
 

 

 

SİRKÜLER        İstanbul, 01.02.2017 

Sayı: 2017/023       Ref: 4/023 

 

 

Konu:  

PRİM ERTELEME UYGULAMASI HAKKINDA SGK DUYURUSU 

YAYINLANMIŞTIR 

  

18/1/2017 tarihli ve 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun 

ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 28. maddesi 

ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na geçici 72. madde 

eklenmiştir. Söz konusu madde aşağıdaki gibidir: 

 

“Geçici Madde 72- Bu Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen 

sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinden, 2016 yılı Aralık ayı için geçici 68., 2017 

yılı Ocak ve Şubat ayları için geçici 71. madde kapsamında Hazine katkısına müstahak 

olanların, anılan maddeler uyarınca Hazine katkısı hesabında ilgili aylarda dikkate alınacak 

prim ödeme gün sayısının günlük 60 TL ile çarpımı sonucu bulunacak sigorta primine esas 

kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait 

sigorta prim tutarlarını, sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları içerisinde Kurumca 

belirlenecek tarihe kadar ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primler süresinde ödenmiş 

sayılır. Bu maddenin uygulamasında, 2016 ve 2017 yılı içerisinde ilk defa bu Kanun 

kapsamına alınan işyerleri için sigorta primlerini yasal süresinde ödeme şartı aranmaz. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir.” 

 

Söz konusu düzenleme hakkında SGK tarafından duyuruda aşağıdaki açıklamalara yer 

verilmiştir. 

 

Anılan kanun hükmü ile, işverenlerin 2016/Aralık ayı ile 2017 Ocak ve Şubat aylarında 

müstahak oldukları asgari ücret destek tutarına esas gün sayısının, günlük 20,70 TL 

sigorta primi tutarı ile çarpımı sonucunda hesaplanacak sigorta primi borçları sırasıyla 2017 

Ekim, Kasım ayı sonu ile 26 Aralık 2017 tarihine kadar ertelenecektir. Sigorta prim 

borçlarının anılan maddede öngörüldüğü şekilde hesaplanan miktarı, herhangi bir 

başvuruya gerek olmaksızın ertelenecektir.  

 

İşverenler bankaya gittiklerinde öncelikle ertelenmemiş primlerini görecek ve ödeyecekler, bu 

işlemin ardından ise erteleme kapsamındaki primlerini görebilecek ve istemeleri halinde 

erteleme kapsamındaki primlerini de ödeyebileceklerdir. 

 

6770 sayılı Kanunun yayını tarihinden (27.01.2016) önce tahakkuk eden prim 

tutarlarının tamamını ödeyenler, ertelenmesi gereken prim tutarlarını talep etmeleri 

durumunda, bu tutarlar başkaca prim borçları bulunması halinde bu borçlarına 

mahsup edilecektir. Mahsup sonrasında arta kalan tutarlar işverene iade edilecektir. 

 

 

 

 



 

 

 

Prim erteleme kapsamına;  

 

 Ertelenecek olan tutarın üzerindeki tahakkuk eden (ödenmesi gereken) sigorta 

primi, 

 

 İşsizlik sigortası primleri ve  

 

 Damga vergisi borçları  

 

girmediğinden, işverenlerin yararlanmakta oldukları asgari ücret desteği ile teşvik 

uygulamalarından yararlanmaya devam edebilmeleri bakımından, erteleme kapsamı 

dışında kalan söz konusu sigorta primleri ile işsizlik sigortası ve damga vergilerini 

ödemeleri gerekmektedir. 

 

2016/12. aya ilişkin sigorta prim borçlarından öncelikle ertelenmiş olan (müfredat kartına 

(işveren hesap özeti) 2017/9. ay olarak yansıtılmış) sigorta prim borcu düşülmektedir. 

Ertelenmiş olan sigorta primi düşüldükten sonra kalan sigorta prim tutarından 2016/4 sayılı 

Genelgede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanmış asgari ücret desteği 

düşülmektedir. Yapılan bu işlemden sonra işverenlerin asgari ücret desteği alacağının olması 

halinde artan destek tutarı ise 2017/1 veya sonraki aylara ait borçlardan mahsup edilmek üzere 

işverenin emanet hesaplarında bekletilmektedir. 

 

Duyuruda Genel Müdürlüğe ulaşan bilgilerden, tahakkuk eden tüm prim borçlarının 

erteleneceği algısının oluşmuş olduğunun anlaşıldığı belirtildikten sonra, ilgili yasadan da 

anlaşılacağı üzere sadece asgari ücret desteğinden yararlanan sigortalıların primlerinin 

ertelenmekte olduğu açıklanmıştır.  

 

Duyuruda ayrıca 31.01.2017 tarihi itibariyle 1.372.395 adet işyerinin toplam 

4.212.474.343,58.-TL tutarındaki borcunun ertelendiği bilgisine de yer verilmiştir.  

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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T.C.
SOSYAL GUVENLiK KURUMU BA§KANLIGI

Sigorta Primleri Genel Mudurlugu

DUYURU

18 /1 /2017 tarihh, 6770 suyili Tiirkiye ('umhuriyeti F.mekli Sandigi Kanunu He Bazi
Kanun Ye Kanun Hiikmundc Kararnamelerdc Degisiklik Yapilmasma Dair Kanun" un 28
inci maddesi ile 5 5 1 0 sayih Sosyal SigoriaUir ve Genel Saglik Sigortasi Kanununa gec.ici 72
nci niadde eklenmistir.

So/konusu niadde ile:

•'Kanunun 4 lincu maddesinin birinci fikrasmin (a) bendinde belirtilcn sigortahlan
c.ahstiran ozel scktor isverenlerinden. 2016 yih Arahk ayi ic.in gecici 68 inci, 2017 yili Ocak
ve $ubat aylan icin geciei 71 inci niadde kapsanunda Marine kalkisma mustahak olanlann,
anilan niadde uyannca Ilazine katkisi hesabmda ilgili aylarda dikkate almacak prim odeme
gun sayismin giinliik 60 TL ile c-arpmu sonucu bulunacak sigoila primine esas kazanc. tutan
uzerinden hesaplanacak 2016 yili Arahk, 2017 yih Ocak vc §ubat ayina ait sigorta prim
tLitanni, sirasivla 2017 yil i F.kini. Kasim vc Arahk ayi igei'isinde Kurumca belirlenccck tarihe
kadar odcmeleri halinde bu aylara ili$kin primlcr siiresinde odenmi^ sayilir. tin madde
uygulamasinda, 2016 \-e 2017 yih icerisindc ilk dcfa kanun kapsamma alman i^yerlcri igin
sigorta primlerini vasal surcsinde udeme ijarti aranmaz.

Bu maddcnin uygulanmasma il i^kin usul vc csaslar Kurumca belirlenir"
I lukumleri gctirilnii^tir.

Anilan Kanun liukmu ile. i^vercnlerimizin 2016/Aralik ayi ile 2017 Ocak ve §ubat
aylannda mustehak olduklan asgari licrct dcstck tutanna esas giin sayisinin, giinluk 20,70 TL
siuorta primi tutan ile carpmu sonucunda hesaplanacak sigorta primi borclan sirasiyla 2017
l^kim. Kasun ayi sonu ile 26 Arahk 201 7 tarihine kadar crtclenccektir.

i^verenlerimiz bankaya gittiklerindc oncclikle ertelenmcmi^ primlerini uorecek vc
odeyecekler bu i^lcmin ardmdan ise ertelcmc kapsanimdaki prim'crini gorebilecck vc
istemeleri halinde ertelcmc kapsanimdaki primlerini de odeyebileceklerdir.

Bu kanunun yayimi t an hind en once tahakkuk eden prim tutarlanmn tamaintm
odcycnler. crtclcnmcsi gereken prim tutarlanm talcp etmeleri durunumda, bu tutarlar ba^kaca
prim borcJan bulunma.si halinde bu borclanna niahsup edilecektir. Mahsup sonrasinda aria
kalan tutarlar iijverene iadc edilecektir.

Prim eneleme kapsamma, erteleneeek olan tutarm iizcrindeki tahakkuk eden
(odcnmcsi gcrckcn) sigorta primi ile i$sizlik sigortasi primleri ve damga vergisi borclan
ginnedigindcn i^verenlcrimizin yararlanmakta olduklan asgari ucret destegi ile te^vik
LiyLzulamalarmdaii yararlanmaya devam edebilmeleri bakimmdan, eneleme kapsami disinda
kalan sozkonusLi sigorta primleri ile issizlik sigortasi ve damga vergilerini odemeleri
gerekmektedir.

2016 /12 aya i l iskin sigorta prim borclanndan oncclikle caclcnmis olan (miifrcdat
kiii'tma 2017/9. Ay olarak yans i t i lmis) sigona prim borcu dusulmektedir. Eitelenmis olan
sigorta primi diis.uldukten sonra kahm sigorta prim tularmdan 2016/4 say ill Genelgede
bclirtilen usul ve esaslar cercevesinde hesajilanmis asgari iicret destegi dusiilmektcdir.
Yapilan bu islcmdcn sonra isverenlerimizin asgari ucret destegi alacagmm olmasi halinde
Artan destek tutan ise 2017 /1 veya si)nraki avlara ait borclardan mahsup edilmek iizcrc
isverenin emanel hesaplannda bekletilmektedir.

Birim Adi: Sigorta Primleri Genel Mudurlugu/ i§verenler Daire Ba§kanhgi
Irtibat :tbrahim OZCELIK Tel: (0312) 458 7110 Faks: (0312) 432 12 37
e - p o s t a isve r_e ril e r P r IniDB (ni sjik. £ n y_ t r
Aclrev Mnh;Hp;i>;i Old No.7 S i h h i v c / ANKARA



T.C.
SOSYAL GUVENUK KURUMU BASKANLIGI

Sigorta Primleri Genel Mudurliigu

Gcnel \1iidurl iigi'miii/.e ula.san bilgilerden, tahakkuk cdcn turn prim bor^l
enelenecegi algismin olu^nui^ oldugu anki.silmaktadir. Ancak yasadan da anlajjilacagi iizcrc
sadece asgari ucret dcstouinclcn vararlanan sigorlalilann primleri crtelenmektedir.

3 1 . 0 1 . 2 0 1 7 tarihi ilibariyle 1.372.395 adet i^yerinin toplam 4.212.474.343,58.-TL
lutarmdaki borcu crtolcnmi^lir.

Kaniuo\'una onenile duvurulur.

Birim Adi: Sigorta Primleri Genel Mudurkigu/ i§verenler Daire Ba^kanhgi
Irtibat :ibrahim OZ^ELiK Tel: (oaiz) ^SK 7110 Faks: (0312) 432 12 37
e-posta i syerenIer;Prirni DB^Isjikj^ov._t_r

Muh;up;isaC;id No:7 S i h l u x c / ANKARA


