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SİRKÜLER         İstanbul, 13.10.2014 

Sayı: 2014/181        Ref: 4/181 
 

 

Konu: 

5510-4/1A KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERİN 

YAPILANDIRMA BAŞVURULARININ E-SİGORTA KANALIYLA 

GÖNDERİLMESİNE DAİR DUYURU YAYINLANMIŞTIR 

6552 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna ilave edilen geçici 60. madde ile 2014/Nisan ve 

önceki aylardan kaynaklanan Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçların TEFE/ÜFE-Yİ-ÜFE 

aylık değişim oranları üzerinden güncellenerek hesaplanması suretiyle peşin veya taksitler 

halinde ödenmesine imkan sağlanmıştır. 

 

SGK’nun  www.sgk.gov.tr internet sitesinde yer alan 01.10.2014 tarihli duyuruya göre 

kapsama giren borçlarını geçici 60. madde uyarınca yeniden yapılandırmak isteyen 

işverenlerin en geç 31/12/2014 tarihine kadar ilgili sosyal güvenlik merkezine elden veya 

posta kanalıyla başvurabilecekleri gibi başvurularını e-Sigorta kanalıyla da yapabileceklerdir.  

 

Bu amaçla işverenler, www.sgk.gov.tr adresinden “e-SGK” - “Diğer Uygulamalar” seçeneği 

işaretlenmek suretiyle erişilen “4-A İşveren Yapılandırma Başvuru Giriş/Ödeme Planı 

Görüntüleme” ekranı vasıtasıyla e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi girilmek suretiyle geçici 

60. madde kapsamındaki yapılandırmaya başvurabileceklerdir.  

 

Diğer taraftan, yeniden yapılandırma başvurularının e-Sigorta kanalıyla gönderilmesinin 

ardından, ilgili sosyal güvenlik merkezince yapılandırma işlemlerinin tamamlanmasından 

sonra, her bir alacak türü için ayrı ayrı olmak üzere ödeme planlarının, bahse konu ekranda 

yer alan “Ödeme Planı Sorgula” seçeneği vasıtasıyla görüntülenmesi mümkün olacaktır. 

 

Saygılarımızla,  

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ 

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 
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EK: 

SGK duyurusu 

 

(*) 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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                                              T.C. 

           SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI 

                       Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 
 

 

 

Adres: Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye / ANKARA                        Bilgi için irtibat: Eyüp Sabri DEMİRCİ Şb.Md.  

Tel: (0312) 458 71 16 Faks: (0312) 432 12 37 

Birim Adı: İşverenler Prim Daire Başkanlığı                               

e-posta isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr 

                                                                                                                                01.10.2014  

 

  

 

 

DUYURU 

 

5510-4/1a KAPSAMINDA SĠGORTALI ÇALIġTIRAN ĠġVERENLERĠN 

YAPILANDIRMA BAġVURULARININ E-SĠGORTA KANALIYLA GÖNDERĠLMESĠ 

 

Bilindiği üzere, 6552 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna ilave edilen geçici 60 ıncı madde 

ile 2014/Nisan ve önceki aylardan kaynaklanan Kurumumuz alacaklarının TEFE/ÜFE-Yİ-ÜFE 

aylık değişim oranları üzerinden güncellenerek hesaplanması suretiyle peşin veya taksitler 

halinde ödenmesine imkan sağlanmıştır. 

Kapsama giren borçlarını geçici 60 ıncı madde uyarınca yeniden yapılandırmak isteyen 

işverenler en geç 31/12/2014 tarihine kadar ilgili sosyal güvenlik merkezine elden veya posta 

kanalıyla başvuracakları gibi başvurularını e-Sigorta kanalıyla da yapabileceklerdir. 

Bu amaçla www.sgk.gov.tr adresinden “e-SGK” - “Diğer Uygulamalar” seçeneği 

işaretlenmek suretiyle erişilen “4-A İşveren Yapılandırma Başvuru Giriş/Ödeme Planı 

Görüntüleme” ekranı vasıtasıyla e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi girilmek suretiyle geçici 60 

ıncı madde kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunulması mümkün bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, yeniden yapılandırma başvurularının e-Sigorta kanalıyla gönderilmesinin 

ardından ilgili sosyal güvenlik merkezince yapılandırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından, 

her bir alacak türü için ayrı ayrı olmak üzere ödeme planlarının bahse konu ekranda yer alan 

“Ödeme Planı Sorgula” seçeneği vasıtasıyla görüntülenmesi mümkün olacaktır. 

İşverenlerimize önemle duyurulur. 

 

 

 

 

 

 


