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6552 SAYILI KANUN İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK 
SİGORTASI MEVZUATINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 

11.9.2014 tarihli ve Mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun; 
81. Maddesinde SGK prim borçları ve cezalarının yeniden yapılandırılması ile ilgili 
düzenlemeler yer almaktadır. 

2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup bu maddenin yayımlandığı tarihten önce 
tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan; 

a) Sigortalılık statülerinden kaynaklanan;  

 Sigorta primi,  
 Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı,  
 İşsizlik sigortası primi,  
 Sosyal güvenlik destek primi, 

b) Bu maddeye 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   
 Eğitime katkı payı, 

ç) 30/4/2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale 
konusu işlere ilişkin olup 11.09.2014 tarihinden önce Kurumca resen tahakkuk 
ettirilerek işverene tebliğ edildiği hâlde 11.09.2014 tarihi 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, 

d) Bu Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık 
sigortalısı olanların genel sağlık sigortası primi, 

e) Sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken 5335 
sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara 
ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilmesi gerekenlere, bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiği tespit 
edilen aylıklara ilişkin borç, 
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asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu maddenin 
yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas 
alınarak hesaplanacak tutarın, bu maddede belirtilen süre ve şekilde ödenmesi 
hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ferî 
alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir. 

30/4/2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup 11.09.2014 
tarihi itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının %50'si ile bu tutara 
ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar geçen 
süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu 
maddede belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde idari para cezası asıllarının 
kalan %50'si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı 
gibi ferî alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir. 

Yapılandırılan Borçların Taksitle Ödenmesi İmkanı 

Taksitle yapılacak ödemelerde bu kanuna göre belirlenen tutar; 

Taksit Miktarı Oran 

 6 Eşit Taksit İçin  1,05 

 9 Eşit Taksit İçin  1,07 

 12 Eşit Taksit İçin  1,10 

 18 Eşit Taksit İçin  1,15 

katsayısı ile çarpılacaktır. Bulunan tutar faydalanmak istenen taksit sayısına bölünmek 
suretiyle 2’şer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır.  

Söz konusu borçlarını yapılandırmak üzere başvuruda bulunan borçlulara, tercih 
ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilecektir. Ancak, tercih edilen süreden 
daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre 
düzeltilecektir. 

Yapılandırma Talebinde Bulunanların Kanundan Yararlanma Şartları 

1) Bu madde hükümlerinden yararlanarak borçlarını yapılandırmak isteyen borçluların; 

 (d) bendinde belirtilen; 

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 60. Maddesinin 1. 
Fıkrasının (g) bendi kapsamındaki, Genel Sağlık Sigortalılıklarından kaynaklanan Genel 
Sağlık Sigortası primlerinin yapılandırılması için, 01.10.2014 tarihinden itibaren 7 ay 
içinde, 

 Diğer bentlerde belirtilen borçlarının yapılandırılması için ise 01.10.2014 
tarihinden itibaren 3 ay içinde, kuruma başvurmaları gerekmektedir. 
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2) Yapılandırılan borçlara ilişkin hesaplanan tutarların ilk taksitinin; 

 Genel Sağlık Sigortası primi borçları için 01.10.2014 tarihinden itibaren 8 ay içinde, 
 Diğer bentlerde belirtilen borçlar için 01.10.2014 tarihinden itibaren 4 ay içinde, 

ödenmesi gerekmektedir. 

Diğer taksitler ise 2’şer aylık dönemler hâlinde azami 18 eşit taksitte ödenecektir.  

3) Bu maddeye göre ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında en fazla 2 
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 
hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu madde hükümlerinden 
yararlanılır. 

Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi 
veya bir takvim yılında 2’den fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi 
hâlinde bu madde hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm alacakları 
tahsil daireleri açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır. 

4) Bu madde hükümlerinden yararlanarak yapılandırma talep eden borçluların, 
yukarıda belirtilen şartların yanı sıra; 

 dava açmamaları,  
 açılmış davalardan vazgeçmeleri,  
 kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir. 

 

 

 
Saygılarımızla, 


