
 
 

 

SİRKÜLER         İstanbul, 11.12.2017 

Sayı: 2017/166       Ref: 4/166  

 

 

Konu:  

2017/KASIM DÖNEMİ SİGORTA PRİMLERİ İLE 5510 SAYILI KANUN GEÇİCİ 72. 

MADDESİ KAPSAMINDA ÖDEME SÜRESİ ERTELENEN 2017/ŞUBAT AYINA AİT 

PRİMLER EN GEÇ 26 ARALIK 2017 TARİHİNDE ÖDENECEKTİR 

 

05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sosyal Sigorta İşlemleri 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 32. maddesi ile, Sosyal Sigorta 

İşlemleri Yönetmeliğine eklenen geçici 34. maddede; 

 

“Ayın 1’i ile 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan Kanunun 4’üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların, 2017 yılı Kasım ayına ilişkin sigorta 

primleri ile Kanunun geçici 72’nci maddesi uyarınca ertelenen 2017 yılı Şubat ayına ilişkin 

sigorta primleri en geç 26/12/2017 tarihinde Kuruma ödenir.” 

 

düzenlemesi yer almıştır.  

 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun geçici 72. maddesi aşağıdaki gibidir. 

GEÇİCİ MADDE 72-  

“Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları 
çalıştıran özel sektör işverenlerinden, 2016 yılı Aralık ayı için geçici 68 inci, 2017 yılı Ocak 
ve Şubat ayları için geçici 71 inci 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.”  

 

Saygılarımızla,  

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

            MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(*) 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.   
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