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SĐRKÜLER         Đstanbul, 12.02.2009 
Sayı: 2009/29         Ref: 4/29 
 
 
 
Konu: 
SOSYAL GÜVENL ĐK KURUMU (SGK) TEC ĐL, TAKS ĐTLEND ĐRME YETK ĐLERĐ 
ĐLE USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE YAYINLAMI ŞTIR  

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Yönetim Kurulu, 2009/20 sayılı Genelge ile; borç aslı, 
gecikme cezası ve zammı toplamı 2 milyon TL'ye kadar olan borçların tecil ve 
taksitlendirilmesinde il müdürlüklerini yetkili kıldı. 

Genelgeye göre, sosyal güvenlik merkezlerince takip edilen kurum alacaklarının tecil ve 
taksitlendirilmesinde Sosyal Güvenlik Đl Müdürü yetkili olacak. 
Sosyal Güvenlik Đl Müdürleri, tecil ve taksitlendirme yetkilerini il müdür yardımcılarına veya 
merkez müdürlerine devredemeyecek ancak görevde bulunmamaları halinde bu yetki vekilleri 
tarafından kullanılabilecektir. 

Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde, borç türleri (sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari 
para cezası vb.) ayrı ayrı değerlendirilecek ve 2 milyon TL'lik sınır her bir borç türü için 
geçerli olacaktır. 

Başvurular Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu ile iş yerlerinin işlem gördüğü Sosyal 
Güvenlik Đl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezine yapılacaktır. 
Talep formu ile birlikte borçlularca, “çok zor durum” halinin tespitine ilişkin Mali Durum 
Bildirim Formu veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavirlerce 
Düzenlenen Çok Zor Durum Halinin Tespitine Đlişkin Rapor ya da halka açık olan şirketlerin 
Sermaye Piyasası Kurulu'na verdikleri en son bilançonun verilmesi gerekecektir. 

Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde borçlunun “çok zor durum” halinin tespitinde, “Kasa 
Banka Kısa Vadeli Alacaklar/Kısa Vadeli Borçlar” formülü sonucu bulunacak oranın “2” ve 
altında olması halinde, bu durum borçlu açısından “çok zor durum” hali olarak kabul 
edilecektir. Tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan borçlunun “çok zor durum” halinin 
incelemesi sonucu bulunan rasyo değerine göre tecil ve taksitlendirmeye konu borçlar azami 
30 veya 36 aya kadar taksitlendirilebilecektir. 

Rasyonun, “1,5” ve altında olması durumunda tecil ve taksitlendirme işlemi azami 36 aya 
kadar, “1,51” ila “2” aralığında olması halinde tecil ve taksitlendirme işleminin azami 30 aya 
kadar eşit taksitler halinde ödenmesini sağlayacak ödeme planı düzenlenebilecektir. 
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Yapılacak hesaplama sonucu bulunacak rasyonun “2,01” ve üzerinde olması halinde ise, 
borçluların tecil ve taksitlendirme talepleri reddedilecektir. 

Borçların tecil ve taksitlendirilmesinde borcun eşit taksitlerle ödenmesi esas olacak. Ancak 
borçlularca kademeli ödeme planında ısrar edilmesi ve ünitece  
borçlunun taksitlerini eşit olarak ödeyemeyecek durumda olduğuna kanaat getirilmesi halinde, 
en fazla ilk altı taksit, eşit taksitlere bölünmüş ödeme planındaki taksit tutarının yüzde 
50'sinden az olmamak kaydıyla kademeli olarak tecil ve taksitlendirilebilecektir. 

Borçluların, 36 ayı aşan ya da talepte bulunulan borç türüne ilişkin borcun, sadece icraya 
intikal eden kısmının tecil ve taksitlendirilmesi gibi talepleri kabul edilmeyecektir. 

Borç tutarına bakılarak, borçlunun zor durumuna, borçlarının ödenmesi hususundaki iyi 
niyetine ve daha önce yapılan tecil ve taksitlendirmelerde borcun ödenip ödenmediği gibi 
hususlara bakılarak azami taksitlendirme süreleri kadar borçların tecil ve taksitlendirilmesine 
gidilebilecektir. 

Tecile yetkili makamlarca borcun azami taksitlendirme sürelerinden daha az bir sürede 
ödenebileceğine kanaat getirilmesi halinde bu sürelerden daha az süreli taksitlendirme işlemi 
yapılabilecektir. 

Tecil ve taksitlendirmeye konu taksitlerden bir veya birbirini izleyen iki taksitin ödenmemiş 
olması durumunda, bu taksit ya da taksitlerin, ödenmeyen ilk taksiti izleyen üçüncü taksitle 
birlikte tüm taksitlerin ödenmiş olması ve ödeme planındaki son taksit süresinin aşılmaması 
kaydıyla tecil ve taksitlendirme işlemi bozulmayacaktır. 

Aylık taksitlerin ve cari ay borçlarına ilişkin ödeme yükümlülükleri ile diğer şartların, 
borçlularca yerine getirilmemesi durumunda tecil ve taksitlendirme işlemi bozularak, muaccel 
olan alacağın tahsili için cebri icra işlemlerine derhal başlanılacaktır. 

Tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan borçluların tecil ve taksitlendirme talebinde 
bulunduğu tarihten önceki iki takvim yılı içinde, özel kanunlardan yararlanmak amacıyla 
bozulmuş olanlar hariç olmak üzere, 3 defa tecil ve taksitlendirme işleminin bozulmuş olması 
durumunda taksitlendirmeye konu borç ödenmediği sürece tecil ve taksitlendirme talepleri 
kabul edilmeyecektir. 

 
 
        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 
EK:  
SGK’nın 2009/20 sayılı Genelgesi  
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Konu   :Tecil, taksitlendirme yetkileri ile                                                            03/02/2009

    usul

   G E N E L G E
2009 – 20

1- GENEL AÇIKLAMALAR

güvenlik me

         “Amme borcunun vadesinde ödenme

 Borcunun tecilini talep eden ancak, talepleri uygun görülmeyerek reddedilen borçlular 
adar verilebilecek 

suretiyle tecil olunur.
Tecil salahiyetini kullanacak ve bu salahiyeti devredecek olanlar, Devlete ait amme 

ödemeler neticesinde ka
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          Tecil salahiyetini kullanacak ve bu salahiyeti devredecek olan makamlar; tecil edilecek 
lirlemeye, amme borçlusunun faaliyetine devam edip 

 alacaklardan 
zleri iade veya mahsup edilmez.”

Buna göre,
Yönetim Kurulumuzun 5/12/2008 

tarihli, 2008/481

,

2 -

Yönetim Kur
ve

000TL’na kadar (bu tutar dahil

tecil ve 
üdürü yetkilidir. Müdürleri,

z müdürlerine 
halinde bu

tahsilatla görevli o 

.

Örnek–1: sosyal güvenlik 
ti.’nce, Sosyal Güvenlik 

Merkezindek 1.800.000TL sigorta primi,
400.000TL olmak üzere toplam 2.200.000TL Sosyal 
Güvenlik M 900.000TL
sigorta primi, 150.000TL olmak üzere toplam 1.050.000TL,
borcunun

Sosyal Güvenlik Merkezine toplam borcu 2.200.000TL
olmakla birlikte, 000TL

ve sosyal güvenlik il m ,
Sosyal Güvenlik M 000TL’n
söz konusu tecil talebinin bu sosyal güvenlik il müdürünün uygun 
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3-BORÇLULARIN

6183 orçlul taksitlendirme
taleplerinin “T (Ek:11) eki Tecil ve Taksitlendirme Talep ve 

Formu yerine bundan böyle genelge ekinde yer alan “Tecil ve Taksitlendirme 
Talep Formu” (Ek:1) ile  Ünitelere (

.
Talep formu ile birlikte borçlularca, “çok zor durum” halinin tespitine  4 üncü 

 durumuna uyan “Mali Durum Bildirim Formu” (Ek:2) veya
“ ya Düzenlenen Çok Zor 

apor” (Ek:3), ya da
verilmesi gerekmektedir.

Tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan borçlularca, Tecil ve Taksitlendirme Talep 
Formu ve eki belgelerin istenilen bilgi 
ve belgelerin söz konusu
eksikliklerin giderilmemesi halinde tecil ve taksitlendirme talepleri 
reddedilecektir.

4 -

veya haczin tatbiki veyahut 
.

“çok zor durum”

halinin tespitinde; 

“çok zor durum” hali olarak kabul edilecektir.
Rasyonun;
 a) “1,5” azami 36 aya 

kadar,
b)  “1,51” ila “2,00”

30 aya kadar,

ecektir.
 belirtilen süreler azami tecil ve taksitlendirme süreleri olup, tecil ve 

ecektir.
hesaplama sonucu bulunacak rasyonun 

“2,01” leri
reddedilecektir.

Borçlunun “çok zor durum” halinin tespitinde;
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000TL

hariç) için, “çok zor durum” halinin tespitinde “Mali Durum Bildirim Formu” ile beyan 

, herhangi bir borç türü 
000TL “çok zor 

durum” halinin tespitinde; 
1-

2- tarihli

,

kademeli olarak tecil ve taksitlendirilebilecektir.

Buna göre;
4.1 Kamu kurum ve kurul 000TL

olanlar için çok zor durum halinin tespiti

000TL

“Mali Durum Bildirim 
Formu”

Mali Durum Bildirim Formunda beyan edilen bilgilere istinaden; “ sa
” formülüne göre, Kurumca hesaplanacak rasyo 

“2,00” , olarak kabul
edilecektir.

Örnek–1: AA .’nin 15/12/2008 tarihi itibariyle muaccel ol
30.000TL sigorta primi ve 50.000TL ve

80.000TL borcu için, 15/12/2008 
a vadeli alacaklar ve 

,

Kasa = 20.250 TL
Banka = 0,00 TL

= 10.390 TL
= 85.750 TL
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form

(virgülden sonraki

edilecektir.

Örnek–2: ABC , 2/12/2008 tarihi itibariyle gecikme 
 dahil 290.000TL sigorta primi, 32.000TL 2.560 TL 

toplam 324.560 ki borcunun tecil ve

,

Kasa = 120.000 TL
Banka =   3.617 TL

Vadeli Alacaklar = 139.025 TL
=   405.500 TL

0,64 olarak , “2,00

000TL nin üzerinde 

Örnek–3: in, 28/11/2008 tarihi itibariyle Ünitemize olan 
22.200 4.390 TL gecikme
36.590
tarihi itibariyle ibraz

n,

20.250 + 10.390 30.640
85.750

=
85.750

= 0,35731

120.000+ 3.617+ 139.025 262.642
405.500

=
405.500

= 0,64769
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Kasa = 56.250 TL
Banka = 40.617 TL

= 12.025 TL
= 53.909 TL

56.250 + 40.617 + 12.025 108.892
53.909

=
      53.909

= 2,01992

2,01 olarak , “2,00

reddedilecektir.
desinden; 10/12/2003 tarihli ve 5018 

ile yu
, Türk Ticaret Kanununa tabi 

4.2 000TL üzerinde olan borçlular için çok zor 
durum halinin tespiti

4.2.1

,

000TL’n n
 Bildirim 

Formu ile beyan edecekleri bilgilere istinaden Kurumca tespit edilecektir.

4.2.2 Tecil ve Taksitlendirmeye konu borcu 100.000TL’n
“çok zor durum” halinin tespiti
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talebinde bulunan ve tecile 
konu borç topl 000TL’n

35

tespit edilecektir.

e Yemi “Serbest Muhasebeci Mali 
veya

ine uygun olarak düzenleyecekleri, talep tarihinden en çok 3 ay 
öncesine ait rapora, ruhsat belg

fotokopilerini de ekleyeceklerdir.

Örnek–4: 000TL sigorta 
primi, 22.000TL

borcu 100.000TL
r

veya bariz 
unda; Kurum

 formda/raporda

porlara da 
itibar edilmeyerek,

5-

Örnek–1: , 15/12/2008 tarihinde Ünitemize 55.000TL sigorta 
primi, 20.000TL 000TL
borcunun 10 ay süre ile tecil ve taksitlendirilmesi içi ularak, ilk taksit 

ben 15/12/2008 tarihinde 2.500 TL, 22/12/2008 tarihinde de 5.000TL
ödenmesi halinde (22/12/2008) tarih, tecil ve 
taksitlendirme tarihi olarak kabul edilecektir.

Örnek–2: KY Ünitemize toplam 240.000TL
primi  borcunun 17/12/2008 tarihinde 24 ay kademeli 

, ancak ilk taksite mahsuben 17/12/2008 
tarihinde 2.000TL, 25/12/2008 tarihinde 3.000TL
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5.000TL /12/2008 tarihi olarak kabul 
edilecektir.

6-

  Tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan borçlunun “çok zor durum” halinin 
 tecil ve taksitlendirmeye konu borçlar azami 

30 veya 36 aya kadar taksitlendirilebilecektir. , da talepte bulunulan 
, sadece icraya intikal eden tecil ve taksitlendirilmesi vb. 

talepleri kabul edilmeyecektir.
Yine, söz konusu tecil ve taksitlendirme süreleri azami süreler olup, tecile yetkili 

makamlarca borçlunun zor durumuna,  ödenmesi 
hususundaki iyi niyetine 

ve
ktir. Ancak, tecile yetkili makamlarca borcun azami 

taksitlendirme sürelerinden daha az bir  kanaat getirilmesi halinde bu 
sürelerden daha .

,

kademeli olarak tecil ve taksitlendirilebilir.
Buna göre, b , en fazla 

%50

Örnek–1:HS  120.000TL sigorta primi, gecikme 

olmak üzere, ve Mali Durum 

tecil faiziyle birlikte ödenecektir. 

000TL 000TL
000TL 000TL
000TL 000TL
000TL 000TL
000TL 000TL
000TL .000TL

Örnek–2: ZRH 31/12/2008 tarihi itibariyle 200.000TL sigorta primi ve 
160.000TL gecikme 0.000TL borcu için, 31/12/2008 
tarihinde ilk 6 k 7.500 TL olmak üzere, toplam 24 ay kademeli tecil 
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ce

7.500 TL 17.500 TL
7.500 TL 17.500 TL
7.500 TL 17.500 TL
7.500 TL 17.500 TL
7.500 TL 17.500 TL

  7.500 TL 17.500 TL
17.500 TL 17.500 TL
17.500 TL 17.500 TL

T 17.500 TL 17.500 TL
10.T 17.500 TL 22

17.500 TL 17.500 TL 
17.500 TL 24. 17.500 TL

Örnek–3: AG Ltd. ce 30/12
000TL

 kademeli olmak üzere 36 ay tecil ve taksitlendirme talebinde 
50

ödenecektir.

000TL 000TL 000TL
000TL 000TL 000TL
000TL 15. TAKS 000TL 000TL
000TL 000TL 000TL
000TL 000TL 000TL
000TL 000TL 000TL

   7. .000TL 000TL 000TL
   8. .000TL 000TL 000TL
   9. .000TL 000TL 000TL

10. .000TL 000TL 000TL
11. .000TL 000TL 000TL
12. .000TL 000TL 000TL

lar tam 

geçen sürede ilk taksit ve devam eden 

7-
R

ALMASI

Tecil ve taksitlendirmeyi yapacak makamlar, usul ve esaslara göre tayin ettikleri 
a
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abul  ilgili 
,

(Ek:5) Ünitede kalan yla yapabilecektir. Borçlu  tecil ve 

, merkez müdürü, l müdüründen 
n karara (Ek:4) tlendirme komisyon 

(Ek:5 ) de yer alan 

8 -

Bor
 Ancak, söz

Buna göre, borçlunun tecil ve taksitlendirmeye k Türk

taksitlendirmelerde, 50.000 

Örnek–1 : A.Y. Ltd. ’nin
Ünitede tescilli 2 15/12/2008 tarihi itiba
Kurumumuza olan ve 25.000TL sigorta primi, 20.000TL

000TL
 ile tecil ve taksitlendir vuruda b

durumunda, 000TL’n

taksitlendirilebilecektir. Ancak, bu borçlunun ü 000TL

50.000TL ) 5.000TL
kadar teminat istenilecektir.

Örnek- 2: .’nin tescilli i
40.000TL yerlerinin borcu 35.000TL

000TL olmak üzere, Kuruma toplam 100.000TL
borcu olmakla birlikte, her 000TL’n n

.
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Yine, nca, tecil ve taksitlendirilecek 

.

Örnek–3:
000TL, Fatih Sosyal Güvenlik 

000TL, Pendik Sosyal Güvenlik Merkezinde tescilli 
000TL olmak üzere,  177.000TL borcu 

her biri 50.000TL’n  Sosyal Güvenlik Merkezlerince herhangi bir 

Güvenlik Merkezine 100.000TL
borcun 50.000TL’ 000TL/2) 25.000TL

Örnek – 4 : ’nin olan ve 35.000TL
sigorta primi, 20.000TL , 5.000TL

000TL borcunun 18 ay süre ile tecil ve 
taksitlendirilmesi için b tecil ve taksitlendirme talebinin kabul 
edilebilmesi için toplam borcun 50.000TL 000TL – 50.000TL = 
10.000TL 000TL / 2 ) 5.000TL teminat göstermesi gerekmektedir.

50.000

yap

Örnek – 5 : e olan toplam 
60.000TL 000TL 20 ay süre ile tecil ve 
taksitlendiril  daha sonraki bir tarihte tahakkuk eden 12.000TL

plam borcun 50.000TL
000TL – 50.000TL = 22.000TL 000TL / 2) 11.000TL teminat 

göstermesi gerekmektedir. (5.000TL’lik teminat daha önce 000TL ek teminat 
istenilecektir.)

Örnek – 6 : Artvin toplam
49.990 TL borcu 15
ay süre ile tecil ve taksitlendiril 16.010 TL cari ay sigorta primlerinin 
de taksitlendirmeye dahil edilmesinin talebi halinde bu defa toplam borcun 50.000TL’

66.000TL – 50.000TL = 16.000TL 16.000TL / 2 ) 8.000TL teminat 
göstermesi gerekmektedir.

birlikte,

,
takdirde, 50.000 
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Örnek – 7 : PD olan toplam 
30.000TL 12 ay süre ile tecil ve taksitlendiril
olmakla birlikte, taksitlerin ödenmemesi nedeniyle t

45.000TL borç için tecil ve ta Üniteye olan 
borcu 50.000TL

, herhangi bir teminat istenilmeksizin yeniden tecil ve taksitlendirilebilecektir.  

Tecil ve taksitlen 000TL’ndan

50.000TL’na k
ecektir.

Örnek – 8 : SÇ 60.000TL
i borcu

5.000TL 16 ay süre ile tecil ve taksitlendirilen 
100.000TL , borcunun da tecil 
ve taksitlendirilmesi , yeni 
100.000TL n 100.000TL/2) 50.000TL teminat gösterilmesi gerekmektedir.

9-

tespitlerinde;

düzenlenen raporlar,

 hakemlik yapma yetkisi 

Yu ki bentlerinde
bentlerinde

mirince gerek 

k
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,

teminat olarak kabul edilebilir. 

piyasa analizleri, 

edilmeyecektir.

hususlarda

gayrimenkulleri yerinde görüp incelenmek suretiyle Kurum Ekspertiz Yönergesine göre 
Kurum

, paraya çevrilmesi 
kolay

,

menkul ve 
gayrimenkul

 herhangi b tecil ve taksitlendirme 

takyidat bulunmayan menkul veya
teminat olarak gösterilen mahcuz mallar üzerindeki Kurum haczinden önce 

n gösterilmesi gereken 
rap

Örnek–1: Anonim Yozgat toplam
200.000TL cezas ve için tecil ve 

00.000TL

00.000TL olarak 
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se, t ile tecil ve taksitlendirmeye konu Kurum 
 için gösterilmesi gereken (150.000TL / 2) 75.000TL (575.000TL)

ilmesi durumunda öncelikle 

10- N KALDIRILMASI

ca

söz konusu alacaklar ile 

Bu durum

arca talep 

Tecil ve t
çüncü

 ö  temasa 
geçilerek kendilerine gönderilen haciz bildirileri üzerine

, söz konusu kal ettirilerek mahsubu

Ancak, ilk taksitin rih ile tecil ve 
taksitlendirme  hangi bir nedenle tahakkuk et veya

, tecil ve taksitlendirmeye konu 

Örnek 1: BH 22/12/2008 tarihinde 
göre takip edilen toplam 20.000TL
borcunun 10 ay taksitlendirilmesi talebinde bulun

eticesinde

5.000TL
cari usul ve esaslara göre mahsubunu müteakip bakiye 15.000TL üzerinden 
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Örnek 2: /12/2008 tarihinde ilk taksit 
,

ta
H ,

,
itibariy lecektir.

8/1/2009 tarihinde 
2.000TL  bildirilmesi halinde, 
tecil ve taksitlendirmeye konu borca mahs

11-

, ilmesinde,

kon .

Örnek–1: AA Limited 

160.000TL 000TL ki arsa 
AA Limited 000TL

,
teminat yerine geçecektir.

da

Teci

veya

Örnek- 2: k (1) e göre borçlu AA Limited
taksitte ödenmek üzere tecil ve taksitlendirilerek, 3 taksitin öden kalan

000TL , borçlunun gayrimenkulleri üzerine tecil ve 
taksitlendirmeden önce konulan hacizler nispetinde

000TL 000TL
i gayrimenkul

üzerindeki
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cesinde kalan 

uygulanan hacizler 

Örnek- 3:  600.000TL sigorta primi, gecikme 
ve

her biri 40.000TL 10 araç ( toplam 400.000TL
Borçlu  tecil ve taksitlendirme talebinde bulunul konusu borçlar 24
taksitle ödenmek üzere 

(600.000-
50.000) /2 =275.000TL de

 teminat istenilmeyecektir.
Bor e, olan 250.000TL ödendikten sonra tecil ve 

taksitlendirmeye konu kalan borç tutar -250.000) 350.000TL
h sadece bir araç üzerindeki haciz 

taksitlendirilen borç tuta

isteni 000TL

emeler sonucunda,
inmesi durumunda, (
edilir.

ndirmesi
e

ödenmesi gereken tecil faizinin de dikkate a ir.

edilmesi

Borçlunun tecil ve taksitlendirme talebi üzerine 
ile teminat 

12 -

Tecil ve taksitlendirmeye konu taksitlerden bir veya birbirini izleyen iki taksitin 
munda, bu taksit ya da taksitlerin, ödenmeyen ilk taksiti izleyen 

üçüncü taksitle birlikte tüm taksitlerin
.
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ti

Örnek–1: NY ’nin
2009 Ocak,

, 2009/
ödenmesi gereken taksit taksitler ise 

aksitin en geç 2009/
gereken taksitle birlikte öden

Borçlu  daha sonra 16 ve 17 nci taksitleri
inci taksitin ödenmesi gereken 2010 16 ve 17 nci taksitlerin
ödenmesi halinde, 28/6/2010 tarihinde ödenmesi gereken son taksitin 28/7/2010 tarihine
kadar ödenmesi durumunda tecil ve taksitlendirme .

Örnek–2: NB Belediye B , öy Sosyal Güvenlik Merkezine olan 
9/Ocak 36 ay süre ile tecil ve taksitlendir

2009/Ocak ila 2011/ , 2011/
son taksit resi içinde ödenmemesi halinde 

 D nmesi
,  ihlal edilmesi nedeniyle tecil ve 

dan fazla yerine getirmemeleri 
halinde, ,

adar ödenmesi halinde borçlunun tecil ve 

bir defaya mahsus olmak üzere
esaslar dahilinde
taksitlendirme  devam ederken, ynaklanan 

Cari ay, 

Örnek–3: .’
Eylül, Ekim aylar a ait toplam 50.000TL sigorta primi, 

b n 35 ay sürede ödemek üzere tecil ve 

ödeme t
durumda,
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takip eden takvim 

konusu tecil ve taks

5/10/2011 tarihinin 
cumartesi ödemesi halinde 
tecil ve taksi

düzenli

yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde, tecil ve taksitlendirme süresinin sona ermesi 

13-

, muaccel 
.

 maddesi; 

hükmünü amirdir.

taks  7 

 maddesi hükmü 
,

bildirilmesi gerekmektedir. 

14 -

güvenlik

dilmesi halinde, tecil ve taksitlendirme 
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abilir.

15 -

iki
göre üç defa

Buna göre, borçlularca
talepte içinde bozulan tecil ve 

Örnek– 1: 19/12/2008 tarihinde 40.000TL
borcunun 16 ay süre ile tecil ve taksitlendirilmesi talebinde bulunan ÖG ’nin 1/1/2006 
ila 19/12/

unda bu süre içerisinde üç defa 
ise, bu durumda olan borçlunun 19/12/2008 tarihli tecil ve 

taksitlendirme talebi reddedilecektir.

16–

Kuruma borcu o

gözlenmektedir.

gösterebile

,
Buna göre, tecil v

not
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17-
BORÇLULAR

Tecil ve taksitlendirme talepleri uygun görülmeyerek reddedilen borçlular, söz konusu 
borçla

Buna göre, tecil ve taksitlendirme talepleri uygun görülmeyerek reddedilen borçlulara 

ettikleri tarihten itibaren verilen süre içinde ödedikleri takdirde, bu ödeme süresi içinde geçen 
zaman için kendilerinden (gecikme
takdirde bu süreye de ,

 inci maddesinin üçüncü
an, tecil ve taksitlendirme talepleri tecil talebinin 

, borçlulara söz konusu 
si

gerekmektedir.

18-

5510 12 nci maddesinde, b

,

alt

 kendi 

taksitlendirilebilecektir.

19- -

(16-93 Ek, 16-96 Ek, 16-108 Ek, 16-134 Ek, 16-180 Ek, 16-381 Ek ) ve genel y da
(24.2.1995 tarihli  ve 08.09.2000 tarihli, istenilen her türlü bilgi 
ve belgelerin gönderilmesi hususunda azami dikkati göstereceklerdir.

gerek yetkileri dahilinde 

taksitlendirme taleplerinde, “Tecil ve Taksitlendirme Bilgi Formu”nun (Ek:6) tüm
p
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20 -

addesinde
,

1/7/2008 tarihinden 
.

Buna göre, bu

bundan önc
taksitlendirme konusunda  bulunan genelge ve genel

EKLER
1 - Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu
2 - Mali Durum Bildirim Formu
3 - S.M.M.M veya Y.M.M.’ce Düzenlenen Rapor
4 - Tecil v
5 - Tecil v
6 - Tecil ve Taksitlendirme Bilgi Formu 

:
          :         Bilgi                                :

-
 Merkez Ünitelerine
- lerine

-



Ek:1

……………………………….Sosyal Güvenlik Merkezine
……………..

bu

               T
çevrilerek taksitlendirmeye konu bakiye borcumun tahsilini kabul ediyorum.

 Yeminli Mali 

ederim.

               …./…./…./
   Tarih- -

Ekler:1-Makbuz
         2-Mali Durum Bildirim Formu / SMMM veya YMM Raporu / Bilanço
         3-
Borçluya Ait Bilgiler
T.C. Kimlik No

Vergi Dairesi veKimlik 
No
Ticaret Sicil No

No
e-posta Adresi

Takip No Borç
Türü

1

2

3
4

5

6

7



“Çok Zor Durum” Hali;

halinin tespitinde;

kabul edilir.
        Rasyonun “1,50 zami 36 aya kadar
        Rasyonun “1,51” ila “2,00 30 aya kadar,

Rasyosu “2,01 talepleri reddedilir.

        Bu süreler azami tecil ve taksitlendirme süresi olup tecil ve taksitlendirmeye yetkili makamlarca daha az sürede tecil ve 

halinde, en fazla il
kademeli olarak tecil ve taksitlendirilebilir
        “Çok Zor Durum” halinin tespitinde;

A-

Mali

Durum Bildirim Formu 

        B-

halinin tespitinde;
        1- a

        2-
Serbest Muhasebeci 

Teminatlar;

(1) Borçlunun tecil ve ta

 (2) 

(3)

gösterilmesi zorunlu olan teminat t
(4)

ndan, borçlunun tecil ve taksitlendirilen 

(5)

tak

(6)

A)Tecil ve

B)

eklenmesi zorunludur.
C)

servislerce ya da Ünite amirince gerek görülmesi

D) tek, rehin 



Ek:2

……………………………….Sosyal Güvenlik Merkezine
……………..

ecil ve 

ederim.

     …./…./….

 T.C.Kimlik No                      

 Vergi dairesi ve no                   

 Ticaret sicil no                     

rler (Toplam)**

Kasa Banka

1-
            2-  ve belgeleri 

           Not:

            *

            **
sayfadaki bölümlerde yer verilecektir.



Ödeme vadesi

Borcun türü Ödeme vadesi Toplam tutar (TL)

Banka Bilgileri

Ban
1
2
3

KASA:

sap



Ek:3

RAPOR

…
……………………………….Sosyal Güvenlik Merkezine

……………..

           …./…./……..
                                                                                                              Meslek Mensubu

- -
Ekler:1-Ruhsat Belgeleri
         2-Faaliyet Belgesi
         3-Hesaplamalara Esas Belgeler

 Borçlunun

T.C.Kimlik No                      

Vergi Kimlik No                   
Ticaret Sicil No                     

Telefon No, Faks No, e-posta adresi

Raporun Tarihi  …/…/…

Ruhsatname / Faaliyet Belgesi……………………….

Kasa Banka RASYO

Raporu Düzenleyen Meslek Mensubunun       

   T.C.Kimlik No                      

   Vergi Kimlik No                   

   Telefon, Faks, e-posta          



Ek:4

Karar No: .……./……..

-         : ………………………………………………………….

T.C.Kimlik No                                   : ………………………………………………………….
                    : ………………………………………………………….

Vergi Dairesi ve No                           : ………………………………………………………….
Ticaret Sicil No                                  : ………………………………………………………….

………………….

                          : …………………………………………………………
Borçlunun “Çok Zor Durum” Haline 
Esas Rasyo                                         : …………………………………………………………
Talep Edilen Tecil Taksitlendirme Süresi : …………………………………………………....

KARAR:

                 ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

Ek:1-

OLUR

…./…./….



Ek:5

………………………….Sosyal Güvenlik Merkezi 
_________________________________________________________________________

 :B.13.2.SGK.4……………………./
Konu:Tecil ve Taksitlendirme Talebiniz.

SAYIN:……………………………………………..
………………………………………………
                             …………………………..

1-Tecil ve taksitlen

2-
3-

hesaplanacak faizleri ile birlikte ödenmesi, 
4-

5-

i ve ekte 

ederim.

Ek: 1-



EK:6

 FORMU

Borçlunun

/Merkezi

Borcun Türü ve Dönemi

Borçlu t
ve taksitlendirme süresi

Gösterilen te

Teminat üzerindeki haciz ve 

belgesi

bozulan
taksitlendirme

Tespit edilen rasyo 

Düzenleyen

-


