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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 

 

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

Sigortalılık Statüsünden Kaynaklanan Emekli Keseneği ve Kurum Karşılıkları İle Sigorta Primleri 

ve İdari Para Cezası Borçlarının  

7143 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılması Hakkında Duyuru 

 

 
Bilindiği üzere, 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 18/5/2018 tarihli ve 30425 

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 06/06/2018 tarih ve 2018/19 sayılı  

“7143 sayılı Kanun Uyarınca Kurum alacaklarının 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 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (C) BENDİ 

KAPSAMINDASİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERİN YAPILANDIRMA  KAPSAMINA 

GİREN BORÇLARI 

a) Emekli Keseneği ve Kurum Karşılığı ile  Sigorta Prim Borçları Yönünden  
2018 yılı Mart ve önceki aylara ilişkin olup ilk taksit ödeme süresinin sonu olan 31/08/2018 

tarihinden önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş olan; sigorta primi, emekli keseneği 

ve kurum karşılığı, fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi primi ve ek karşılık primleri 
yapılandırma kapsamına girmektedir. 

Buna göre 2018 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin olup  ilk taksit ödeme süresinin sonu olan 

31/08/2018 tarihinden önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan; emeklilik keseneği ve kurum karşılığı 
ile sigorta primi, fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi primi ve ek karşılık primi alacak asılları 

ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden Kanunun yayımlandığı 18/05/2018 tarihine kadar 

geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre 

ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i 
alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. 

b) İdari Para Cezası Borçları Yönünden 

b-1) 31/7/2018 Tarihine Kadar Yapılandırma Başvurusunda Bulunanlar Yönünden 

 31/3/2018 tarihinden önce (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup 31.8.2018 tarihine kadar 

ilgili işverene tebliğ edilen idari para cezaları yapılandırma kapsamına girmektedir. 

Yapılan tespit olarak, aylık prim ve hizmet belgesi, işyeri bildirgesi ile Hitap bildiriminin Kesenek 
Bilgi Sisteminden ve Hitap Programından Kurumumuza e sigorta ortamında gönderildiği tarih dikkate 

alınacaktır.    

Buna göre, yapılandırma kapsamına dahil edilecek borç kaydı bulunan idari para cezası tahakkukun 

yapılandırma kapsamına alınabilmesi için; 
  - İdari para cezası uygulanmasına neden olan bildirimin kamu idarelerince 31.03.2018 tarihi ve 

öncesi bir  tarihte yapılması, 

  - İdari para cezasının ilgili kamu idaresine 31.08.2018 tarihi ve öncesi bir tarihte tebliğ edilmiş 
olması,   

            gerekmektedir.  

b-2) 31/7/2018 Tarihine Kadar Yapılandırma Başvurusunda Bulunmayanlara Tebliğ Edilen 

İdari Para Cezaları Yönünden 

Son başvuru tarihine kadar (31/7/2018) yapılandırma başvurusu olmayan borçlular için, 31/3/2018 

tarihinden önce (bu tarih dâhil) yapılmış tespitlere ilişkin olup Kanunun yayım tarihi olan 18/5/2018 
tarihinden sonra tebliğ edilen idari para cezaları için, idari para cezasının ilgili kamu idaresine tebliğ edildiği 

tarihten itibaren otuz gün içerisinde yazılı olarak yapılandırma  başvurusunda bulunulması şartıyla idari 

para cezası alacak aslının %50’sinin ilk taksiti, tebliği takip eden aydan başlanılarak, izleyen taksitleri 

ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte ödemeleri durumunda 7143 sayılı Kanun hükümlerinden 
yararlandırılacaktır. 
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Buna göre idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 7143 

sayılı Kanunun yayımlandığı 18/05/2018 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas 

alınarak hesaplanacak tutarın, aynı  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. 

c-) Yapılandırma Kapsamına Dâhil Edilmeyecek Borçlar  
6552 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılandırılan alacaklar 

(Kapatılan mahalli idarelerin devredilen borçları), 

6552, 6736 ve 7020  sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılan ve Kanunun yayımı tarihi olan 
18/05/2018 tarihi (bu tarih dahil)  itibarıyla bozma koşuluna  girmemiş ve taksit ödemeleri devam eden 

alacaklar, 

bu Kanun kapsamında yeniden yapılandırılmayacaktır. 

Ancak, 6552, 6736 ve 7020  sayılı Kanuna göre yapılandırılan borçlardan ödeme yükümlüklerini 
yerine getirmemeleri nedeniyle Kanunun yayımı tarihi olan 1805/2018 (bu tarih hariç) tarihinden önce 

bozma koşuluna girmiş borçlar yapılandırma kapsamına alınacaktır.  

2-)KAMU İDARELERİNCE  BORÇLARIN TESPİTİ VE GÖRÜNTÜLENMESİ  
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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İşyeri bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde belirlenen şekle ve usule 
uygun olarak verilmemesi nedeniyle uygulanan idari para cezalarından  tebliğ edilen veya henüz edilmeyen 

tüm idari para cezası kayıtları www.sgk.gov.tr adresindeki  E-SGK bölümünde bulunan Kesenek Bilgi 

Sisteminden  1. veya 2. kullanıcı adı ve şifresi girilmek suretiyle giriş yapacakları “Kamu İdaresi Bilgi 

Ekranında” bulunan “İPC” menüsünden güncel olarak sorgulanabilecektir.  
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HİTAP veri giriş yükümlülüğünün  yasal süresi içerisinde belirlenen şekle ve usule uygun olarak 

verilmemesi nedeniyle uygulanan idari para cezalarından  tebliğ edilen veya henüz edilmeyen tüm idari 
para cezası kayıtları ise www.sgk.gov.tr adresindeki  E-SGK bölümünde bulunan Hizmet Takip 

Programından 3. kullanıcı adı ve şifresi girilmek suretiyle giriş yapılarak  “İPC SORGULAMA”  

başlığından güncel olarak sorgulanabilecektir.  
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3-)BAŞVURU SÜRESİ, YERİ VE ŞEKLİ  

7143 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, ek karşılık prim borçları,  idari para cezası borçlarına  ait yapılandırma 

başvurularının her bir borç türü için ayrı ayrı olmak üzere örneği 06/06/2018 tarih ve 2018/19 sayılı  “7143 
sayılı Kanun Uyarınca Kurum alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar  Hakkındaki  

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

sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla en geç 31/07/2018 tarihine kadar yapılması gerekmekte 
olup;  

 a) Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı ile sigorta primi için örneği Ek:1/c’ de yer alan başvuru 

formu doldurulmak suretiyle, e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel 

Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına, 
 b) Fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresine ilişkin prim borçları için örneği Ek:1/ç’ de 

yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta 

Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına, 
 c) İdari para cezası borçları için örneği Ek:1/d’ de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle 

e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il 

müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine, 
 d) Ek karşılık prim borçları için örneği Ek:1/e’ de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle 

e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire 

Başkanlığına, 

başvurulması gerekmektedir. 
Yapılandırma başvurusunda,  taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde 7143 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. 
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.  

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. 
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E-sigorta kanalıyla yapılacak başvurularda, başvuru girişinin yapılması sırasında işverence yapılan 

işlemin mutlak surette onaylanması 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 '7143 

Yapılandırma Ödeme Planı Görüntüleme' başlığından görüntülenebilecektir 

 

 
 

4-) ÖDEME PLANLARININ İLGİLİLERE TEBLİĞİ 

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 7143 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-)YENİDEN YAPILANDIRILAN ALACAKLARIN PEŞİN VEYA TAKSİTLER HALİNDE 

ÖDENMESİ 

Ödeme planları oluşturulduktan sonra ödenmesi gereken yapılandırma tutarları Kurumumuz adına 

prim tahsilatı yapan banka şubelerinden “7143 Yapılandırma (4C,Ek Karşılık,EK5-
EK6,EK9,SGDP,Tevkifat IPC)” Ödeme/Tahsilat Tipi ile 12 haneli saymanlık ve kurum numarasına göre 

(ek karşılık prim borçları için 6 haneli saymanlık numarası) borç sorgusu yapılmak suretiyle 

gerçekleştirilecektir.  

 a-)Peşin Ödeme Tercihi 

Yapılandırılan borçları için peşin ödeme seçeneğini tercih edenler yapılandırılan borç tutarını          

en geç 31/08/2018 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir.    

Peşin ödeme seçeneğini tercih edenler açısından hesaplanacak yapılandırma tutarının gecikme 

cezası ve zammı yerine  Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca 

% 90 oranında indirim yapılacağından ödeme planları oluşturulurken Yİ-ÜFE tutarları  %10 oranında hesap 

edilecektir. 
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Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesine rağmen yapılandırılan tutarın 31/08/2018 tarihine kadar 

ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda bu tutarın en geç 30/09/2018 tarihine kadar 1.40 geç ödeme 

zammıyla birlikte ödenmesi halinde de yapılandırma bozulmadan  % 90 Yİ-ÜFE indiriminden 

yararlandırılacaktır. 

b-)Taksitli Ödeme Tercihi  

Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ise ilk taksit 31/08/2018 tarihinde diğer taksitler 

ise bu tarihi takip eden ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte,  İl özel idareleri için azami 36 
taksitte ödenmesi gerekmektedir. 

Buna göre, başvuru sırasında, hesaplanan borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine 

rağmen hesaplanan tutarların tamamının; 

--Birinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde taksitlendirme farkı uygulanmaksızın ve 

hesaplanan Yİ-ÜFE  tutarı üzerinden %90 indirim yapılarak tahsil edilecektir.  

-- İlk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi koşuluyla hesaplanan borcun ikinci taksitin ödeme 
süresi sonuna (31/10/2018 tarihine) kadar tamamının ödenmek istenmesi halinde, taksitlendirme farkı 

alınmaksızın  ve hesaplanan Yİ-ÜFE  tutarı üzerinden %50 indirim yapılarak tahsil edilecektir 

Birinci ve ikinci taksit ödeme süresi geçtikten sonra, bozma koşuluna girmemiş olması şartıyla 
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. 

Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, yeniden yapılandırmaya esas toplam borç 
tutarına; 

a) Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar yönünden; 

altı eşit taksit için % 3,2,  dokuz eşit taksit için % 5,3, oniki eşit taksit için % 6,4,  onsekiz eşit taksit için % 
8,6, yirmidört eşit taksit için % 10,9, otuzaltı eşit taksit için % 19, kırksekiz eşit taksit için  % 24,7, altmış 

eşit taksit için % 30,4, yetmişiki eşit taksit için   % 36,1, yüzkırkdört eşit taksit için % 70,3 oranında, 

b) İl özel idareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar 
yönünden;  altı eşit taksit için % 4,5, dokuz eşit taksit için % 8,3, oniki eşit taksit için   % 10,5,  onsekiz 

eşit taksit için % 15, yirmidört eşit taksit için % 19,4, otuz eşit taksit için  % 23,8, otuzaltı eşit taksit için   

% 31,8 oranında  

c) Diğer kamu idareleri yönünden; altı eşit taksit için % 4,5, dokuz eşit taksit için % 8,3, oniki eşit 
taksit için  % 10,5,  onsekiz eşit taksit için % 15 oranında, 

taksitlendirme farkı ilave edilecektir. 

Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar yönünden; 
- Ödenmesi gereken taksit tutarları, belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı 

üzerinden ayrılan paylarından, aylık dönemler halinde tercih edilen taksit sayısına göre (azami yüz kırk 

dört eşit taksitte) tahsil edileceğinden ilk taksit tutarı 31/08/2018 tarihinden başlamak üzere taksit tutarları 

birer aylık dönemler halinde tahsil edilecektir. 
- 2018/11685 sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre  2018 yılı  Mayıs ila  Ekim ayları arasında (bu 

aylar dahil) belediyelerin genel bütçe paylarından kesinti yapılmayacağından  belediyeler ve bunlara bağlı 

kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçlarına ilişkin 2018 
yılının Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında ödenmesi gereken ilk üç taksitin ödeme süreleri, tercih edilen 

taksitlendirmenin son taksitini takip eden aydan başlamak üzere belirlenecektir. 

-Taksit tutarlarının, borçluların genel bütçe paylarından daha yüksek olması halinde ise eksik kalan 
taksit tutarları borçlu belediyelerce taksit ödeme süresini takip eden ay sonuna kadar ödenmesi 

gerekmektedir. 

-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. 

-Belediyelerce, peşin ödeme seçeneğini tercih edenler açısından gecikme cezası ve zammı yerine 

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca % 90 oranında indirim 

yapılacağından, peşin ödeme seçeneğine ilişkin ödeme planları oluşturulurken Yİ-ÜFE tutarları  %10 

oranında hesap edilecektir. 

-Belediyelerce borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen hesaplanan 

tutarların tamamının; birinci taksit ödeme süresi (31/08/2018 tarihine kadar) içinde ödenmesi halinde 

taksitlendirme farkı uygulanmaksızın ve hesaplanan Yİ-ÜFE  tutarı üzerinden %90 indirim yapılarak tahsil 

edilecektir.  
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-Belediyelerin kendileri tarafından, ilk taksitin 31/08/2018 tarihine kadar ve tam olarak ödenmesi 

koşuluyla hesaplanan borcun ikinci taksit ödeme süresi sonuna (30/09/2018 tarihine) kadar tamamının 

ödenmek istenmesi halinde, taksitlendirme farkı alınmaksızın  ve hesaplanan Yİ-ÜFE  tutarı üzerinden %50 
indirim yapılarak tahsil edilecektir 

 

6-)YENİDEN YAPILANDIRMA HAKKININ KAYBEDİLMESİ 
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 31/08/2018 tarihine kadar ödememeleri halinde 
yapılandırmaları bozulacaktır. 

Ancak, peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde  ilk taksiti (31/08/2018) izleyen ayın sonuna 

(30/09/2018 tarihine) kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre 

belirlenen 1,40 gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla 
yapılandırmaları bozulmayacaktır 

b-) Taksit ödeme yükümlülükleri açısından yapılandırmanın bozulması 

-İlk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmemesi halinde, 
-İlk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesine rağmen, diğer taksitler açısından bir takvim 

yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde  

yapılandırmaları bozulacaktır. 
Çok zor durumda olma hali hariç olmak üzere taksitlerin ödenme süresince tahakkuk eden cari ay 

sigorta primlerinin de bir takvim yılında 2 aydan fazla ödenmemesi halinde yapılandırma hükümlerinden 

yararlanma hakkı kaybedilecektir. 

Süresinde ödenmeyen taksitlerin daha sonra geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi halinde dahi 
ihlal nedeni sayılacaktır. 

Ancak, taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesine rağmen Kanuna göre ödenmesi gereken 

taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam olarak ödenmesi koşuluyla 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 ödenmesi şartıyla yapılandırmaları bozulmayacaktır. 
Kamu idarelerine duyurulur. 

 

 

         03.07.2018  
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Ek:1/c 

 

5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ ( C ) BENDİ KAPSAMINDA 

SİGORTALI ÇALIŞTIRAN KAMU İŞVERENLERİN EMEKLİ KESENEĞİ VE KURUM KARŞILIĞI İLE 

PRİM BORÇLARININ 7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR 

 BAŞVURU FORMU  

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 

SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

PRİMLER DAİRE BAŞKANLIĞINA 

                                                        ANKARA 

1- İşveren Bilgileri 

Kamu İdaresinin Adı/Unvanı  

İşveren veya Vekilinin  

Adı, Soyadı, Unvanı 
 

Adres 

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

Semt………….                           İlçe………… 

 
Şehir………….                           Posta Kodu…….. 

Telefon 0…...………………… 

Faks 0..….………………… 

E-Posta Adresi   

Vergi Kimlik No  

2- İşyeri Sicil Numarası 

ÜNİTE KODU  

SAYMANLIK VE KURUM NUMARASI 

 

İL KODU 
İLÇE 

KODU 

KONT. 

NO YENİ ESKİ 

                       

3- Borcun Türü ve Ödenme Şekli Bu bölümü doldurmadan önce “Açıklamalar” bölümünü okuyunuz. 

Emekli Keseneği ve Kurum Karşılığı ile Sigorta Primi 

TALEP EDİLEN TAKSİT SAYISI 

            

  

 

  

   

  

 

  

 

  

   

  

 

  

 

  

   

  PEŞİN    6     9 12  18 24 30 36  48 60 72 144   

                      

                           

                                        
Not: 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,  

           Taksitler seçilebilecektir. 

 
Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisini süresinde ödememiz koşuluyla, bir takvim yılında ikiden fazla 

vadesinde ödememe ya da eksik ödeme yapmamız halinde ve ya taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerini bir takvim 

yılında ikiden fazla vadesinde ödememe ya da eksik ödeme yapmamız hâlinde madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarımıza 
ilişkin kalan taksitlerimizi ödeme hakkını kaybedeceğimizi biliyor, iletişim bilgilerimizin bilgilendirme amacıyla kullanılmasına 
izin veriyoruz. Yapılandırılan borçlarımızla ilgili olarak, dava açmayacağımızı ve açmış olduğumuz tüm davalardan vazgeçtiğimizi 
bildirir, yukarıda sicil numarası (saymanlık ve kurum numarası) belirtilen işyerimizden kaynaklanan Emeklilik Keseneği ve 

Kurum Karşılığı ile Prim borçlarımızı bu formdaki tercihlerime uygun olarak ödemeyi talep eder, gereğinin yapılmasını arz 
ederiz.                        

          

  İşveren veya Vekilinin 

Adı-Soyadı ve İmzası/Mühür veya Kaşesi                                                                                                                        
 ……..  /……./ 2018 

   

   ONAY/ İMZA      
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                            Ek:1/c                                                                        

AÇIKLAMALAR  

 

1) Başvuru formu, en geç 31/07/2018 tarihine kadar e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta 

Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına gönderilecektir. 

2) Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde; taahhütlü, iadeli taahhütlü, PTT Kargo ya da APS 

gönderilerinin tercih edildiği durumlarda, başvuru formunun postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak 

kabul edilecektir. Buna karşın, adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak 

kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.  

3) Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde 7143 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. 

Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceğinin veya taksitle ödeme yolunun seçilmesine rağmen borcun 

kaç taksitte ödeneceğinin beyan edilmemesi halinde, borcun seçilebilecek azami taksit süresi içinde ödeneceğinin 

kabul edildiği varsayılarak, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar için 

yüzkırkdört,  İl özel idareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar için otuzaltı, 

diğer kamu idareleri için onsekiz eşit taksit üzerinden ödeme planı hazırlanacaktır. 

4) Kapsama giren borçlarla ilgili dava açılmış veya Kanun yoluna başvurulmuş olması halinde, borçların 7143 

sayılı Kanuna göre peşin veya taksitler halinde ödenebilmesi için, açılmış davalardan feragat edildiğine dair ilgili 

genelgenin Ek:7/a nolu ekinde yer alan dilekçenin Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına 

verilmesi gerekmektedir. 

5) Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, kapsama giren borçların tamamının en geç 31/8/2018 

tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.  

6) Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, yeniden yapılandırmaya esas toplam borç tutarına; 

a) Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar yönünden; altı eşit 
taksit için % 3,2,  dokuz eşit taksit için % 5,3, oniki eşit taksit için % 6,4,  onsekiz eşit taksit için % 8,6, yirmidört eşit 

taksit için % 10,9, otuzaltı eşit taksit için % 19, kırksekiz eşit taksit için  % 24,7, altmış eşit taksit için % 30,4, yetmişiki 

eşit taksit için   % 36,1, yüzkırkdört eşit taksit için % 70,3 oranında, 

b) İl özel idareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar yönünden;  altı eşit 

taksit için % 4,5, dokuz eşit taksit için % 8,3, oniki eşit taksit için   % 10,5,  onsekiz eşit taksit için  % 15, yirmidört 

eşit taksit için % 19,4, otuz eşit taksit için  % 23,8, otuzaltı eşit taksit için   % 31,8 oranında  

c) Diğer kamu idareleri yönünden; altı eşit taksit için % 4,5, dokuz eşit taksit için % 8,3, oniki eşit taksit için            

% 10,5,  onsekiz eşit taksit için % 15 oranında, 

taksitlendirme farkı ilave edilecektir.  

7) Taksitle ödemenin tercih edilmesi durumunda ilk taksit ödeme yükümlülüğü 31/8/2018 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. 
8) 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. 

9) Borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde ödenmesi halinde, fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık 

değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca % 90 indirim, yapılacaktır. 

10) Taksitli ödeme yolunu tercih eden borçlularca ilk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi koşuluyla 

hesaplanan borcun ikinci taksitin ödeme süresi sonuna (31.10.2018 tarihine) kadar tamamının ödenmesi halinde, 

taksitlendirme farkı alınmaksızın Yİ-ÜFE aylık değişim oranları hesaplanan tutar üzernden %50 indirim yapılacaktır. 

10)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.  

 

 

 

 



 
 

 
 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
12/17 

Ek: 1/ç 

 

5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ ( C ) BENDİ KAPSAMINDA 

SİGORTALI ÇALIŞTIRAN KAMU İŞVERENLERİN 

 FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI VE İTİBARİ HİZMET SÜRESİ PRİM BORÇLARININ  

7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR BAŞVURU FORMU 

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 

SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

PRİMLER DAİRE BAŞKANLIĞINA 

                                                        ANKARA 

1- İşveren Bilgileri 

Kamu İdaresinin Adı/Unvanı  

İşveren veya Vekilinin  

Adı, Soyadı, Unvanı 
 

Adres 

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

 
Semt………….                           İlçe………… 

 
Şehir………….                           Posta Kodu…….. 

Telefon 0…...………………… 

Faks 0..….………………… 

E-Posta Adresi   

Vergi Kimlik No  

2- İşyeri Sicil Numarası 

ÜNİTE KODU  

SAYMANLIK VE KURUM NUMARASI 

 

İL KODU 
İLÇE 

KODU 

KONT. 

NO YENİ ESKİ 

                       

3- Borcun Türü ve Ödenme Şekli Bu bölümü doldurmadan önce “Açıklamalar” bölümünü okuyunuz. 

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI VE İTİBARİ HİZMET SÜRESİ PRİM BORÇLARI 

TALEP EDİLEN TAKSİT SAYISI 

            

  

 

  

   

  

 

  

 

  

   

  

 

  

 

  

   

  PEŞİN    6     9 12  18 24 30 36  48 60 72 144   

                      

                           

                                        
Not: 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,  

           Taksitler seçilebilecektir. 

 

Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisini süresinde ödememiz koşuluyla, bir takvim yılında ikiden fazla 
vadesinde ödememe ya da eksik ödeme yapmamız halinde ve ya taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerini bir takvim 
yılında ikiden fazla vadesinde ödememe ya da eksik ödeme yapmamız hâlinde madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarımıza 
ilişkin kalan taksitlerimizi ödeme hakkını kaybedeceğimizi biliyor, iletişim bilgilerimizin bilgilendirme amacıyla kullanılmasına 
izin veriyoruz. Yapılandırılan borçlarımızla ilgili olarak, dava açmayacağımızı ve açmış olduğumuz tüm davalardan vazgeçtiğimizi 

bildirir, yukarıda sicil numarası (saymanlık ve kurum numarası) belirtilen işyerimizden kaynaklanan  Fiili Hizmet Süresi Zammı 

ve İtibari Hizmet Süresi primi borçlarımızı bu formdaki tercihlerime uygun olarak ödemeyi talep eder, gereğinin yapılmasını 

arz ederiz.                     

                    

   İşveren veya Vekilinin 

Adı-Soyadı ve İmzası/Mühür veya Kaşesi                                                                                                                        

 ……..  /……./ 2018 

   
ONAY/ İMZA      
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Ek: 1/ç 

 

AÇIKLAMALAR 

 

1) Başvuru formu, en geç 31/07/2018 tarihine kadar e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta 

Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına gönderilecektir. 

2) Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde; taahhütlü, iadeli taahhütlü, PTT Kargo ya da APS 

gönderilerinin tercih edildiği durumlarda, başvuru formunun postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak 

kabul edilecektir. Buna karşın, adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak 

kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.  

3) Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde 7143 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. 

Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceğinin veya taksitle ödeme yolunun seçilmesine rağmen borcun 

kaç taksitte ödeneceğinin beyan edilmemesi halinde, borcun seçilebilecek azami taksit süresi içinde ödeneceğinin 

kabul edildiği varsayılarak, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar için 

yüzkırkdört,  İl özel idareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar için otuzaltı, 

diğer kamu idareleri için onsekiz eşit taksit üzerinden ödeme planı hazırlanacaktır. 

4) Kapsama giren borçlarla ilgili dava açılmış veya Kanun yoluna başvurulmuş olması halinde, borçların 7143 

sayılı Kanuna göre peşin veya taksitler halinde ödenebilmesi için, açılmış davalardan feragat edildiğine dair ilgili 

genelgenin Ek:7/a nolu ekinde yer alan dilekçenin Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına 

verilmesi gerekmektedir. 

5) Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, kapsama giren borçların tamamının en geç 31/8/2018 

tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.  

6) Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, yeniden yapılandırmaya esas toplam borç tutarına; 

a) Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar yönünden; altı eşit 

taksit için % 3,2,  dokuz eşit taksit için % 5,3, oniki eşit taksit için % 6,4,  onsekiz eşit taksit için % 8,6, yirmidört eşit 

taksit için % 10,9, otuzaltı eşit taksit için % 19, kırksekiz eşit taksit için  % 24,7, altmış eşit taksit için % 30,4, yetmişiki 

eşit taksit için   % 36,1, yüzkırkdört eşit taksit için % 70,3 oranında, 

b) İl özel idareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar yönünden;  altı eşit 

taksit için % 4,5, dokuz eşit taksit için % 8,3, oniki eşit taksit için   % 10,5,  onsekiz eşit taksit için % 15, yirmidört 
eşit taksit için % 19,4, otuz eşit taksit için  % 23,8, otuzaltı eşit taksit için   % 31,8 oranında  

c) Diğer kamu idareleri yönünden; altı eşit taksit için % 4,5, dokuz eşit taksit için % 8,3, oniki eşit taksit için            

% 10,5,  onsekiz eşit taksit için % 15 oranında, 

taksitlendirme farkı ilave edilecektir.  

7) Taksitle ödemenin tercih edilmesi durumunda ilk taksit ödeme yükümlülüğü 31/8/2018 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. 

8) 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. 
9) Borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde ödenmesi halinde, fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık 

değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca % 90 indirim, yapılacaktır. 

10) Taksitli ödeme yolunu tercih eden borçlularca ilk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi koşuluyla 

hesaplanan borcun ikinci taksitin ödeme süresi sonuna (31.10.2018 tarihine) kadar tamamının ödenmesi halinde, 

taksitlendirme farkı alınmaksızın Yİ-ÜFE aylık değişim oranları hesaplanan tutar üzernden %50 indirim yapılacaktır. 

10)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 
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5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ ( C ) BENDİ KAPSAMINDA 

SİGORTALI ÇALIŞTIRAN KAMU İŞVERENLERİN İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ  

7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR  

BAŞVURU FORMU 

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 

…………….  SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE 

.………….  SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE 

1- İşveren Bilgileri 

Kamu İdaresinin Adı/Unvanı  

İşveren veya Vekilinin  

Adı, Soyadı, Unvanı 
 

Adres 

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

 

Semt………….                           İlçe………… 

 
Şehir………….                           Posta Kodu…….. 

Telefon 0…...………………… 

Faks 0..….………………… 

E-Posta Adresi   

Vergi Kimlik No  

2- İşyeri Sicil Numarası 

ÜNİTE KODU  

SAYMANLIK VE KURUM NUMARASI 

 

İL KODU 
İLÇE 

KODU 

KONT. 

NO YENİ ESKİ 

                       

3- Borcun Türü ve Ödenme Şekli Bu bölümü doldurmadan önce “Açıklamalar” bölümünü okuyunuz. 

İDARİ PARA CEZASI BORÇLARI 

TALEP EDİLEN TAKSİT SAYISI 

            

  

 

  

   

  

 

  

 

  

   

  

 

  

 

  

   

  PEŞİN    6     9 12  18 24 30 36  48 60 72 144   

                      

                           

                                        
Not: 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,  

           Taksitler seçilebilecektir. 

 
Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisini süresinde ödememiz koşuluyla, bir takvim yılında ikiden fazla 

vadesinde ödememe ya da eksik ödeme yapmamız halinde ve ya taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerini bir takvim 
yılında ikiden fazla vadesinde ödememe ya da eksik ödeme yapmamız hâlinde madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarımıza 
ilişkin kalan taksitlerimizi ödeme hakkını kaybedeceğimizi biliyor, iletişim bilgilerimizin bilgilendirme amacıyla kullanılmasına 
izin veriyoruz. Yapılandırılan borçlarımızla ilgili olarak, dava açmayacağımızı ve açmış olduğumuz tüm davalardan vazgeçtiğimizi 

bildirir, yukarıda sicil numarası (saymanlık ve kurum numarası) belirtilen işyerimizden kaynaklanan İdari Para Cezası 

borçlarımızı bu formdaki tercihlerime uygun olarak ödemeyi talep eder, gereğinin yapılmasını arz ederiz.                     

 

                      İşveren veya Vekilinin 

Adı-Soyadı ve İmzası/Mühür veya Kaşesi  

    

                                                                                                                                        . … / .… / 2018 

                                                                                                          

ONAY/ İMZA 
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AÇIKLAMALAR 

 

1) Başvuru formu, en geç 31/07/2018 tarihine kadar e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta 

Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına gönderilecektir. 

2) Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde; taahhütlü, iadeli taahhütlü, PTT Kargo ya da APS 

gönderilerinin tercih edildiği durumlarda, başvuru formunun postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak 

kabul edilecektir. Buna karşın, adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak 

kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.  

3) Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde 7143 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. 

Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceğinin veya taksitle ödeme yolunun seçilmesine rağmen borcun 

kaç taksitte ödeneceğinin beyan edilmemesi halinde, borcun seçilebilecek azami taksit süresi içinde ödeneceğinin 

kabul edildiği varsayılarak, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar için 

yüzkırkdört,  İl özel idareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar için otuzaltı, 

diğer kamu idareleri için onsekiz eşit taksit üzerinden ödeme planı hazırlanacaktır. 

4) Kapsama giren borçlarla ilgili dava açılmış veya Kanun yoluna başvurulmuş olması halinde, borçların 7143 

sayılı Kanuna göre peşin veya taksitler halinde ödenebilmesi için, açılmış davalardan feragat edildiğine dair ilgili 

genelgenin Ek:7/a nolu ekinde yer alan dilekçenin Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir. 

5) Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, kapsama giren borçların tamamının en geç 31/8/2018 

tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.  

6) Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, yeniden yapılandırmaya esas toplam borç tutarına; 

a) Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar yönünden; altı eşit 

taksit için % 3,2,  dokuz eşit taksit için % 5,3, oniki eşit taksit için % 6,4,  onsekiz eşit taksit için % 8,6, yirmidört eşit 
taksit için % 10,9, otuzaltı eşit taksit için % 19, kırksekiz eşit taksit için  % 24,7, altmış eşit taksit için % 30,4, yetmişiki 

eşit taksit için   % 36,1, yüzkırkdört eşit taksit için % 70,3 oranında, 

b) İl özel idareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar yönünden;  altı eşit 

taksit için % 4,5, dokuz eşit taksit için % 8,3, oniki eşit taksit için   % 10,5,  onsekiz eşit taksit için % 15, yirmidört 

eşit taksit için % 19,4, otuz eşit taksit için  % 23,8, otuzaltı eşit taksit için   % 31,8 oranında  

c) Diğer kamu idareleri yönünden; altı eşit taksit için % 4,5, dokuz eşit taksit için % 8,3, oniki eşit taksit için            

% 10,5,  onsekiz eşit taksit için % 15 oranında, 

taksitlendirme farkı ilave edilecektir.  

7) Taksitle ödemenin tercih edilmesi durumunda ilk taksit ödeme yükümlülüğü 31/8/2018 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. 

8) 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. 

9) Borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde ödenmesi halinde, fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık 

değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca % 90 indirim, yapılacaktır. 

10) Taksitli ödeme yolunu tercih eden borçlularca ilk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi koşuluyla 

hesaplanan borcun ikinci taksitin ödeme süresi sonuna (31.10.2018 tarihine) kadar tamamının ödenmesi halinde, 

taksitlendirme farkı alınmaksızın Yİ-ÜFE aylık değişim oranları hesaplanan tutar üzernden %50 indirim yapılacaktır. 

10)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  
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5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ ( C ) BENDİ KAPSAMINDA 

SİGORTALI ÇALIŞTIRAN KAMU İŞVERENLERİN EK KARŞILIK PRİM BORÇLARININ 

7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR 

 BAŞVURU FORMU  

                                                                                                                                                         

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 

SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

PRİMLER DAİRE BAŞKANLIĞINA 

                                                        ANKARA 

  1- İşveren Bilgileri 

Kamu İdaresinin Adı/Ünvanı  

İşveren veya Vekilinin  
Adı, Soyadı, Ünvanı 

 

Adres 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

Semt………….                           İlçe………… 

 
Şehir………….                           Posta Kodu…….. 

Telefon 0(…...)………………… 

Faks 0(..….)………………… 

E-Posta Adresi   

Vergi Kimlik No  

  2- Kurum Kodu   

 

Ek Karşılık Kurum Kodu 

       

  3- Borcun Türü ve Ödenme Şekli (Bu bölümü doldurmadan önce “Açıklamalar” bölümünü okuyunuz.) 

% 20 EK KARŞILIK PRİM BORÇLARI 

TALEP EDİLEN TAKSİT SAYISI 

            

  

 

  

   

  

 

  

 

  

   

  

 

  

 

  

   

  PEŞİN    6     9 12  18 24 30 36  48 60 72 144   

                      

                           

                                        
Not: 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,  

           Taksitler seçilebilecektir. 

 
Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisini süresinde ödememiz koşuluyla, bir takvim yılında ikiden fazla 

vadesinde ödememe ya da eksik ödeme yapmamız halinde ve ya taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerini bir takvim 
yılında ikiden fazla vadesinde ödememe ya da eksik ödeme yapmamız hâlinde madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarımıza 
ilişkin kalan taksitlerimizi ödeme hakkını kaybedeceğimizi biliyor, iletişim bilgilerimizin bilgilendirme amacıyla kullanılmasına 
izin veriyoruz. Yapılandırılan borçlarımızla ilgili olarak, dava açmayacağımızı ve açmış olduğumuz tüm davalardan vazgeçtiğimizi 

bildirir, yukarıda sicil numarası (saymanlık ve kurum numarası) belirtilen işyerimizden kaynaklanan         % 20 Ek Karşılık Prim 

Borçlarımızı bu formdaki tercihlerime uygun olarak ödemeyi talep eder, gereğinin yapılmasını arz ederiz.                     

 

İşveren veya Vekilinin 

Adı-Soyadı ve İmzası/Mühür veya Kaşesi  

    

                                                                                                                                        . … / .… / 2018 

                                                                                                          
ONAY/ İMZA 
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   AÇIKLAMALAR 

 

1) Başvuru formu, en geç 31/07/2018 tarihine kadar e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta 

Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına gönderilecektir. 

2) Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde; taahhütlü, iadeli taahhütlü, PTT Kargo ya da APS 

gönderilerinin tercih edildiği durumlarda, başvuru formunun postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak 

kabul edilecektir. Buna karşın, adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak 

kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.  

3) Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde 7143 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. 

Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceğinin veya taksitle ödeme yolunun seçilmesine rağmen borcun 

kaç taksitte ödeneceğinin beyan edilmemesi halinde, borcun seçilebilecek azami taksit süresi içinde ödeneceğinin 

kabul edildiği varsayılarak, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar için 

yüzkırkdört,  İl özel idareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar için otuzaltı, 

diğer kamu idareleri için onsekiz eşit taksit üzerinden ödeme planı hazırlanacaktır. 

4) Kapsama giren borçlarla ilgili dava açılmış veya Kanun yoluna başvurulmuş olması halinde, borçların 7143 

sayılı Kanuna göre peşin veya taksitler halinde ödenebilmesi için, açılmış davalardan feragat edildiğine dair ilgili 

genelgenin Ek:7/a nolu ekinde yer alan dilekçenin Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına 

verilmesi gerekmektedir. 

5) Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, kapsama giren borçların tamamının en geç 31/8/2018 

tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.  

6) Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, yeniden yapılandırmaya esas toplam borç tutarına; 

a) Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar yönünden; altı eşit 

taksit için % 3,2,  dokuz eşit taksit için % 5,3, oniki eşit taksit için % 6,4,  onsekiz eşit taksit için % 8,6, yirmidört eşit 

taksit için % 10,9, otuzaltı eşit taksit için % 19, kırksekiz eşit taksit için  % 24,7, altmış eşit taksit için % 30,4, yetmişiki 
eşit taksit için   % 36,1, yüzkırkdört eşit taksit için % 70,3 oranında, 

b) İl özel idareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar yönünden;  altı eşit 

taksit için % 4,5, dokuz eşit taksit için % 8,3, oniki eşit taksit için   % 10,5,  onsekiz eşit taksit için % 15, yirmidört 

eşit taksit için % 19,4, otuz eşit taksit için  % 23,8, otuzaltı eşit taksit için   % 31,8 oranında  

c) Diğer kamu idareleri yönünden; altı eşit taksit için % 4,5, dokuz eşit taksit için % 8,3, oniki eşit taksit için            

% 10,5,  onsekiz eşit taksit için % 15 oranında, 

taksitlendirme farkı ilave edilecektir.  

7) Taksitle ödemenin tercih edilmesi durumunda ilk taksit ödeme yükümlülüğü 31/8/2018 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. 

8) 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. 

9) Borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde ödenmesi halinde, fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık 

değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca % 90 indirim, yapılacaktır. 

10) Taksitli ödeme yolunu tercih eden borçlularca ilk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi koşuluyla 

hesaplanan borcun ikinci taksitin ödeme süresi sonuna (31.10.2018 tarihine) kadar tamamının ödenmesi halinde, 

taksitlendirme farkı alınmaksızın Yİ-ÜFE aylık değişim oranları hesaplanan tutar üzernden %50 indirim yapılacaktır. 

10)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.                                                                                              

 


