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5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında 

Sigortalılık Statüsünden Kaynaklanan  

Emekli Keseneği ve Kurum Karşılığı, Sigorta Primi, Fiili Hizmet Süresi Zammı ve 

İtibari Hizmet Süresi Primleri ile İdari Para Cezası Borçlarının  

6736 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılması Hakkında Duyuru 

 

 

 Bilindiği üzere, 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına 

İlişkin Kanun 19/8/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, 

söz konusu Kanun ile Kurumumuzun bazı alacaklarının yeniden yapılandırılarak peşin veya taksitler 

halinde ödenmesine imkan sağlanmıştır. 

Buna göre söz konusu Kanunun  uygulamasına yönelik hususlar 22/8/2016 tarih ve 2016/18 

sayılı  “ Kurum alacaklarının 6736 sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar  

Hakkındaki  Genelge” ile belirlenmiş olup,  5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (c) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan alacakların yeniden 

yapılandırılma başvurularına ve yeniden yapılandırılan alacakların peşin veya taksitler halinde 

ödenmesine ilişkin yapılacak işlemler  aşağıda ayrıca açıklanmıştır. 

1-) 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında 

Sigortalı Çalıştıran İşverenlerin Yapılandırma  Kapsamına Giren Borçları 

a) Emekli Keseneği ve Kurum Karşılığı ile  Sigorta Prim Borçları Yönünden  

 2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin olup Kanunun yayımlandığı 19/8/2016 

tarihinden  önce tahakkuk ettiği halde Kanunun yayımlandığı 19/8/2016 tarihi itibarıyla ödenmemiş 

olan; emeklilik keseneği ve kurum karşılığı ile sigorta primi, fiili hizmet süresi zammı ve itibari 

hizmet süresi prim alacak asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden Kanunun 

yayımlandığı 19/8/2016 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak 

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

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

vazgeçilecektir. 

 Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında 

sigortalı sayılanları çalıştıran işverenlerin 2016 yılı Haziran ve önceki aylara ilişkin olup, 18/8/2016 

(bu tarih dahil) ve öncesinde tahakkuk ettiği halde Kanunun yayımlandığı 19/8/2016 tarihi itibariyle 

ödenmemiş olan emeklilik keseneği ve kurum karşılığı ile sigorta primi, fiili hizmet süresi zammı ve 

itibari hizmet süresi prim borçları yapılandırma kapsamına girmektedir. 

b) İdari Para Cezası Borçları Yönünden 

 30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup Kanunun yayımlandığı 

19/8/2016 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme 

sürelerinin bittiği tarihlerden Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık 

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

halinde idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve 

gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. 

Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında 

sigortalı sayılanları çalıştıran işverenlerin işyeri bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi ile HİTAP 

veri giriş yükümlülüğünün  yasal son gönderme tarihi 30/6/2016 ve öncesi olmasına rağmen bu 

yükümlülüklerin süresi içerisinde yerine getirilmemesi nedeniyle uygulanan ve 31/12/2016 tarihi ve 

öncesinde ilgilisine tebliğ edilen idari para cezası borçları, 

yapılandırma kapsamına girmektedir. 
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2-)Kamu İdarelerince  Borçların Tespiti ve Görüntülenmesi  

Kamu idarelerinin 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi 

kapsamında sigortalı sayılanlar  yönünden emeklilik keseneği ve kurum karşılığı ile sigorta primi, 

fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi prim borçları, idari para cezası borçlarını, (2008/10 

ay ve sonrası dönemlere ilişkin)  www.sgk.gov.tr adresindeki  E-SGK bölümünde bulunan Kesenek 

Bilgi Sisteminden  kullanıcı adı ve şifresi girilmek suretiyle giriş yapacakları  “Kamu İdaresi Bilgi 

Ekranında” bulunan “BORÇ” ve “İPC” menüsünden güncel olarak sorgulayarak idari para cezası ile 

kesenek/prim borçlarının bulunup bulunmadığı tespit edilebilecektir. 
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3-)Başvuru süresi, yeri ve şekli  

6736 sayılı Kanunda öngörülen yapılandırma hükümlerinden yararlanabilmek için 5510 sayılı 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılık 

statüsünden kaynaklanan emeklilik keseneği ve kurum karşılığı ile sigorta primi, fiili hizmet süresi 

zammı ve itibari hizmet süresi prim borçları, idari para cezası borçlarına  ait yapılandırma 

başvurularının her bir borç türü için ayrı ayrı olmak üzere en geç 31/10/2016 tarihine kadar 

yapılması gerekmektedir. 

E-Sigorta kanalıyla yapılacak olan yeniden yapılandırma başvuruları www.sgk.gov.tr 

adresinden Kesenek Bilgi Sistemi kullanıcı adı ve şifresi girilmek suretiyle giriş yapacakları  “Kamu 

İdaresi Bilgi Ekranında” bulunan “Borç Yapılandırma” menüsünden elektronik ortamda  her bir borç 

türü için yapılacaktır.  
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Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde 6736 Sayılı Kanun kapsamına giren 

borçların belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar için 

birer aylık, diğer kamu idareleri için ikişer aylık dönemler itibariyle; 

a) Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca 6, 9, 

12, 18, 24, 36, 48, 60, 72, 144,  

b) İl özel idareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca 

6, 9, 12, 18, 24, 30, 36, 

c) Diğer kamu idarelerince 6, 9, 12, 18,  

eşit taksitte ödenmesi mümkün bulunduğundan, başvuru formunda bahse konu taksit 

sürelerinden seçilebilecek birinin tercih edilmesi gerekmektedir. 

6552 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre yapılandırılan ve taksit ödemeleri devam eden 

borçlar açısından, borçluların talep etmeleri halinde 6736 sayılı Kanun hükümlerinden 

yararlanabileceklerinden, bu haktan faydalanabilmek için başvuru formunda bu beyanlarını 

belirtmeleri gerekmektedir.  

Başvuru girişinin yapılmasının ardından başvuru formunun başvuru numaralı çıktısı ile geçici 

taslak ödeme planı sistemden alınabilecektir. Bilgilendirme amaçlı geçici taslak ödeme planı tüm 

taksit seçeneklerine göre örnek olarak hazırlanmış olup, kesinleşmiş ödeme planı kapsama giren borç 

kayıtlarının incelenerek  başvurunun Sosyal Güvenlik Kurumunca onaylanmasını müteakip oluşacak 

ve '6736 Yapılandırma Ödeme Planı Görüntüleme' başlığından görüntülenebilecektir. 
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Başvuruların e-sigorta ortamında yapılması halinde sistemden alınan kayıt sıra numaralı 

çıktısının ayrıca Kurumumuza gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.  

Ancak kamu idarelerinden, kapatılması veya faaliyetine son verilmesi nedeniyle kesenek bilgi 

sistemi kullanıcı adı ve şifreleri iptal edilenler ile kağıt ortamda başvuru yolunu tercih edecek kamu 

idarelerince her bir borç türü için ayrı ayrı  örneği 22/8/2016 tarih ve 2016/18 sayılı  “ Kurum 

alacaklarının 6736 sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar  Hakkındaki  

Genelge” ekinde yer alan (Ek:1/c, Ek: 1/ç ve Ek:1/d)  ilgili borç türüne ait başvuru formu ile elden ya 

da posta yoluyla en geç 31/10/2016 tarihine kadar ;  

a) Emekli keseneği ve kurum karşılığı ile sigorta primi için Mithatpaşa Cad. No:7 

Sıhhiye/Ankara adresinden bulunan Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire 

Başkanlığına,  

b)Fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi zammına ilişkin prim borçları için 

Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/Ankara adresinden bulunan Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu 

Görevlileri Daire Başkanlığına, 

c) İdari para cezası borçları için işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il 

müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine, 

başvuruda bulunulması gerekmektedir.  

Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde; taahhütlü, iadeli taahhütlü, APS veya PTT 

Kargo yoluyla yapılan gönderilerde, başvuru formunun/dilekçenin postaya verildiği tarih Kuruma 

verildiği tarih, buna karşılık, adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun 

Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. 

4-) Ödeme planlarının ilgililere tebliği 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki 

sigortalılardan kaynaklanan borçlara ilişkin başvuruların Kesenek Bilgi Sisteminden e-Sigorta 

kanalıyla yapılması halinde, yapılan başvuruların Kurumumuzca onaylanarak ödeme planlarının 

oluşturulmasını müteakip oluşturulan ödeme planları Kesenek Bilgi Sistemi-Kamu İdaresi Bilgi 

Ekranında bulunan Borç Yapılandırma başlığı altında 6736 Yapılandırma Ödeme Planı Görüntüleme 

bölümünde başvuru yapılan her bir borç türü için ayrı ayrı  gösterilecek olup, söz konusu ödeme 

planları yapılandırma başvurusunda bulunan  kamu idarelerine ayrıca gönderilmeyecektir. 

 

 
 

Ödeme planları oluşturulduktan sonra ödenecek tutarlar banka ekranlarına yansıtılacağından, 

ödeme planları tebliğ edilememiş borçluların her ne kadar ödeme planları taraflarına ulaşmamış olsa 

bile banka kanalıyla ödeme yapmaları mümkün olacaktır. 

5-)Yeniden Yapılandırılan Alacakların Peşin veya Taksitler Halinde Ödenmesi 

 a-)Peşin Ödeme Tercihi 

 Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, kapsama giren emeklilik keseneği ve kurum 

karşılığı ile sigorta primi, fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi primleri  alacak aslı (idari 

para cezası alacakları için alacak aslının % 50’si) ile bu alacaklara ödeme süresinin bittiği tarihten 
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18/8/2016 tarihine kadar TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınmak suretiyle yeniden 

hesaplanan yapılandırmaya esas toplam borç tutarın tamamının  en geç 2/1/2017 tarihine kadar 

ödenmesi gerekmektedir. 

b-)Taksitli Ödeme Tercihi  
Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, yeniden yapılandırmaya esas toplam borç 

tutarına; 

1) Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar 

yönünden; 6 eşit taksit için % 3,2,  9 eşit taksit için % 5,3, 12 eşit taksit için % 6,4,  18 eşit taksit için 

% 8,6, 24 eşit taksit için  % 10,9, 36 eşit taksit için % 19, 48 eşit taksit için  % 24,7, 60 eşit taksit için 

% 30,4, 72 eşit taksit için  % 36,1, 144 eşit taksit için % 70,3 oranında, 

2) İl özel idareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar 

yönünden;  6 eşit taksit için % 4,5, 9 eşit taksit için % 8,3, 12 eşit taksit için   % 10,5,  18 eşit taksit 

için % 15, 24 eşit taksit için  % 19,4, 30 eşit taksit için  % 23,8, 36  eşit taksit için  % 31,8 oranında  

3) Diğer kamu idareleri yönünden; 6 eşit taksit için % 4,5, 9 eşit taksit için % 8,3, 12 eşit taksit 

için  % 10,5,  18 eşit taksit için % 15 oranında, 
taksitlendirme farkı ilave edilecektir.  

Taksitle ödemenin tercih edilmesi durumunda ilk taksit ödeme yükümlülüğü 2/1/2017 

tarihinde sona ermekte olup diğer taksitler ikişer aylık (Belediyeler açısından birer aylık) dönemlere 

halinde ödenecektir.  

Taksitlerin ödeme vadesinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre, resmi tatili 

izleyen ilk iş günü sona erecektir. 

Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca 

ödenmesi gereken taksit tutarları, belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden 

ayrılan paylarından, aylık dönemler itibarıyla kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilecek olup, taksit 

tutarlarının, borçluların genel bütçe paylarından daha yüksek olması halinde ise eksik tutarlar borçlu 

belediyelerce taksit ödeme süresini takip eden ay sonuna kadar ödenecektir. 

Borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde ödenmesi halinde, fer’i alacaklar yerine 

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca % 50 indirim 

yapılacaktır. (Başvuruda peşin ödeme tercihinde bulunulmuş ise ödeme planları Yİ-ÜFE  tutarından 

%50 indirim yapılmış haliyle oluşturulacaktır)   

Hesaplanan borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen, borcun 

tamamının tercih edilen taksit sayısından daha kısa süre içinde ödenecek olması halinde, öncelikle 

taksitlendirme farkı ilgili taksit sayısına ilişkin katsayıya göre yeniden hesap edilecek, ardından kalan 

taksit tutarları ilgili katsayıya göre hesaplanan bakiye taksitlendirme farkı üzerinden tahsil 

edilecektir.  

6-)Yeniden Yapılandırma Hakkının Kaybedilmesi 

a-) Peşin ödeme yolunu tercih eden borçlular yönünden yapılandırmanın bozulması 

Yapılandırma başvurusunda bulunmuş olan borçluların peşin ödeme yolunu tercih etmiş 

olmaları halinde, yeniden yapılandırılmış borçların tamamını en geç 2/1/2017 tarihine kadar 

ödememeleri halinde yapılandırmaları bozulacaktır. 

b-) Taksit ödeme yükümlülükleri açısından yapılandırmanın bozulması 

-İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi halinde, 

-İlk iki taksitin süresinde tam ödenmesine rağmen, diğer taksitler açısından bir takvim yılında 

ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde  

-İlk iki taksitin süresinde tam ödenmesine rağmen,  kalan taksitlerden bir takvim yılında iki 

veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik 

ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 

sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında (1,40) hesaplanacak geç 

ödeme zammı ile birlikte ödenmemesi halinde,  

yapılandırmaları bozulacaktır. 

Süresinde ödenmeyen taksitlerin daha sonra geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi halinde 

dahi ihlal nedeni sayılacaktır. 

 Kamu idarelerine duyurulur. 


