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
Geçici 60 ıncı Madde Uyarınca Yapılandırılmasına İlişkin Duyuru
Bilindiği üzere, 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına
Dair Kanun 11/9/2014 tarihli ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir.
Anılan Kanunun 81 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununa geçici 60 ıncı madde eklenmiş olup, 11/9/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz
konusu geçici maddenin birinci ve ikinci fıkraları ile Kurumumuzun bazı alacaklarının yeniden
yapılandırılarak peşin veya taksitler halinde ödenmesine imkan sağlanmıştır.
Buna göre sözkonusu Kanunun uygulamasına yönelik hususlar 25/9/2014 tarih ve 2014/26
sayılı “Kurum Alacaklarının Geçici 60 ıncı Madde 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-)Kapsamına Giren Alacaklar
-2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup, 10/9/2014 ve öncesinde tahakkuk ettiği halde
ödenmemiş olan emeklilik keseneği ve kurum karşılığı ile sigorta primi, fiili hizmet süresi zammı ve
itibari hizmet süresi primleri,
-5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle 30/4/2014
tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezası alacakları,
ile bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı ve kanuni faiz alacakları, yeniden
yapılandırma kapsamına giren Kurumumuz alacaklarını oluşturmaktadır.
Buna göre, ilişkin olduğu dönem 2014 yılı Nisan ve öncesi olup aylık prim ve hizmet belgesi
10/09/2014 tarihinden önce gönderilmiş emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, sigorta primi, fiili
hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi prim borçları ile idari para cezasına konu olan işyeri
bildirgesi veya aylık prim ve hizmet belgelerinden yasal son gönderme süresi 30.04.2014 ve öncesi
olup 31/12/2014 tarihinden önce ilgilisine tebliğ edilen idari para cezası borçları yapılandırma
kapsamına girmektedir.
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 adresinden kesenek bilgi sistemi kullanıcı adı ve
şifresi girilmek suretiyle giriş yapacakları “Kamu İdaresi Bilgi Ekranında” bulunan “BORÇ” ve
“İPC” menüsünden güncel olarak sorgulayarak yapılandırma kapsamına giren borçlarının bulunup
bulunmadığı tespit edilebilecektir.

3-)Başvuru süresi, yeri ve şekli
Geçici 60 ıncı maddede 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 31/12/2014 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 yapılacak olup, başvuru girişinin yapılmasının ardından başvuru formunun başvuru
numaralı çıktısı mutlaka sistemden alınacaktır.
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 25/9/2014 tarih ve 2014/26 sayılı “Kurum
Alacaklarının Geçici 60 ıncı Madde Uyarınca Yapılandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki
Genelge” ekinde yer alan ilgili borç türüne ait başvuru formu ile elden ya da posta yoluyla;
a) Emekli keseneği ve kurum karşılığı ile sigorta primi için Mithatpaşa Cad. No:7
Sıhhiye/Ankara adresinden bulunan Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil Prim
ve Hizmet 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 Tescil Prim ve Hizmet Daire Başkanlığına,
c) İdari para cezası borçları için işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il
müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,
başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde, taahhütlü, iadeli taahhütlü, PTT Kargo (kapıdan
kapıya teslim) ya da APS yolunun tercih edilmesi halinde başvuru formunun postaya verildiği tarih
Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecek, buna karşın 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, ödeme planları da Kesenek Bilgi Sisteminde 6552 Yapılandırma
Bölümünde gösterilecek olup, bu şekilde bildirilecek olan ödeme planları 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
10/9/2014 tarihine kadar TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınmak suretiyle
hesaplanan tutarın tamamının 31/1/2015 tarihinin Cumartesi gününe rastlaması nedeniyle en geç
02/02/2015 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.
Peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçluların, yeniden yapılandırılmış borcun tamamını
ilk taksit ödeme süresi içinde ödeyememeleri halinde, üçüncü taksit ödeme süresinin sona erdiği
tarihe kadar (1/6/2015) talepte bulunmaları kaydıyla, daha önce yapmış oldukları peşin ödeme
başvuruları talep edecekleri taksit sayısına çevrilebilecektir.
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b-)Taksitli Ödeme Tercihi
Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde geçici 60 ıncı madde kapsamına giren
borçların, ikişer aylık dönemler itibariyle;
--İl özel idaresi, belediye, belediyelere bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz
kuruluşlarca yirmidört, otuz veya otuzaltı,
-- Diğer kamu idarelerince altı, dokuz, oniki veya onsekiz,
eşit taksitte ödenmesi mümkün bulunduğundan, başvuru formunda bahse konu taksit
sürelerinden birinin tercih edilmesi gerekmektedir.
Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceğinin veya borcun kaç taksitte ödeneceğinin
beyan edilmemesi halinde, borcun azami taksit süresi içinde ödeneceğinin kabul edildiği varsayılarak
İl özel idaresi, belediye, belediyelere bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca
otuzaltı, diğer kamu idareleri için onsekiz eşit taksit üzerinden ödeme planı hazırlanacaktır.
Başvuru formunda seçebilecekleri altı, dokuz, oniki veya onsekiz taksitten biri yerine farklı bir
taksit sayısı belirtilmesi halinde, taksit sayısına en yakın üst dilimdeki taksit sayısını tercih ettikleri
kabul edilecektir.
Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, yeniden yapılandırmaya esas toplam borç
tutarına (Anapara+Yİ-ÜFE) altı eşit taksit için % 5, dokuz eşit taksit için % 7, oniki eşit taksit için
%10, on sekiz eşit taksit için % 15 oranında taksitlendirme farkı ilave edilecektir.
İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz
kuruluşlarca yirmidört, otuz veya otuzaltı taksit talebinde bulunulması halinde sözkonusu
teksitlendirme farkı, yirmidört eşit taksit için %20, otuz eşit taksit için %25, otuzaltı eşit taksit için
%30 olarak uygulanacaktır.
Taksitle ödeme yükümlülüğünün tercih edilmesi durumunda aylık taksitler için ilk taksit
ödeme yükümlülüğü 2/2/2015 tarihinde sona ermekte olup diğer taksitler ikişer aylık dönemlere
halinde ödenecektir. İkişer aylık dönemler itibariyle ödenecek olan taksitlerin ödeme vadesi ikinci
ayın son günü itibariyle sona erecek olmakla birlikte, taksitlerin ödeme vadesinin son gününün resmi
tatile rastlaması halinde süre, resmi tatili izleyen ilk iş günü sona erecektir.
Diğer taraftan, borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen borcun
tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde (02/02/2015 tarihine kadar) ödenmesi halinde, peşin ödeme
talebinde bulunulmuş gibi kabul edilerek borçlulardan taksitlendirme farkı alınmayacaktır.
7-)Ödeme yükümlülüklerinin yasal süresi dışında yerine getirilmesi halinde geç ödeme
zammının hesaplanması
Kapsama giren borçları için taksitle ödeme yolunu tercih etmiş olan borçluların aylık
taksitlerini süresi geçtikten sonra ödeyecek olmaları halinde, bu taksitleri ödeme vadesinin sona
erdiği tarihi takip eden aydan ödemenin yapılacağı tarihe kadar 6183 sayılı Kanunun 51 inci
maddesine göre belirlenen gecikme zammı (1,40) üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile
birlikte ödeyeceklerdir.
8-)Yeniden Yapılandırma Hakkının Kaybedilmesi
Yapılandırma başvurusunda bulunmuş olan borçluların peşin ödeme yolunu tercih etmiş
olmaları halinde, yeniden yapılandırılmış borçların tamamını en geç 02.02.2015 tarihine kadar
ödememeleri ve bir takvim yılı içinde iki taksit ihlali meydana gelmeden peşin ödeme taleplerini
taksitle ödeme talebine de dönüştürmemeleri halinde kapsama giren borçlarını geçici 60 ıncı madde
doğrultusunda ödeme hakkını kaybedeceklerdir.
Taksitle ödeme yolu tercih edilmiş olmasına rağmen, bir takvim yılı içinde yasal süresi içinde
ödenmemiş veya eksik ödenmiş ikiden fazla taksitin bulunması ya da bir takvim yılında ikiden fazla
olmamakla birlikte ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerin en geç son taksiti izleyen ayın sonuna
kadar ödenmemesi halinde, ödenmeyen taksitler yönünden geçici 60 ıncı maddede öngörülen
hükümlerden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.
Dolayısıyla ödenmeyen veya eksik ödenen ya da yasal süresi dışında ödenen her bir taksit için,
bir taksit ihlali gerçekleşmiş olacağından, taksitle ödeme yolunu tercih etmiş borçluların aylık taksit
tutarlarını süresi içinde ve eksiksiz olarak ödemeye dikkat etmeleri gerekmektedir.
Kapsama giren borçları geçici 60 ıncı madde uyarınca yeniden yapılandırılmış olan borçluların,
ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yapılandırma hakkını kaybetmeleri halinde,
ödedikleri tutar kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanmış sayılacaklar, bakiye alacaklar ise cari
usul ve esaslar çerçevesinde tahsil edilecektir.
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