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SĐRKÜLER         Đstanbul, 17.12.2010 
Sayı: 2010/154        Ref: 4/154 
 
 
Konu: 
TÜM BANKALARIN KRED Đ KARTLARI KULLANILARAK SGK’NIN WEB 
SAYFASINDAN PRĐM TAHS ĐLÂTININ YAPILAB ĐLMESĐ ĐÇĐN BAŞLATILAN 
PROJE UYGULAMAYA AÇILMI ŞTIR  
 
Kurumdan yapılan açıklamaya göre, prim ödeme yükümlülerinden prim tahsilatı yapılması 
amacıyla 26 banka ile Prim Tahsilatı ve Nakit Varlıkların Değerlendirilmesi Protokolü 
imzalanarak yürürlüğe girdi. Günümüz ekonomik koşulları dikkate alınarak vatandaş odaklı 
hizmet anlayışı çerçevesinde, prim ödeme yükümlülerinin primlerini kredi kartı ile ödemeleri 
konusunda kurum, 19 banka ile protokol imzaladı. Prim ödeme yükümlüleri, protokol 
imzalayan bankaların birinden edinmiş olduğu kredi kartı ile aynı bankanın alternatif dağıtım 
kanalları (internet bankacılığı, ATM gibi) aracılığı ile prim ödemelerini gerçekleştirebildikleri 
gibi, ilgili bankanın kredi kartına verecekleri otomatik ödeme talimatı ile prim 
ödemelerini yapabiliyor. Kredi kartı ile prim ödenmesinin, banka şubesinde yapılan tüm prim 
tahsilatı işlemlerinden bir farkı bulunmuyor. Uygulamayla, nakit sıkıntısı içinde bulunan prim 
ödeme yükümlüsüne kolaylık sağlanması amaçlanıyor. Yapılan protokoller ile bankalar, 
kurumca bankalara açılan tüm tahsilat türlerinin kredi kartı kapsamında ödenmesini 
sağlayabilecek. Kredi kartı ile prim tahsilatı protokolü imzalayan bankalardan bazıları 
söz konusu uygulamaya başladı. Diğer bankalar da bilgi işlem alt yapılarını 
oluşturmalarını müteakip uygulamaya geçecek. Prim ödeme yükümlüsünün kredi kartı ile 
yapacağı ödemelerde komisyon bedeli alınıp alınmamasında, bankaların genel uygulaması 
geçerli olacak. Tüm bankaların kredi kartları kullanılarak kurumun web sayfasından da prim 
tahsilatının yapılabilmesi için başlatılan proje de tamamlanarak bugün itibariyle uygulamaya 
açıldı. Bu uygulamayla tüm bankaların kredi kartlarıyla prim ve diğer ödemelerin yapılması 
mümkün olacak. Kurumun web sayfasından, tüm bankaların kredi kartı ile yapılabilecek 
ödemeler şöyle: 
 
 
 
-Devredilen SSK işveren prim ödemeleri 
-Đsteğe bağlı sigortalıların prim ödemeleri 
-Đşveren icra ödemeleri 
-Tarım sigortalıları prim ödemeleri 
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-Devredilen Bağ-Kur ödemeleri 
-Askerlik borçlanması 
-Devredilen Emekli Sandığı ödemeleri 
 
 
 
 
Saygılarımızla,  
 
        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 
 
 
 
 
 
EK:  
Kredi Kartı ile Prim Tahsilâtına Đlişkin SGK Duyurusu  
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 KREDĐ KARTI ĐLE PRĐM TAHSĐLÂTINA ĐLĐŞKĐN  
DUYURU  

Kurumumuzca prim ödeme yükümlülerinden prim tahsilâtı yapılması amacıyla 26 banka 
ile “Prim Tahsilâtı ve Nakit Varlıkların Değerlendirilmesi Protokolü” imzalanarak yürürlüğe 
girmiştir.  

Günümüz ekonomik koşulları dikkate alınarak vatandaş odaklı hizmet anlayışı 
çerçevesinde, prim ödeme yükümlülerinin primlerini kredi kartı ile ödemeleri konusunda 
Kurumumuzca 19 banka ile protokol imzalanmıştır. Prim ödeme yükümlüleri, protokol imzalayan 
bankaların birinden edinmiş olduğu kredi kartı ile aynı bankanın alternatif dağıtım kanalları 
(internet bankacılığı, ATM gibi) aracılığı ile prim ödemelerini gerçekleştirebildikleri gibi, ilgili 
bankanın kredi kartına verecekleri otomatik ödeme talimatı ile de prim ödemelerini 
yapabilmektedirler. Kredi kartı ile prim ödenmesinin, banka şubesinde yapılan tüm prim tahsilatı 
işlemlerinden bir farkı bulunmamakta olup nakit sıkıntısı içinde bulunan prim ödeme 
yükümlüsüne bu şekilde kolaylık sağlanması amaçlanmıştır.  

Yapılan protokoller ile bankalar, Kurumumuzca bankalara açılmış bulunan tüm tahsilât 
türlerinin kredi kartı kapsamında ödenmesini sağlayabileceklerdir. Kredi kartı ile prim tahsilâtı 
protokolü imzalayan bankalardan bazıları söz konusu uygulamaya başlamış olup, diğer bankalar 
ise bilgi işlem alt yapılarını oluşturmalarını müteakip uygulamaya geçeceklerdir.  

Prim ödeme yükümlüsünün kredi kartı ile yapacağı ödemelerde komisyon bedeli alınması 
veya alınmaması hususunda, Kurumumuz ile bankalar arasında yapılan protokoller gereği 
bankaların genel uygulaması geçerli olup alınan komisyonların Kurumumuzla bir ilgisi 
bulunmamaktadır.  

Tüm bankaların kredi kartları kullanılarak Kurumumuzun web sayfasından da prim 
tahsilatının yapılabilmesi için başlatılan proje tamamlanmış olup 14 Aralık 2010 tarihi itibariyle 
uygulamaya açılmıştır.  

Bu uygulamayla tüm bankaların kredi kartlarıyla prim ve diğer ödemelerin yapılması 
mümkün olacaktır. Ayrıca, halen kredi kartıyla yapılan ödeme türlerinin kapsamı genişletilmiş 
olup, Kurumumuzca yeni uygulamaya konulan ödeme türleri de gerekli görülürse sisteme dahil 
edilebilecektir.  

Kurumumuzun web ana sayfasından, tüm bankaların kredi kartı ile aşağıda belirtilen 
türlerde ödemeler yapılabilecektir:  

DEVREDĐLEN SSK ÖDEMELERĐ (5510 sy. Kanun, md: 4-1/a)  
 
• ĐŞVEREN PRĐM ÖDEMELERĐ  

 
Đşveren Primleri - Cari Dönem  
Đşveren Primleri - Đdari Para Cezası (Đpc)  
Đşveren Primleri - Yapılandırma (5458 sy. Kanun)  
 
• ĐSTEĞE BAĞLI SĐGORTALILARIN PRĐM ÖDEMELERĐ  

 
Đsteğe Bağlı Sigorta Primleri - Cari Dönemi  
Đsteğe Bağlı Sigorta Primleri - Topluluk Borcu  
Đsteğe Bağlı Sigorta Primleri - Yapılandırma (5458 sy. Kanun)  
�Đsteğe Bağlı Sigorta Primleri - Topluluk Yapılandırma (5458 sy. Kanun)  
 
• ĐŞVEREN ĐCRA ÖDEMELERĐ  

 
Đşveren Đcra Ödemeleri - Dosya Seçimli  
Đşveren Đcra Ödemeleri - Peşin Ödeme  
Đşveren Đcra Ödemeleri - Taksit Peşinatı  
Đşveren Đcra Ödemeleri - Taksit Tahsilatı  
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• TARIM SĐGORTALILARI PRĐM ÖDEMELERĐ (2925 sy. Kanun)  

 
Tarım Sigortalıları-Prim Tahsilatı (2925 sy. Kanun)  
 
DEVREDĐLEN BAĞ-KUR ÖDEMELERĐ (5510 sy. Kanun, md: 4-1/b) 
 
• PRĐM ÖDEMELER Đ  

 
01-Aylık Prim Tahsilatı  
02- Ek/19 Md.Göre Prim Tahsilatı Yapılandırma (5458 sy. Kanun)  
08- Sosyal Güvenlik Destek Primi  
09- Hizmet Đhyası (Toptan Ödeme)  
10- 17 Md.’ye Göre Prim Tahsilatı Yapılandırma (5510 sy. Kanun)  
 
• ASKERL ĐK BORÇLANMASI  

 
03- Askerlik Borçlanması  
 
DEVREDĐLEN EMEKL Đ SANDIĞI ÖDEMELER Đ (5510 sy. Kanun, md: 4-1/c)  
 
Emekli Sandığı Đsteğe Bağlı Đştirakçi Prim Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 


