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SİRKÜLER SAYI: 2023/078                                                     16.03.2023  

 

 

7440 SAYILI KANUN İLE SGK ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI   
 

7440 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun” 12.03.2023 tarih ve 32130 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanmıştır. 

  

Kanun henüz teklif aşamasındayken, yapılandırma kapsamına giren alacaklar, vergi 

ve matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin özet bilgilere 

30.01.2023 – 2023/042 sayılı Sirkülerimizde yer vermiştik. 

 

Bu sirkülerimizde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) alacakların yapılandırılmasına dair 

bilgilendirme yapılacaktır.   

 

1. Kapsam 

 

Kanunun birinci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre yapılandırmaya konu 

edilebilecek SGK alacaklarının kapsamı aşağıdaki gibi belirlenmiştir.  

 

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun 

kapsamında takip edilen ve bu Kanunun yayım tarihine veya bu Kanunun ilgili 

hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan; 
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1) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. maddesinin 

birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden 

kaynaklanan, 2022 yılı Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik 

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

bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, 

 

2) 2022 yılı Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk 

sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, 

 

3) 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar 

ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit 

sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara 

bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, 

 

4) 31.12.2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları 

uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme 

zammı alacakları, 

 

5) İlgili kanunları gereğince takip edilen 2022 yılı Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin 

damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı 

alacakları. 

 

2. Kesinleşmiş SGK alacaklarının yapılandırılması 

 

2.1. 2022 yılı Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayın tarihinden 

önce tahakkuk ettiği halde aynı tarih itibarıyla ödenmemiş olan; 

 

a) 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, 

 

b) Bu Kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi 

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

 

c) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga 

vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı 

 

alacakları aşağıdaki gibi yapılandırılabilecektir.  
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Ödenecek tutar               Tahsilinden vazgeçilecek tutar 

 

Alacak asılları ile bu alacaklara ödeme 

sürelerinin bittiği tarihlerden Kanunun yayın 

tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE 

endeksi esas alınarak hesaplanacak tutar 

Gecikme cezası ve gecikme faizi gibi fer’i 

alacakların tamamı 

 

2.2. 31.12.2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile 

ihale konusu işlere ilişkin olup bu Kanunun yayın tarihinden önce tebliğ edildiği halde 

bu 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 alacakları aşağıdaki yapılandırılabilecektir.  

 

Ödenecek tutar               Tahsilinden vazgeçilecek tutar 

 

Eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan 

sigorta primi asılları ile bu alacaklara 

gecikme cezası ve gecikme zammı 

hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden bu 

Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre 

için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas 

alınarak hesaplanacak tutar 

Gecikme cezası ve gecikme faizi gibi fer’i 

alacakların tamamı 

 

2.3. 31.12.2022 tarihinden önce (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin olup bu 

Kanunun yayın tarihinden önce kesinleştiği halde bu tarih itibarıyla ödenmemiş olan 

idari para cezaları aşağıdaki yapılandırılabilecektir. 

 

Ödenecek tutar               Tahsilinden vazgeçilecek tutar 

 

İdari para cezası asıllarının %50’si ile bu 

tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 

Kanunun yayın tarihine kadar geçen süre 

için Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanacak 

tutar 

Cezanın kalan %50’si ile idari para cezasına 

uygulanan gecikme cezası ve gecikme 

zammı gibi fer’i alacaklarının tamamı 

 

2.4. Kanunun 7. maddesi kapsamına giren alacakların; asıllarının 12.03.2023 

tarihinden önce ödenmiş olmasına rağmen, fer’ilerinin aynı tarih itibarıyla ödenmemiş 

olduğu durumlarda, aslı ödenmiş fer’i alacağın %40’ının bu Kanunda belirtilen süre ve 

şekilde ödenmesi hâlinde, kalan %60’ının tahsilinden vazgeçilecektir.  

 

2.5. 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki 

sigortalılar ile ek 5 ve ek 6. maddeleri kapsamında sigortalı olanların, Kanunun 7. 

maddesi kapsamındaki borçlarını yapılandırmaları halinde, yapılandırılan borç 

haricinde 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya 60  
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günden fazla prim ve prime ilişkin borçları bulunmakla birlikte bu borçlarını ilgili 

kanunlara göre taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de 

yerine getiriyor olmaları ve Kanunun 7. maddesine göre yapılandırılan borçlarının ilk 

taksitini ödemeleri kaydıyla genel sağlık sigortasından yararlanmaya 

başlatılacaklardır.  

 

2.6. 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel 

sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan Kanunun 

yayın tarihinden 30.06.2023 tarihine kadar gelir testine başvuracak kişilerin genel 

sağlık sigortası primleri, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren 

tahakkuk ettirilecektir. 

  

2.7. 2022 yılı Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin olup Kanunun yayın tarihinden önce 

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

ettiği halde ödenmemiş olan prim borçlarının 31.08.2023 tarihine kadar ödenmesi 

halinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden 

vazgeçilecektir.  

 

Kanunun yayın tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının 

(g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu bulunanlar 

5510 sayılı Kanunun 67. maddesinde belirtilen şartları taşımaları halinde, 12.03.2023 

tarihinden önceki döneme ait prim borçları dikkate alınmaksızın bu tarihten itibaren 

31.08.2023 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan 

yararlandırılacaktır.  

 

Kanunun yayın tarihine kadar ödenmiş olan 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin 

birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortası primleri ile gecikme 

cezası ve gecikme zammı tutarları iade ve mahsup edilmeyecektir.  

 

3. Ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim 

tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezaları 

 

3.1. 31.12.2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile 

ihale konusu işlere ilişkin olup, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak için 

başvurulduğu halde, 31.05.2023 tarihine kadar işverene tebliğ edilmiş olan ön 

değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden 

hesaplanan sigorta primleri aşağıdaki gibi yapılandırılabilecektir. 
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Ödenecek tutar    Tahsilinden vazgeçilecek tutar 

 

Sigorta primi asılları ile bu alacaklara ilişkin 

gecikme cezası ve gecikme zammı 

hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden 

Kanunun yayın tarihine kadar geçen süre 

için Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanacak 

tutar 

Gecikme cezası ve gecikme faizi gibi fer’i 

alacakların tamamı 

 

3.2. 31.12.2022 tarihinden önce (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin olup 

31.05.2023 tarihine kadar tebliğ edildiği halde yine bu tarihe kadar ödenmemiş olan 

idari para cezaları 

 

Ödenecek tutar    Tahsilinden vazgeçilecek tutar 

 

İdari para cezası asıllarının %50’si ile bu 

tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 

Kanunun yayın tarihine kadar geçen süre 

için Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanacak 

tutar 

İdari para cezası asıllarının kalan %50’si ile 

idari para cezasına uygulanan gecikme 

cezası ve gecikme zammı gibi fer’i 

alacakların tamamı 

 

3.3. 31.05.2023 tarihine kadar başvuruda bulunmak kaydıyla bu Kanunun 1. 

maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki alacaklar ile 10. maddesinin ikinci 

ve üçüncü fıkralarında belirtilen alacaklardan 30.06.2023 tarihine kadar tahakkuk 

edenler de bu Kanunun 7. maddesine göre yapılandırılabilecektir. 

 

4. Açılan davalardan vazgeçilmesi, dava açılmaması, kanun yoluna 

başvurulmaması 

 

Yukarıda açıklanan Kanunun 7. ve 8. maddesi hükümlerinden yararlanmak isteyen 

borçluların, bu maddelerde belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış 

davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. 

 

5. Kanunda SGK alacaklarının yapılandırılmasına dair yer verilen diğer 

düzenlemeler 

 

5.1. Kanunun 10. maddesinin 4, 5, 6 ve 7. fıkralarında bazı SGK alacaklarının 

yapılandırılmasına dair aşağıdaki düzenlemelere yer verilmiştir.  

 

5.1.1. İşverenlerin ve üçüncü şahısların. 5510 sayılı Kanunun 14, 21, 23, 39 ve 76. 

maddeleri, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 10, 26, 27 ve 28. maddeleri, 

1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 

Kurumu Kanununun mülga 63. maddesi ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun mülga 129. maddesi gereğince iş kazası ve meslek hastalığı, 

malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına  
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ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle 

yükümlü bulundukları her türlü borçları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin 

başlangıcından bu Kanunun yayın tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim 

oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde 

ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilecektir. 

 

5.1.2. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit 

edilen ve 506 sayılı Kanunun, 1479 sayılı Kanunun, 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal 

Sigortalar Kanununun, 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar 

Sosyal Sigortalar Kanununun, 5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri ve 5510 sayılı 

Kanunun 96. maddesi gereğince tahsil edilmesi gereken gelir ve aylıklara ilişkin borç 

asılları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu Kanunun 

yayın tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak 

hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu 

borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilecektir. 

 

5.1.3. 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı 

alt bendi kapsamında sigortalı sayılanların prim borçları sebebiyle aynı Kanunun 88. 

maddesinin 12. fıkrası uyarınca sattıkları tarımsal ürün bedellerinden, tarımsal kesinti 

sorumlularınca kesinti yapıldığı halde Kuruma ödenmesi gereken prim tutarlarından 

2022 yılı Aralık ayı ve önceki dönemlere ilişkin borçları ile bu borçlara gecikme cezası 

ve gecikme zammı uygulanan sürenin başlangıcından bu Kanunun yayın tarihine 

kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak 

tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan 

gecikme cezası ve gecikme zammı tahsilinden vazgeçilecektir. 

 

5.1.4. 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılan iş yerlerine ilişkin olup iş yerine ait 

borcun tamamının ödeme süresi 31.12.2020 veya önceki bir tarihe ilişkin olduğu halde 

ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari 

para cezası asılları toplamı 500 Türk lirasını aşmayan alacaklar ile tutarına 

bakılmaksızın bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’ilerinin 

ve aslı ödenmiş olan fer’i alacaklardan tutarı 10.000 Türk lirasını aşmayanların 

tahsilinden vazgeçilecektir. 

 
6. Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri  
 
Kanunun ilgili maddelerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler saklı 
kalmak kaydıyla, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların; 
 
a) 31.05.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili idareye başvuruda bulunmaları, 
 
b) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 
30.06.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil), diğer taksitlerini ise bu tarihi takip eden aylık 
dönemler halinde azami 48 eşit taksitte ödemeleri, şarttır.  
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Başvuru ve taksit ödeme sürelerinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre, 
tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda bitecektir.  
 
7. Taksitle ödeme halinde katsayı uygulaması 
 
Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, ilgili maddelerde yer alan 
hükümler saklı kalmak şartıyla borçluların başvuru sırasında 12, 18, 24, 36 veya 48 
eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit 
süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamayacaktır.  
 
Hesaplanan tutarların taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen 
tutar; 
 
1) 12 eşit taksit için (1,09), 
2) 18 eşit taksit için (1,135), 
3) 24 eşit taksit için (1,18), 
4) 36 eşit taksit için (1,27), 
5) 48 eşit taksit için (1,36) 
 
katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle aylık 
dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır.  
 
Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih 
ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilecektir. Ancak, tercih edilen süreden 
daha kısa sürede ödeme yapılması halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre 
düzeltilecektir. 
 
Bu Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarlar; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye 
Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve 
Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince, belediyeler ve bunlara 
bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca aylık dönemler halinde azami 120 eşit 
taksitte ödenebilecektir.  
 
Taksitle yapılacak ödemelerde ilgili maddelere göre belirlenen tutar; 
 
1) 12 eşit taksit için (1,09), 
2) 18 eşit taksit için (1,135), 
3) 24 eşit taksit için (1,18), 
4) 36 eşit taksit için (1,27), 
5) 48 eşit taksit için (1,36), 
6) 68 eşit taksit için (1,45), 
7) 72 eşit taksit için (1,54), 
8) 120 eşit taksit için (1,9), 
 
katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle aylık 
dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır.  
 
 
 
 



 

 8 

8. Peşin ödeme halinde uygulanacak indirimler 
 
Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler halinde 
ödenebilecektir. 
 
Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak 
ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak ve, 
 

1) Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak 
hesaplanacak tutarların (bu Kanunun 4. maddesine göre hesaplanan gecikme 
faizi dahil) %90’ının tahsilinden vazgeçilecektir. 

 
2) Bu Kanunun birinci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt 
bendi ile (d) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında olan idari para 
cezalarından %25 indirim yapılacaktır.  

 
3) Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret 
olması halinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak 
hesaplanacak tutardan (bu Kanunun 7. maddesinin dördüncü fıkrası 
kapsamındaki alacaklar hariç) %50 indirim yapılacaktır.  

 
9. Ödemelerin kredi kartı ile veya iade alacağına mahsuben yapılması 
 
Kanunun “Ortak hükümler” başlıklı 9. maddesinin 4. fıkrasında kredi kartı ile ödeme 
yapılmasına, 5. fıkrasında ise iade alacaklarına mahsuben ödeme yapılmasına dair 
düzenlemelere yer verilmiştir.  
 
10. 7440 Sayılı Kanun’un uygulanmayacağı yasal düzenlemeler 
 
Bu Kanun hükümleri; 
 
a) 5393 sayılı Kanunun geçici 5. maddesi, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir 
Belediyesi Kanununun geçici 3. maddesi kapsamında uzlaşılan alacaklar ile 6552 
sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun geçici 2. 
maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılandırılan alacaklar, 
 
b) 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun. 7020 sayılı 
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 7143 sayılı Vergi ve 
Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla taksit 
ödemeleri devam eden alacaklar, 
 
hakkında uygulanmayacaktır. 
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11. Süre uzatım yetkisi 
 
Cumhurbaşkanı, bu Kanunda öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya 
kadar uzatmaya yetkilidir. 
 

 

Saygılarımızla,  

 

 

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

EK 

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair 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, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Tufan SEVİM 

YMM 

Mazars Denge, Ortak 

tsevim@mazarsdenge.com.tr
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