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SİRKÜLER        İstanbul, 17.09.2014 

Sayı: 2014/169       Ref: 4/169 

 

 

Konu: 

6552 SAYILI KANUN İLE SİGORTA PRİM BORÇLARININ YENİDEN 

YAPILANDIRILMASINA DAİR YAPILAN DÜZENLEMELER  

 

11.09.2014 tarih ve mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazete’de 6552 sayılı “İş Kanunu İle Bazı 

Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların 

Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” yayınlanmıştır.  

 

Söz konusu kanunun 81. maddesi ile 5510 sayılı Kanun kapsamında bazı  borçlarının yeniden 

yapılandırılması düzenlenmiştir.  

 

Kapsama Giren Borçlar:  

 

2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup bu maddenin yayımlandığı tarihten 

(11.09.2014) önce tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan; 

 

 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri 

kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, sigorta primi, emeklilik 

keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, 

 Bu maddeye göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi 

imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, 

 Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga 

vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, 

 30/4/2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale 

konusu işlere ilişkin olup bu maddenin yayımlandığı tarihten önce Kurumca resen 

tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği hâlde bu maddenin yayımlandığı tarih 

itibarıyla ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin 

yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik 

tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi, 

 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel 

sağlık sigortalısı olanların genel sağlık sigortası primi, 

 Sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken 5335 

sayılı Kanunun 30. maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait 

işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilmesi gerekenlere, bu maddenin 

yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiği 

tespit edilen aylıklara ilişkin borç, 

 

asılları ile bu alacaklara ödeme 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 hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme 

cezası ve gecikme zammı gibi ferî alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.  
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30/4/2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup bu maddenin 

yayımlandığı tarih (11.09.2014) itibarıyla ödenmemiş 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, 

yasada belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde idari para cezası asıllarının kalan         

% 50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ferî 

alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.  

 

Yukarıda Yİ-ÜFE aylık değişim oranları tabiri, Türkiye İstatistik Kurumu’nun her ay 

belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim 

oranlarını, 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim 

oranlarını, 1/1/2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim 

oranlarını ifade etmektedir.  

 

Başvuru Zamanı: 

 

Bu düzenlemeden yararlanmak isteyen borçluların; 

 

 Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ay (Ekim 2014) başından itibaren;  

 

 Genel sağlık sigortası primi borçlularının yedi ay içinde,  

 Diğer borçluların ise üç ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuruda 

bulunmaları, 

 

 İlk taksidi bu maddenin yayımlandığı tarihi izleyen aybaşından itibaren; birinci 

fıkranın (d) bendinde belirtilen (genel sağlık sigortalısı) borçlular sekiz ay içinde, 

yukarıda belirtilen diğer borçlular ise dört ay içinde, diğer taksitlerini ise ikişer aylık 

dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri, 

 

gerekecektir.  

 
Hesaplanan tutarın taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, ilgili maddelerde yer alan 

hükümler saklı kalmak şartıyla, borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz 
eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit 
süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamayacaktır. 

 
 Taksitle yapılacak ödemelerde ilgili maddelere göre belirlenen tutar; 

 
1) Altı eşit taksit için (1,05), 
2) Dokuz eşit taksit için (1,07), 
3) On iki eşit taksit için (1,10), 
4) On sekiz eşit taksit için (1,15), 
katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık 

dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır. Bu madde hükümlerinden 
yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme 
planı verilecektir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde 
ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir. 
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Diğer Hususlar: 

 

Bu düzenleme hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, 81. maddede belirtilen 

şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına 

başvurmamaları gerekecektir.  

 

Bu düzenlemeye göre ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az 

taksidin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen 

taksit tutarlarının son taksidi izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 

sayılı Kanunun 51.maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç 

ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu madde hükümlerinden yararlanılacaktır. 

Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir 

takvim yılında ikiden fazla taksidin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu 

madde hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir. Bu hüküm alacaklı tahsil daireleri 

açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanacaktır. Ödeme hakkının kaybedilmiş 

olması hâlinde, borçlular ödedikleri tutar kadar bu madde hükmünden yararlandırılacaklardır. 

 

Yukarıda yer verilen hususlar ile 81. maddede yer alan diğer düzenlemelerin uygulanmasına 

ilişkin usul ve esasları belirlemeye Sosyal Güvenlik Kurumu yetkili olacaktır. Buna bağlı 

olarak, uygulamaya dair bir tebliğ ve/veya genelge yayınlanması beklenmektedir.  

 

Saygılarımızla,  

 

    

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
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EK: 
6552 sayılı Kanun 

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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