
 

 

T.C. 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

 

Adres:   Ziyabey Cad. No:6   06520 Balgat /ANKARA Tel: 0 (312) 207 80 43  Fax: 0312- 207 87 57 

e-posta: basin@sgk.gov.tr   facebook.com/sgksosyalmedya          twitter.com/sgksosyalmedya 

BASIN BÜLTENİ 

 

27.08.2018 
 

 

Borç Yapılandırma Taksit ve Tahsilatları İle İlgili Duyuru 
 

 
1-7143 sayılı Kanun ile 2018/Mart ve önceki aylara ait olup Kanunun yayım tarihi 

olan 18/5/2018 tarihi veya Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar 

tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan Kurumumuz alacakları ile takip ve tahsili 

Kurumumuza verilen alacaklar, yeniden yapılandırılmış olup, bu kapsamda yapılandırılan 

borçlara ilişkin taksit ödemelerinin ilkinin 31/8/2018 tarihine kadar yapılması 

gerekmektedir. 

7143 sayılı Kanun gereği 4/a kapsamındaki borçları nedeniyle yeniden 

yapılandırma başvurusunda bulunan işverenlerimizin, yapılandırma kapsamındaki 

ödemelerini  “92-7143 Yapılandırma İşveren” seçeneği vasıtasıyla yapmaları 

gerekmektedir. 

İşverenlerimiz taksit ödemelerini on-line olarak bankalar vasıtasıyla ve internet 

bankacılığı ile ödeyebilecekleri gibi Kurumumuz internet sitesinden “e-SGK-İşveren-

Kart ile Prim Ödeme” menüleri aracılığıyla kredi kartı ile de ödeyebileceklerdir. 

 

2-7143 yapılandırma başvurusu sırasında taksitle ödeme seçeneğini tercih 

etmelerine rağmen; 

-  Yapılandırma kapsamındaki taksitlerinin tamamını ilk taksit ödeme süresi içinde 

(31/8/2018 tarihine kadar) ödemek isteyen işverenlerimiz,  ödeme planları ilgili sosyal 

güvenlik il/merkez müdürlüğünce peşin ödeme başvurusuna çevrilip, peşin ödeme planı 

oluşturulduktan sonra kapsama giren borçların tamamını “92-7143 Yapılandırma 

İşveren” seçeneği vasıtasıyla, 

-Yapılandırma kapsamındaki taksitlerden ilk taksitini 31/8/2018 tarihine kadar 

ödeyip kalan taksitlerin tamamını 31/8/2018 tarihinden sonra ödemek isteyen 

işverenlerimiz ise ödeme planlarında herhangi bir değişiklik yapılmaksızın, kalan 

taksitlerini “95-7143 Yapılandırma Kapatma Tahsilatı” ekranı vasıtasıyla, 

 ödeyebileceklerdir. 
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3-6736 ve 7020 sayılı Kanunlara göre yapılandırması 18/5/2018 tarihi itibarıyla 

devam edenlerden; 

 -Ödeme tarihi itibarıyla ödeme vadesi geçmiş taksiti bulunmayanların kalan 

taksitlerinin tamamının, 

 -Ödeme tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş taksitlerin bulunması 

halinde ise bu taksitlerin ilgili yapılandırma kanunlarındaki geç ödeme zammıyla birlikte 

ödenmesi şartıyla kalan taksitlerin tamamının,  

-31/8/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödenmesi halinde, kalan taksit 

toplamının içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %90’ının ve kalan taksitler için 

taksitlendirme farkının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. 

 -31/10/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödenmesi halinde, kalan taksit 

toplamının içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %50’sinin ve kalan taksitler için 

taksitlendirme farkının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. 

Bu kapsamda kalan taksitlerinin tamamını ödemek isteyen işverenlerimiz, ödeme 

planlarında herhangi bir değişiklik yapılmaksızın; 

-6736 sayılı Kanun gereği yeniden yapılandırılmış taksitlerinin tamamını 83- 6736  

Yapılandırma Kapatma Tahsilatı” ekranı vasıtasıyla, 

-7020 sayılı Kanun gereği yeniden yapılandırılmış taksitlerinin tamamını 86- 7020 

Yapılandırma Kapatma Tahsilatı” ekranı vasıtasıyla 

ödeyebileceklerdir. 

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

 

  

 


