluşan borçlarının bulunmaması gerekmektedir. 


Hakediş ödemesi sırasında, üstlenicilerin, yukarıda belirtilen nitelikte borçlarının bulunması halinde ise, bu borçların, idarelere bildirilerek, idarelerce, üstlenicilerin hakedişinden kesilmesinin ardından Kurum hesaplarına intikal ettirilmesi icap etmektedir.


Hal böyle olmakla birlikte, Genel Müdürlüğümüze ulaşan yazılardan, gerek hakediş ödemesine esas muaccel borcun bulunmadığına ilişkin düzenlenen yazıların hangi tarihe kadar hüküm ihtiva ettiği hususunda, gerekse muaccel borcu bulunan işverenlerin borç tutarlarının ilgili idarelere bildirilmesi ve bu borçların hakedişlerden kesilerek Kurum hesaplarına aktarılması sırasında ne şekilde işlem yapılacağı hususunda tereddüde düşüldüğü anlaşıldığından konuyla ilgili açıklama yapılmasına gereksinim duyulmuştur.

1- Muaccel borcun bulunmadığına ilişkin düzenlenecek yazılar


Kurumumuza muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer’ilerinden oluşan borcu bulunmayan işverenler için, bir örneği 2008/88 sayılı Genelgenin 3 nolu ekinde yer alan yazı düzenlenecektir.

Sözkonusu yazıların düzenlenmesi sırasında, sorgulamanın yapıldığı tarihte muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer’ilerinden oluşan borçları bulunmayan işverenler için,  “…/ …/ …  tarihi itibariyle” bölümüne sorgulamanın yapıldığı tarihi içine alan ayda ödenmesi gereken cari ay primlerinin son ödeme tarihi yazılacak ve idarelerce bu tarihe kadar hak ediş ödemesi yapılabilecektir.

Örnek 1- (Y) Limited Şirketinin hakediş ödemesine esas borcunun bulunup bulunmadığının (B) Kamu Kurumunca Gaziantep Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden sorulduğu, anılan Ünitemizce 26/12/2008 tarihinde ihale konusu işin yapıldığı 1098650.027 sicil sayılı işyeri dosyasında yapılan sorgulama sonucunda muaccel borcunun bulunmadığı varsayıldığında, anılan işveren için;


“İlgide kayıtlı yazınız üzerine Y Limited Şirketi ile ilgili olarak, 1098650.027 sicil sayılı işyeri dosyasında/dosyalarında yapılan araştırmada Kurumumuza, 31/12/2008 tarihi itibariyle muaccel hale gelmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmadığı tespit edilmiştir.”


Şeklinde yazı düzenlenecek olup, bu yazı üzerine, ilgili idarece sözkonusu işverene 31/12/2008 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma ayrıca sorulmaksızın hakediş ödemesi/ödemeleri yapılabilecektir. 


2- Muaccel borcun bulunduğuna ilişkin düzenlenecek yazılar

Hakediş ödemesine esas borcun bulunup bulunmadığına ilişkin yazıların düzenlenmesi sırasında, Kurumumuza muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer’ilerinden oluşan borçları bulunan işverenler için, bir örneği 2008/88 sayılı Genelgenin 2 nolu ekinde yer alan yazı düzenlenecektir.


Sözkonusu yazıların düzenlenmesi sırasında, muaccel borç tutarı, sorgulamanın yapıldığı ayın son günü itibariyle hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ilgili idareye bildirilecek olup, gecikme cezası ve gecikme zammının hesaplandığı tarih ile yapılacak kesinti tutarının aktarılacağı Bankanın adı, şubesi ve hesap numarası da bahse konu yazıya kaydedilecektir.


Örnek 2- (B) Anonim Şirketinin hakediş ödemesine esas borcunun bulunup bulunmadığının (A) Kamu Kurumunca Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden sorulduğu, anılan Ünitemizce 17/12/2008 tarihinde ihale konusu işin yapıldığı 1067500.038 sicil sayılı işyeri dosyasında yapılan sorgulama sonucunda anılan işverenin 2.500,00 YTL sigorta primi, 300,00 YTL işsizlik sigortası primi ve 31/12/2008 tarihi itibariyle hesaplanan 400,00 YTL olmak üzere toplam 3.200,00 YTL muaccel borcunun bulunduğu varsayıldığında, anılan işveren için;

“İlgide kayıtlı yazınız üzerine (B) Anonim Şirketi ile ilgili olarak,1067500.38 sicil sayılı işyeri dosyasında yapılan araştırmada Kurumumuza, 31/12/2008 tarihi itibariyle, muaccel hale gelmiş 3.200,00 YTL borcunun bulunduğu tespit edilmiştir.”


Şeklinde yazı düzenlenecek ve sözkonusu yazının altına Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne ait hesap numarası ile diğer bilgiler kaydedilecektir.


Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkezlerince, muaccel borcun bulunduğuna ilişkin düzenlenen yazılar üzerine, idarelerce, hakediş ödemesi yapılmadan önce sözkonusu borç tutarının işverenin hakedişinden kesilerek Kurum hesaplarına aktarılması gerekmektedir. 


İdarelerce yapılan kesintinin, muaccel borcun hesaplandığı tarih veya öncesinde Kurum hesaplarına aktarılması halinde, bakiye hakediş tutarının işverene ödenmesi mümkün bulunmakta; buna karşın, kesinti tutarının borcun hesaplandığı tarihten sonra Kurum hesaplarına aktarılması halinde, borcun hesaplandığı tarihten kesinti tutarının Kurum hesaplarına aktarıldığı tarihe kadar ayrıca gecikme zammı tahakkuk etmiş olacağından, bu defa, ilgili idarece kesintinin Kurum hesaplarına aktarıldığı tarih ve kesinti tutarı da belirtilerek,  sözkonusu işverenin başka borcunun olup olmadığı hususu ilgili Üniteden tekrar sorulacak ve ilgili Ünitenin bildireceği bakiye borç tutarının tahsil edilmesinin ardından, kalan hakediş tutarı işverene ödenebilecektir.


Örnek 3- (E) Gerçek Kişisinin hakediş ödemesine esas borcunun bulunup bulunmadığının (F) Bankasınca Trabzon Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden sorulduğu, anılan Ünitemizce 12/1/2009 tarihinde ihale konusu işin yapıldığı 114875.061 sicil sayılı işyeri dosyasında yapılan sorgulama sonucunda anılan işverenin 6.500,00 YTL sigorta primi, 800,00 YTL işsizlik sigortası primi ve 31/1/2009 tarihi itibariyle hesaplanan 980,00 YTL olmak üzere toplam 8.280,00 YTL muaccel borcunun bulunduğu varsayıldığında, anılan işveren için;


“İlgide kayıtlı yazınız üzerine (E) Gerçek Kişisi ile ilgili olarak, 114875.061 sicil sayılı işyeri dosyasında yapılan araştırmada Kurumumuza, 31/1/2009 tarihi itibariyle, muaccel hale gelmiş 8.280,00 YTL borcunun bulunduğu tespit edilmiştir.”


Şeklinde yazı düzenlenecektir. 


İlgili idarece, anılan işverene ait muaccel borçların 31/1/2009 veya öncesi bir tarihte hakedişinden kesilerek Trabzon Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü hesaplarına varsayıldığında muaccel borçlarının tamamının tahsil edilmiş olması nedeniyle, bakiye hakediş tutarının işverene ödenmesi mümkün olacaktır.


Örnek 4- Muaccel borçları 31/1/2009 tarihine kadar hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ilgili idareye bildirilmiş olan (E) Gerçek Kişisine ait muaccel borçların, ilgili idarece hakedişinden kesilerek 16/2/2009 tarihinde Kurum hesaplarına aktarıldığı varsayıldığında, muaccel borçlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammının 31/1/2009 tarihine kadar hesaplanmış olması nedeniyle, bakiye hakediş tutarının işverene ödenebilmesi için, 1/2/2009 tarihinden itibaren tahakkuk etmiş gecikme cezası ve gecikme zammının da hakedişinden kesilerek Kurum hesaplarına aktarılması gerektiğinden, ilgili idarece kesintinin Kurum hesaplarına aktarıldığı tarih ve kesinti tutarı da belirtilerek,  sözkonusu işverenin muaccel hale gelmiş başka borcunun olup olmadığı hususu ilgili Üniteden tekrar sorulacak ve ilgili Ünitenin bildireceği bakiye borç tutarının tahsil edilmesinin ardından, kalan hakediş tutarı işverene ödenebilecektir.


Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.


       İbrahim ULAŞ


        Genel Müdür
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