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UYGULAMA KANUNU 
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AMAÇ, KAPSAM ve TEMEL KANUNİ DAYANAK

Bilindiği gibi, çok çeşitli kamu alacaklarının yapılandırıldığı 11/11/2020 tarihli -

7256 sayılı «Bazı alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik

yapılması Hakkında Kanun» 17/11/2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazetede

yayımlanmış bulunmaktadır.

SGK alacakları ile ilgili maddeleri Kanunun yayımı tarihi ile birlikte yürürlüğe

girmiştir.

Bu Kanunda belirtilen Kamuya olan borçların içinde en yüksek kamu alacağı

tutarından birini, sigortalı ve işverenlerin SGK’ na olan borçları oluşturmakta olup, bu

borçlar içindeki en yüksek tutarı ise, işverenlerin 4a kapsamında çalıştırdıkları

sigortalılarından kaynaklanan prim borçları teşkil etmektedir.

Dolayısıyla konumuz, 5510 sayılı Kanunun 4/1-a kapsamında çalıştırdıkları

sigortalılardan kaynaklanan ve uygulamada en çok karşılaşılan prim ve İPC borçları olmak

üzere diğer borçları ve bu borçların yapılandırılması veya yapılandırılmamasının

doğurduğu sonuçlarla sınırlı bulunmaktadır.

Amaç, Kanunun uygulanması ve yapılandırmanın sonuçları konusunda ilgililerin

bilgilenmesini ve karşılaşılabilecek yersiz mağduriyetlere karşı hak arama gerekçelerinin

oluşturulmasını sağlamaktır.
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I- YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN ve GİRMEYEN BORÇLAR

A-Yapılandırma kapsamına giren borçlar

4/a statüsünde sigortalı çalıştıran işverenlerin, 7256 sk. kapsamında, yeniden

yapılandırılabilecek borçlarını;

2020 yılı Ağustos ve önceki aylara ilişkin olup, bu Kanunun yayım tarihi olan

17/11/2020 tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde bu tarih itibarıyla ödenmemiş olan;

1- 5510/4-1(a), bendi kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan;

sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

2- 31/8/2020 tarihinden önce (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki

inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup bu kanunun yayım tarihinden önce Kurumca

re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilen ancak, Kanunun yayım tarihi itibarıyla

halen ödenmemiş olan; yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda

bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,

3- İlgili Kanunları gereğince SGK. tarafından takip edilmekte olan Damga

Vergisi, Özel İşlem Vergisi ve Eğitime Katkı Payı,
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4-31/8/2020 tarihinden önce (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup

başvuru tarihine (31/12/2020) kadar kesinleşen İDARİ PARA CEZALARI

5-7256 sk. kapsamına giren ve kanunun yayım tarihi olan 17/11/2020 tarihinden

önce asılları ödenen alacakların; bu tarih itibarıyla henüz ödenmemiş olan fer 'ileri,

6-7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan ve halen ödenmekte

olan borçlarının arta kalan tutarı,

olarak sıralamak mümkün bulunmaktadır.
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B-Yapılandırma kapsamına girmeyen borçlar

7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin onuncu fıkrası uyarınca;

-6552 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında

yapılandırılan alacaklar,

-6736, 7020 sayılı Kanun hükümlerine göre bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla

taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden

alacaklar,

-Kira alacakları,

-7256 sayılı kapsamına giren, Kanunun yayımı tarihi itibariyle 5510 sayılı

Kanunun 91 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre mücbir sebep hali ilan edilmesi

nedeniyle ödeme süresi ertelenen primlerden ödeme süresinin son günü 2020 yılının

Ekim, Kasım veya Aralık ayına tekabül edecek şekilde belirlenenler, (2020/Ekim, Kasım ve

Aralık aylarına ertelenen, 2020/ Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayları)

bu Kanun kapsamında yapılandırılamamaktadır.

Bu borçların yapılandırılması talep edilmiş olsa dahi, yapılandırma kapsamına 

giren borçlardan ayrıştırılır ve yapılandırılmaz .
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II-BAŞVURU SÜRESİ, YERİ, ŞEKLİ VE TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ

Borçluların kapsama giren;

1- 5510/4 (a) kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin bu sigortalılardan

kaynaklanan;

- Sigorta primi, İşsizlik sigortası primi, Sosyal güvenlik destek pimi,

-Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları,

- İdari para cezası,

- Damga vergisi, -Özel işlem vergisi, -Eğitime katkı payı

borçlarını yapılandırabilmeleri için;

31/12/2020 tarihi mesai bitimine kadar,

Kurumun uygulama genelgesinin ekinde bulunan (Ek:1/a) başvuru formu

doldurulmak suretiyle şahsen, ya da posta yoluyla veya e-sigorta kanalıyla (23.59 a

kadar) veya e-Devlet aracılığı ile işyerinin bağlı bulunduğu SGK ünitesine, başvuruda

bulunmaları gerekmektedir.
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2-BAŞVURU AŞAMASINDA DİKKAT EDİLECEK ÖNEMLİ HUSUSLAR

1- Posta ile veya e- sigortadan başvuru

e-Sigorta kanalıyla yapılacak başvuruların, www.sgk.gov.tr adresinden e-sigorta
kullanıcı kodu ve şifresi girilmek suretiyle yapılması gerekmekte olup, başvuru
girişinin yapılmasından sonra işlemin mutlaka onaylanması gerekmektedir.

Posta yolu ile yapılan başvurularda: T., İT., APS ve PTT Kargo yoluyla yapılan
gönderilerde, başvuru formunun/dilekçenin postaya verildiği tarih Kuruma verildiği
tarih, adi posta yolu ile yapılan başvurularda; başvuru formunun Kurum evrak
kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilir.

2- KKÇ olan, kullanıcı kodu ve şifresini unutan işyerlerince başvuru

Kanun kapsamından çıkmış olup daha önce e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi

almamış veya unutmuş olan işverenlerce e-Sigorta kanalıyla başvuru yapılması

mümkün bulunmadığından, bu işverenlerin başvurularını elden ya da posta kanalıyla

işyerinin bağlı bulunduğu SGK İl/Merkez Müdürlüğüne yapmaları icap etmektedir.
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BAŞVURU SÜRESİ – ŞEKLİ – TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ

Mustafa İTİŞKEN – Sosyal Güvenlik ve İş Kanunu ; Danışmanlık, Eğitim ve Mütalâa hizmetleri ; 

« isverenislemleri.com »   « mitiskenm@gmail.com »

3- Borçlarını 7143 sk. kapsamında yapılandıranlar,

İşverenlerin, 7143 sk. kapsamında yapılandırdıkları ve halen ödemekte oldukları

borçlarından arta kalan tutarını, bu kanun kapsamında ödemek istemeleri halinde;

uygulama genelgesi ekindeki formda bulunan “7143 yapılandırmanın dahil edilmesini

istiyorum” seçeneğinin işaretlenmesi icap etmektedir. Bu durumda ödenen taksitler

7143 sk. kapsamında geçerli sayılacak, arta kalan tutarlar ise 7256 sk. kapsamında

yapılandırılacaktır. (7256 sk./3.9b)

4-Yetkili kurum ünitesine başvuru yapılmazsa,

Başvuruda bulunan ünitenin görev alanına girmeyen talepler, başvuru

formları/dilekçeler ile birlikte ilgili Kurum ünitesine gönderilir.

5-Birden fazla işyeri olan işverenler bazı işyerleri için talebi unutmuşsa,

5510/4-1a kapsamında sigortalı çalıştıran ve aynı veya farklı illerde birden fazla

işyeri bulunan işverenlerce, başvuru süresi içinde bazı işyerleri için başvuruda bulunup

bazıları için başvuruda bulunulmadığı durumlarda, ilk taksit ödeme süresi içinde

(28/2/2020) yazılı olarak başvurmak suretiyle, yasal süresi içinde işyerine ait

yapılandırma başvurusunun bulunduğunu ispatlaması halinde, bu işyerleri için de süresi

içinde başvurulmuş kabul edilerek işlemler sonuçlandırılmaktadır.
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6-İşveren bazı borçlarını yapılandırmış, bazılarını unutmuşsa ? !

Başvuru süresi içinde bir borç türünden yapılan geçerli başvurunun, ilk taksit

ödeme süresinin son günü olan 28/2/2021 tarihine kadar yazılı olarak talep edilmesi

halinde, yapılandırma talebi, kapsama giren diğer borç türleri için de geçerli kabul

edilir.

7- Şirket başvurmamış, ortağı kendi hissesi için başvurmuşsa ? !

Kuruma borçlu olan şirketin yapılandırmaya başvurmamasına rağmen, ortakların

başvuru süresi içinde kendi hisselerine düşen borçları için yapılandırma talebinde

bulunmaları halinde bu taleplerin geçerli kabul edilir.

8- Şirket başvurmamış ortağı, yön. kur. üyesi, Şrk. Md. başvurmuşsa,

Kuruma borçlu olmalarına rağmen, yapılandırma başvurusunda bulunmayan

şirketlerin, şirket ortaklığı/şirket müdürlüğü/yönetim kurulu üyeliği (vb.) sona erenlerin

sorumlu olduğu dönemlerden kaynaklanan borçları için başvuru süresi içindeki

yapılandırma talepleri kabul edilir.
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9- Hem şirket hem de ortağı başvurmuşsa,

Şirketin, süresi içinde yapılandırma talebinde bulunmasına rağmen, ortağın yine
de ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar, kendi ortaklığından kaynaklanan borcu için
yapılandırılma talebinde bulunması halinde bu talep de kabul edilmektedir. (şirketin
ve ortağın borçlarını muntazam ödeyerek bitirilmesi durumunda, ortaktan mükerrer
olarak tahsil edilen tutar iade edilecektir.)

10- Gerçek kişi işveren başvurmuş, ortağı veya kanuni temsilcisi olduğu şirketi
unutmuşsa,

Gerçek kişi işverenliğinden kaynaklanan, kapsama giren borçlarını başvuru
süresi içinde yapılandırma talebinde bulunan borçlunun, ortağı veya kanuni temsilcisi
olduğu şirketten kaynaklanan borcunu ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar
yapılandırma talebinde bulunması halinde, yapılandırma talebi kabul edilmektedir.

11- Borcu olmayan işverenin mah. K. denetim rap. İle ortaya çıkan borçları

Kuruma borcu olmadığından süresinde 31/12/2020’ e kadar başvurmayan
işverenin bu tarihten 28/2/2021 tarihine kadar, 2020/Ağ. ve öncesi döneme ilişkin
mahkeme kararı, denetim raporu, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgi ve
belgelerden dolayı tahakkuk eden bir borcunun oluşması ve işverenin de bu borcu
için 28/2/2021 tarihine kadar yapılandırma talebinde bulunması halinde, işverenin bu
talebinin (Önceki yapılandırma Kanunlarının uygulanmasına kıyasen) kabul edileceği
değerlendirilmektedir.
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12-Borcu olmayan asıl işveren başvurmamış, alt işverenin borcu çıkmışsa,

Asıl işverenin borcu olmaması nedeniyle yapılandırma müracaatında

bulunmaması ancak, yapılan denetimler sonucunda alt işverenlerden birinin

yapılandırma kapsama girecek borcunun 31/12/2020 tarihinden sonra tahakkuk etmesi

durumunda, alt işverenin ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar yapacağı yapılandırma

başvurusunun, yazılı olarak talep etmesi halinde asıl işveren açısından da geçerli bir

müracaat olarak kabul edileceği (Önceki yapılandırma Kanunlarının uygulanmasına kıyasen)

değerlendirilmektedir.

13-4/a, b, c kapsamında sigortalı/işveren olanların, bir statüden kaynaklanan

borçları için, ilk taksit ödeme süresi içinde yazılı olarak süresinde başvurulması

halinde diğer sigortalılık/işverenlikten kaynaklanan borçlar için de geçerli kabul edilir.
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III- YAPILANDIRMA USUL VE ESASLARI

Ödeme Tercihine göre;

Yapılandırılan tutarın;

Peşin ödeme talebinde bulunulması halinde: Borcun tamamının ilk taksit ödeme
süresinin sonuna (28/2/2021) kadar,

Taksitle ödeme talebinde bulunulması halinde: İlk taksit 28/2/2021 tarihine kadar,

2. taksiti ise 30/4/2021 tarihine kadar ödenmek kaydıyla, 28/2/2021 tarihinden itibaren 2’şer aylık
taksitler halinde, tam ve eksiksiz olarak,

ödenmesi gerekmektedir.

Alacak tutarının hesabı;

1-Prim, Damga Vergisi, Özel İşlem Vergisi Ve Eğitime Katkı Payı Alacaklarının
hesaplanması,

GENEL OLARAK,
(7256 sk./2.11.fıkrası uyarınca) Yapılandırılan borç asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin

bittiği tarihlerden Kanunun yayımlandığı 17/11/2020 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık
değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde
ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan GC. ve GZ. gibi fer’i alacakların tamamının
tahsilinden vazgeçilmektedir.
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2-İŞVEREN BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI VE ÖDENMESİ, (İPC HARİÇ)

2.1-Borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi (28/2/2021) içinde peşin ödenmesi,

Yapılandırılan borcun tamamının, ilk taksit ödenme süresi içinde (28/2/202, dâhil)
peşin olarak ödenmesi halinde; bu tutara her hangi bir katsayı uygulanmamakta, Kanunun
yayımlandığı tarihten, ödeme tarihine kadar geçen süre için de her hangi bir faiz alınmamakta
ve fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar
üzerinden % 90 indirim yapılmaktadır.

2.2-Borcun tamamının 31/3/2021 tarihine kadar ödenmesi,

Burada kanun koyucunun, yapılandırmanın bozulmasına yol açmayacak bir şekilde
her bir yıl için aksatılan taksitlerin, yapılandırmanın en son taksitini takip eden bir aylık süre
içinde 6183/51 inci maddesinde belirtilen GZ. esas alınmak suretiyle hesaplanan geç ödeme
zammı ile birlikte ödenebileceğine ilişkin olarak verilen bir aylık ek sürenin adaletli yaklaşımla,
peşin ödeme talebinde bulunup da 28/2/2021 tarihine kadar ödeyemeyen işverenlere de
tanındığı görülmektedir. Ki çokta iyi olduğu değerlendirilmektedir.

Dolayısıyla, peşin olarak hesaplanan borcun 1/3/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar
ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde;

Ödenmeyen veya eksik ödenen tutarın tamamını 6183 sayılı Kanunun 51 inci
maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile
birlikte 31/3/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödeyen işverenler,

Peşin ödeme hükümlerinden yararlandırılmaktadırlar.
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2.3-Borcun tamamının ikinci taksit ödeme (30/4/2021 tarihine kadar) süresi içinde

ödenmesi

7256 sk. uyarınca taksitli ödeme yolunu tercih eden borçlularca ilk taksitin

süresinde ve tam olarak ödenmesi koşuluyla hesaplanan borcun ikinci taksitin ödeme

süresi sonuna kadar (30/4/2021 tarihine kadar) tamamının ödenmesi halinde,

taksitlendirme farkı alınmadan Yİ-ÜFE tutarı üzerinden % 50 indirim yapılarak

hesaplanan tutar tahsil edilmektedir.

Bu uygulamanın her ne kadar (1. taksitin ödenmesine bağlı olması nedeniyle)

taksitle ödeme gibi değerlendirilmesi mümkün ise de; peşin ödemenin zihinlerde daha

derli toplu kalabilmesi için, bu tarz bir ödemeyi de 3. tarz bir peşin ödeme gibi görmek

mümkün bulunmaktadır.

Buradaki önemli farklardan biri, bu tarz bir peşin ödeme yapılabilmesi için ilk

taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi ve yapılandırma tutarı içindeki Yİ-ÜFE

tutarından % 90 yerine % 50 indirim yapılıyor olmasıdır.
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3- ALACAK ASILLARININ YAPILANDIRILMA YÖNTEMİ

7256 sk. kapsamına giren alacak asıllarına, ödeme vadesinin sona erdiği

tarihten, Kanunun yayımlandığı 17/11/2020 tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre

için 31/12/2004-31/10/2016 tarihine kadar İstatistik kurumu tarafından belirlenen

TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları basit usulde uygulanmak 1/11/2016

tarihinden itibaren ise % 0.35 oranı esas alınmak suretiyle, GC. ve GZ. yerine tahsil

edilecek tutar hesaplanmaktadır. (Kanunun yayımlandığı ay için de kıst ay dikkate

alınmakta dolayısıyla, 2020/Kasım ayı için %0.35 oranı 16 günlük olarak

hesaplanmaktadır.

-GC. ve GZ. yerine dikkate alınacak tutar; 2004/Ocak-2016/Ekim dönemindeki

TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları artı (+) değerler toplanmak, eksi (-) değerler

düşülmek suretiyle hesaplanmaktadır.

Sonuç itibarıyla; GC. ve GZ. yerine esas alınacak tutarın hesaplanmasının

ardından, bulunan bu tutar ile alacak aslı toplanarak yeniden yapılandırılacak olan

alacak tutarı hesaplanmış olmaktadır.
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4- ASLI ÖDENMİŞ FER’İ ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI

Yapılandırma kapsamına giren alacak asıllarının 7256 sk. nun yayımlandığı

17/11/2020 tarihinden önce ödenmiş olmasına rağmen fer’ilerinin ödenmemiş olduğu

durumlarda, fer’i alacaklara Kanunun yürürlük tarihi olan 17/11/2020 tarihine kadar sosyal

güvenlik mevzuatının ilgili hükümleri doğrultusunda hesaplanan tutarın % 40’ı yeniden

yapılandırmaya esas alınmakta, % 60 ının tahsilinden vazgeçilmektedir.(7256 sk./2.md.14. fık.)

5- İDARİ PARA CEZALARININ YAPILANDIRILMASI (HESAPLANMASI)

5.1- Kanunun yayım tarihinden (17/11/2020) önce kesinleşen İPC. ları yönünden.

31/8/2020 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olup kanunun yayımlandığı

tarihten önce kesinleşen, yayımı tarihi itibarıyla halen ödenmemiş olan İPC asıllarının %

50 si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 7256 sk. nun yayımlandığı tarihe

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

kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde İPC asıllarının arta kalan % 50 si ile

uygulanan GC. Ve GZ. nın tahsilinden vazgeçilmektedir.

Dolayısıyla İPC nın yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilebilmesi için;

tespitin 31/8/2020 tarihi veya öncesine ait bir tarih olması ve en geç bu Kanunun yayım

tarihi olan 17/11/2020 tarihinden önce (yani 16/11/2020 tarihine) de kesinleşmiş olması

gerekmektedir.
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5.2-Kanunun yayım tarihinden başvuru tarihine kadar olan sürede kesinleşen
İPC ları yönünden,

7256 sk./4. md. 16. fık. da; geçmiş yapılandırma kanunlarında olmayan bir
hüküm uygulamaya konulmuş bulunmaktadır.

Bu hükümde, 31/8/2020 tarihinden önce işlenmiş fiillere ilişkin olarak tespit
edilmiş olmakla birlikte Kanunun yayım tarihi olan 17/11/2020 tarihi ile başvuru tarihine
kadar kesinleşen İPC yapılandırılması için en geç 31/12/2020 tarihine kadar başvurulması
halinde;

Bu İPC larının asıllarının % 50 si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihten
başvuru tarihine kadar geçen süre için aylık % 0.35 oranı esas alınmak suretiyle
hesaplanacak tutarın 7256 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak ödenmesi halinde;

Bu İPC larının asıllarından kalan % 50 si ile normal şartlar altında uygulanması
gereken GC. ve GZ. nın tahsilinden vazgeçilmektedir.

Bu uygulamadaki en önemli nokta; 31/8/2020 tarihinden önce yapılan tespitlere
ilişkin İPC larının Kanunun yayım tarihinden başvuru tarihine kadar olan sürede
kesinleşmiş olması gerektiğidir.

İPC borçlarının yapılandırmasına ilişkin önceki uygulama (5.1 de açıklanan) ise;
31/8/2020 tarihinden önce işlenen fiillerden oluşan İPC. larının 16/11/2020 tarihine kadar
kesinleşenleri kapsamaktadır.
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6- EKSİK İŞÇİLİK PRİM BORCUNUN PEŞİN ÖDENMESİ

* 31/8/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan,

Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten
kaynaklanan prim borçlarının,

Kanunun yayım tarihinden önce işverene tebliğ edilmiş olması ve peşin ödemeyi
seçerek yapılandırma başvurusunda bulunulmuş olması halinde; söz konusu borcun
tamamının varsa diğer borçlarla birlikte en geç 28/2/2021 tarihine kadar, bu tarih resmi
tatile denk geldiğinden 1/3/2021 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

* Öte yandan peşin olarak hesaplanan borcun 28/2/2021 tarihine (bu tarih dâhil)
kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen tutarın
6183/51 inci maddesine göre belirlenen GZ. oranı üzerinden hesaplanacak geç ödeme
zammı ile birlikte 31/3/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödenmesi halinde peşin
ödeme hükümlerinden yararlandırılacaktır.

Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları varsa diğer sigorta prim borçları ile
birlikte aynı ödeme planında gösterilmektedir.

Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının taksitle ödenmesi
Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının kanunun yayım tarihinden önce

hesaplanarak işverene tebliğ edilmiş olması halinde eksik işçilikten kaynaklanan
prim borçlarının taksitlendirme işlemi genel hükümlerde sayıldığı gibi olmakla birlikte
ihale konusu işlerde idare makamlarına sunulmuş teminat mektupları yönünden farklı
hususlar göz önünde bulundurulmalıdır.
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7- TAKSİTLER HALİNDE ÖDENECEK TUTARIN HESAPLANMASI VE

TAKSİTLERİN ÖDENME SÜRELERİ

7.1- Genel olarak

7256 sayılı Kanun kapsamına giren borçların, 2’ şer aylık süreler itibarıyla

olmak üzere (özel olarak belirtilenler hariç) 6, 9, 12, 18 eşit taksitte ödenmesi mümkün

bulunmaktadır.

Taksitle ödeme talebinde bulunan borçluların, başvuru formunda taksit sayısını

belirtmeleri gerekmekte olup, başvuru formunda taksit sayısı belirtilmemişse; borcun

azami taksit süresi içinde ödeneceği kabul edilerek,

Taksitle ödeme yolunun seçilmesine rağmen, tercihi mümkün olmayan bir

taksit sayısının işaretlenmesi halinde; taksit sayısına en yakın üst dilimdeki taksit

sayısı,

18 den fazla taksit sayısının işaretlenmesi durumunda 18 taksit süresi,

esas alınarak işlem yapılmaktadır.

Kapsama giren tüm borç türleri için aynı veya farklı ödeme şekli (peşin veya

taksitle) veya aynı veya değişik taksit sayısı seçilebilmesi mümkün bulunmaktadır.
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7.2- Peşin ödeme talebinde bulunulmasına rağmen ödenemezse ? !

Yapılandırılan borcun peşin ödeneceği belirtilmekle birlikte 28/2/2021 tarihine

(bu tarih dâhil) kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde; 6183/51. maddesine

göre belirlenen GZ. oranı üzerinden hesaplanan geç ödeme zammı ile birlikte 31/3/2021

tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödenmesi halinde yine peşin ödeme hükümlerinden

yararlandırılmaktadır.

7.3-TAKSİT talep edilip PEŞİN ödenirse !

İşverenler tarafından, başvuru sırasında, hesaplanan borcun taksitler halinde

ödeneceğinin belirtilmesine rağmen, borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde

ödenmesi halinde bu işverenler de; peşin ödeme avantajlarından

yararlandırılmaktadırlar.
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7.4-Taksitler halinde ödenecek olan tutarın tespiti,

Öncelikle kapsama giren alacaklara ilişkin alacak aslı ile GC. ve GZ. Yerine

geçmek üzere Yİ-ÜFE tutarı hesaplanmakta, bulunan bu tutar, talep edilen taksit sayısına

ait katsayı ile çarpılarak yapılandırmaya esas toplam alacak tutarı, bu tutarın, tercih

edilen taksit sayısına bölünmesiyle de ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit

tutarı bulunmaktadır.

7.5-Ödeme günü resmi tatile rastlarsa

2 şer aylık dönemlerin son günleri, son ödeme günleridir. (bu günün resmi

tatile rastlaması halinde vade tarihi, resmi tatili izleyen ilk iş günü içinde sona

ermektedir.)

7.6- Borcun belirtilen taksit sayısından/süresinden önce ödenmesi

Borcun tamamının tercih edilen taksit sayısından daha kısa süre içinde

ödenmek istenmesi halinde; öncelikle taksitlendirme farkının ilgili taksit sayısına ait

katsayıya göre yeniden hesap edilmesi, ardından kalan taksit tutarları, ilgili katsayıya

göre hesaplanan bakiye taksitlendirme farkı üzerinden tahsil edilmesi gerekmektedir.
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7.7-Tercih edilen ödeme planının değiştirilmesi,

-Talep edilen taksit sayısından daha fazla taksitle ödeme talebi

Yapılandırmaya yasal süresi içinde başvurmak şartıyla, ilk taksit ödeme süresi
sona ermeden ve başvuru tarihi değiştirilmeden, başvuru sırasında talep edilen taksit
sayısı tercihinin daha fazla veya daha az taksit sayıda değiştirilmesi mümkün
bulunmaktadır.

-Peşin ödeme talebinin taksite dönüştürülmesi

Öte yandan, kapsama giren borçları için, peşin ödeme yolunu tercih etmiş
olan borçluların, birinci taksit ödeme süresinin sona erdiği 28/2/2021 tarihine kadar (bu
tarih dâhil) talepte bulunmaları kaydıyla, peşin ödeme başvuruları talep edecekleri
taksit sayısına çevrilebilecektir.

7.8-Borcun tamamının ikinci taksit süresinde ödenmesi
Bu Kanun uyarınca taksitli ödeme yolunu tercih eden borçlularca ilk taksitin

süresinde ve tam olarak ödenmesi koşuluyla hesaplanan borcun ikinci taksitin ödeme
süresi sonuna (30/4/2021tarihine) kadar tamamının ödenmek istenmesi halinde,
taksitlendirme farkı alınmaksızın Yİ-ÜFE aylık değişim oranları % 50 indirim yapılarak
hesaplanan tutar tahsil edilecektir.
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IV- 6183/48 KAPSAMINDA TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLARIN YENİDEN

YAPILANDIRILMASI

Yapılandırma Kanununun yürürlüğe girdiği 17/11/2020 tarihinden önce 6183/48

inci maddesine istinaden borçları tecil ve taksitlendirilmiş olan borçluların, bu borç

için yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmaları durumunda;

Tecil ve taksitlendirme işleminin 7256 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih

itibarıyla

-Bozma koşuluna girmiş olduğunun anlaşılması halinde; gerekli bozma işleminin

yapılmasından sonra kalan borç yapılandırılacaktır.

-Bozma koşuluna girmemiş olduğunun anlaşılması halinde; ise tecil ve

taksitlendirmenin durdurma işlemi yapılarak, kalan taksit tutarlarına ilişkin alacak

asılları yeniden yapılandırmaktadır.
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V-ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ VEYA EKSİK YERİNE
GETİRİLMESİ, İHLAL NEDENİ OLARAK KABUL EDİLEN VE EDİLMEYEN HALLER –
YENİDEN YAPILANDIRMA HAKKININ KAYBEDİLMESİ

1- Peşin ödeme yolunu tercih eden borçlular yönünden;

Peşin ödemelerinin en geç 28/2/2021 tarihine kadar yapılması gerekmekte olup,
yapılamaması durumunda; peşin taleplerinin taksitli ödemeye çevrilerek ilk taksitin
28/2/2020 tarihine kadar ödenmesi icap etmektedir.

Aksi taktirde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmektedir.

* Peşin yapılacak ödemelerini 28/2/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar
yapamayan veya eksik yapan işverenler; ödeyemedikleri veya eksik ödedikleri tutarı
6183/51 inci maddesine göre belirlenen GZ. oranı üzerinden hesaplanacak geç ödeme
zammı ile birlikte 31/3/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödemeleri durumunda; peşin
ödeme avantajlarından yararlandırılmaktadır.

Hal böyle olmakla birlikte, peşin ödeme başvurusunda bulunan borçluların
kısmi ödeme yapmaları halinde, yapılandırma hükümlerinden ödedikleri tutar kadar
yararlandırılacaklardır.

Kanunun yürürlük tarihinden sonra yapılan ödemeler, peşin ödeme yolunun
tercih edilmiş olması halinde peşin ödeme tutarına; taksitle ödeme yolunun tercih
edilmiş olması halinde ilk taksit tutarına mahsup edilecektir.
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2- Taksitle ödeme yolunu tercih edenler yönünden,

Ödeme yükümlülüğünün yasal süresi dışında yerine getirilmesi ve ihlaller

- İlk taksitin 1/3/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil), ikinci taksitin 30/4/2021

tarihine kadar (bu tarih dahil), tam olarak ödenmemesi,

- İlk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesine rağmen, bir takvim yılı

içinde 2’den fazla taksitin ödenmemesi,

-Bir takvim yılı içinde, ikiden fazla olmamak kaydıyla yasal süresi içinde

ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin; (Kanunun 3md./6.fıkrasına istinaden) son taksit

süresini izleyen ayın sonuna kadar, ödeme vadesinin sona erdiği tarihten itibaren 6183/

51 inci maddesine göre belirlenen GZ. oranı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı

ile birlikte (ödenmesi mümkün bulunmakla birlikte) ödenmemesi,

durumunda yapılandırma bozulmaktadır.

Ödenmeyen, eksik ödenen veya yasal süresi dışında ödenen her bir taksit için

bir taksit ihlali gerçekleşmiş olmaktadır.
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*Yıl sonuna denk gelen taksitlerin son ödeme tarihinin, resmi tatile denk gelmesi

veya ödeme sürelerinin uzatılması nedeniyle takip eden ödeme gününde de ödenmemesi

halinde; bu ihlal ait olduğu yıl için ihlal olarak kabul edilmektedir.

Ödeme vadesi geçmiş taksit borcu bulunan borçlularca yapılan ödemeler;

ödemenin yapıldığı dönemde henüz ödeme vadesi sona ermemiş olan taksite; ödemenin

yapıldığı dönemde ödeme vadesi sona erecek taksit yoksa ödeme vadesi geçmiş en eski

taksite mahsup edilmektedir.

Mahsup işlemi

Yapılandırma başvurusunda bulunan borçluların 7256 sk. göre peşin ödemeleri

gereken tutarlar için kısmi ödeme yapmaları halinde, anılan Kanun hükümlerinden

ödedikleri tutar kadar yararlandırılacaklardır.

Kanunun yürürlük tarihinden sonra yapılan ödemeler, peşin ödeme yolunun

seçilmiş olması halinde peşin ödeme tutarına; taksitle ödeme yolunun tercih edilmiş

olması halinde ilk taksit tutarına mahsup edilecektir.

Diğer taraftan, ödeme vadesi geçmiş taksit borcu bulunan borçlularca yapılan

ödemeler;

- Ödemenin yapıldığı dönemde henüz ödeme vadesi sona ermemiş olan taksite,

- Ödemenin yapıldığı dönemde ödeme vadesi sona erecek taksitin bulunmaması

halinde ödeme vadesi geçmiş en eski taksite,

mahsup edilmektedir.
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3- Süresinde ödenmiş cari ay primlerinin aksatılmış yapılandırma taksitlerine

mahsubu

Taksitle ödeme yolunu tercih etmiş olanlardan Kurum alacaklarının ilk iki

taksitinin veya yıl içinde ikiden fazla taksitin aksatılması halinde, yapılandırması bozulan

işverenlerce talep edilmesi koşuluyla, aynı işverenin aynı veya farklı ünitelerde

işlem gören işyerleri için ödemiş oldukları cari ay primlerinin

(aksatılan taksitin, son ödeme tarihi 28/2/2021 olan 1. taksit olması durumunda, aktarılması yapılabilecek

cari ay primi sadece 2021/Ocak ayı primi olmaktadır.)

2 nci taksitten başlamak üzere diğer taksitler için ise söz konusu taksitin son

ödeme tarihinin bulunduğu ay ve bir öncesindeki ayın cari ay primleri aktarılmak

suretiyle yapılandırmanın devamı sağlanmaktadır.

Son ödeme tarihleri ay sonu olarak belirlenmekle birlikte bu tarihlerin resmi

tatile denk gelmesi nedeniyle takip eden ilk işgününün sonraki aya geçmesi halinde, bu

ayın cari ay primi aktarılamamakta, sadece öncesindeki iki ayın cari ay primleri

aktarılabilecektir.
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4-Taksit tutarının %10’u aşılmamak şartıyla 10 Türk lirasına (bu tutar dâhil)

kadar yapılmış eksik ödemeler

Taksit tutarının % 10’unu aşmamak kaydıyla 10.- TL. na (bu tutar dâhil) kadar

yapılmış eksik ödemeler için, yeniden yapılandırma Kanun hükümleri ihlal edilmiş

sayılmamaktadır. (7256/sk.3.7)

Eksik ödenen bu tutarlar, yapılandırma süreci içerisinde ödenmek istendiği

takdirde, 6183/51 inci maddesine göre belirlenen GZ. üzerinden hesaplanacak geç

ödeme zammı ile birlikte tahsil edilecek,

Son taksiti takip eden ay sonuna kadar ödenmediği takdirde, ödenen tutarlar

kadar yapılandırmadan yararlandırılacak, kalan borç cari usul ve esaslar çerçevesinde

tahsil edilecektir.

30

mailto:mitiskenm@gmail.com


YAPILANDIRILMA HAKKININ KAYBEDİLMESİ 

Mustafa İTİŞKEN – Sosyal Güvenlik ve İş Kanunu ; Danışmanlık, Eğitim ve Mütalâa hizmetleri ; 

« isverenislemleri.com »   « mitiskenm@gmail.com »

VI- YENİDEN YAPILANDIRMA HAKKININ KAYBEDİLMESİ HALİNDE BAKİYE

ALACAKLARIN HESAPLANMASI

Kapsama giren borçları 7256 sayılı Kanun uyarınca yeniden yapılandırılmış

olan borçluların, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yapılandırma

hükümlerinden yararlanma hakkını kaybetmeleri halinde, anılan Kanunda öngörülen

hükümlerden ödedikleri tutar kadar yararlandırılmaktadırlar.
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VII- DİĞER ÖNEMLİ HUSUSLAR

1- Ödeme planlarının tebliği

Yapılandırma başvurusunda bulunan işverenlere, elden veya adreslerine 7201

sk. uyarınca ödeme emirleri tebliğ edilir,

e-sigorta kanalıyla başvuran işverenlere ödeme planları başvuru işlemin

tamamlanmasından sonra, tebligat yerine geçmek üzere e-sigorta kanalıyla

görüntülendirilmektedir.

Ayrıca, ödeme planları uyarınca ödenecek tutarlar banka ekranlarına da

yansıtılacağından, ödeme planları tebliğ edilememiş borçluların da banka kanalıyla

ödeme yapmaları mümkün olacaktır.

2- Bozulması gereken yeniden yapılandırma/taksitlendirme anlaşmaları

Borçları 6183 veya diğer kanunlar uyarınca yapılandırılan, ancak bozma

koşuluna giren işverenlerin borçları, bu kanunlar kapsamındaki ödeme planlarının

bozulmasından sonra hesaplanmaktadır.
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3- Ödeme süresi mücbir sebep nedeniyle ertelenmiş olan borçlar

Mücbir sebep hali nedeniyle prim ödemelerinin ertelendiği yerlerdeki kayıtlı

işveren, sigortalı ve diğer prim ödeme yükümlülerinin, mücbir sebep hali süresi içerisinde

ödenmesi gereken taksitler, mücbir sebep hâlinin bitim tarihini takip eden aydan başlamak

üzere Cumhurbaşkanınca belirlenen süre içinde ödenebilecek olup bu dönem için geç

ödeme zammı alınmayacaktır.

Ancak, bu borçluların mücbir sebep dönemine denk gelmeyen taksitlerini

süresinde ve tam olarak ödemeleri gerekmektedir.

Ayrıca, 7256 sk./3. md., 17. fıkrası uyarınca;

Kuruma olan ve yapılandırma kapsamına giren borçlarının ödeme süreleri

mücbir sebep nedeniyle uzatılan taksitlerin ilk iki taksit olması halinde on altıncı fıkraya

istinaden, (altıncı fıkrada yer alan) ilk iki taksitin süresinde ödenme şartı aranmamaktadır.
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4- Adi ortaklık işyerlerine ilişkin borçların yeniden yapılandırılması

Adi ortaklıklarda (6098 s. BK. 625. md.) olağan dışı işler dışında ortaklardan her hangi

birinin, ortaklığı yönetme hakkına sahip olması nedeniyle, ortaklardan her biri

ortaklığa ait borcun tamamından sorumlu tutulmaktadır.

Bu nedenle,

Adi ortaklardan birinin veya birkaçının ortaklığın Kuruma olan borçlarından

kendi hisselerine karşılık gelen kısmını ödemek amacıyla yapılandırma başvurusunda

bulunmaları halinde;

(Borçlar Kanununun 625 inci maddesi gereğince) Adi ortaklığı oluşturan ortakların kendi

hisselerine düşen kısmı değil, adi ortaklığın kapsama giren borcunun tamamı 7256

sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılacaktır.
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5- İşyerinin devri veya intikali halinde devir eden ve devir alan işverenler ile
işyeri kendisine intikal eden işverenlerin, üst düzey yöneticilerinin ve limitet şirket
ortaklarının sorumlu oldukları borçlar.

(5510/89-1. fıkrası uyarınca) İşyerinin devri veya intikali durumunda, işyerini
devir eden işverenin devir ettiği tarihe kadar olan borçlarından, devir alan işverenin
ise önceki (devreden) işverenin borçlarından da müşterek ve müteselsilen sorumlu
tutulması nedeniyle; işyerini devir alan ya da kendisine intikal eden işverenlerin,
yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde, devir veya intikal tarihinden sonraki
borçlarla birlikte, önceki borçlar da kapsama dâhil edilecektir.

İşyerini devreden işverenlerin ise, yalnızca devir tarihinden önceki kapsama
giren borçlarını yapılandırmaları mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan, (5510/88.20 f. Uyarınca) Kurumun sigorta primleri ve diğer
alacaklarının, haklı bir sebep olmadan süresinde ödenmemesinden dolayı, tüzel kişiliği
haiz işverenlerin şirket yönetim kurulu üyeleri de dâhil olmak üzere üst düzeydeki
yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcileri Kuruma karşı işverenleri ile birlikte
müştereken ve müteselsilen,

Ayrıca, 6183/35 inci maddesine göre ise, limitet şirket ortakları, şirketten tahsil
imkânı bulunmayan Kurum alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan
doğruya,

sorumlu tutulmuşlardır.
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Bu nedenle, tüzel kişiliği haiz işverenlerin şirket yönetim kurulu üyeleri de dâhil

olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcilerinin veya

limitet şirket ortaklarının görev yaptıkları veya ortaklık sıfatlarının devam ettiği

dönemlerden kaynaklanan borçları için 7256 sayılı Kanuna istinaden başvuruda

bulunmaları halinde, yalnızca kapsama giren ve sorumlu oldukları borçlar peşin veya

taksitle (Kurum elemanı tarafından manuel olarak yapılandırılmak suretiyle )

ödenebilmektedir.
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6- Alt işverenlerin borçları

Alt işvereni bulunan işverenlerin, yapılandırma Kanunu kapsamına giren borçları
için başvuruda bulunmaları halinde; (5510/12.5.f. uyarınca) asıl işverenin kendi borçları ile
birlikte alt işverenlerinin borçları da yeniden yapılandırma kapsamına dâhil
edileceğinden, alt işverenden daha sonra yapılandırma başvurusunda
bulunmayacağına dair yazılı beyanı (G. eki. 5/b) istenmektedir.

Alt işverenin asıl işverenin başvurusundan önce kendi borcu için başvuruda
bulunması halinde ise; bu defa alt işverenden, Kurumla ihtilaf yaratmayacağına dair
asıl işverenden alınmış bir taahhütnamenin (G.Eki.5/a) ibrazı istenmektedir.

Asıl işveren ile alt işverenin ayrı ayrı yapılandırma başvurusunda bulunmaları ve
birbirlerinden taahhütname alamamaları durumunda ise;

-Asıl işverenlerin borçları, alt işverenlerin borçları da dâhil edilerek elektronik
ortamda ;

-Alt işverenlerin borçları ise, yalnızca kendi borçlarını kapsayacak şekilde
manuel ortamda yapılandırılacaktır.

Bu durumda, gerek asıl işverenin, gerekse alt işverenin kapsama giren borçlarını
ödemeleri halinde, alt işveren borçları mükerrer tahsil edilmiş olacağından, mükerrer
tahsil edilmiş olan tutarlar asıl işverenlerin varsa borçlarına mahsup edilecek,
borcunun bulunmaması halinde ise faizsiz olarak iade edilecektir.
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7- Yasal süresi dışında verilmiş olması nedeniyle incelemeye sevk edilmiş olan
APHB den dolayı tahakkuk eden alacaklar

Yasal süresi dışında (SSİY/103.2) Kuruma verilen APHB, incelemeye sevk edilmiş
olmasına rağmen işverenlerce inceleme sonucu beklenmeden, tahakkuk eden primlerin
GC. ve GZ. ile birlikte ödenmek istenilmesi halinde, APHB lerinin tahakkuk kısmı
inceleme sonucu beklenmeden; hizmet kısmı ise yapılacak incelemenin ardından işleme
alınması alınmaktadır.

Dolayısıyla, 2020 Ağustos ve önceki aylara ilişkin olup yasal süresinden sonra
Kuruma verilen ve doğruluğunun tespiti amacıyla incelemeye sevk edilen APHB lerinin
17/11/2020 tarihine kadar Kuruma verilmiş olması ve bahse konu işverenlerin yeniden
yapılandırma başvurusunda bulunmuş olmaları durumunda, söz konusu prim belgelerinin
tahakkuk işlemleri yapılarak, oluşan prim borçları yeniden yapılandırma kapsamına dâhil
edilecektir.

Söz konusu prim belgelerinin hizmet kısmı ise yapılacak incelemenin ardından
uygun görülmesi halinde işleme alınacaktır.
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8- Yersiz yararlanılan teşvikler düzeltilir, fark prim çıkacaktır

Yersiz yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlerde 2020/Ağustos ve önceki

aylara ilişkin olmak üzere, prim teşviki, indirim ve desteklerden yersiz yararlanmaya

ilişkin hatalı kayıtların SGK ünitelerince resen düzeltilerek yapılandırma işlemleri yerine

getirildiğinden ortaya çıkacak fark primlerin de yapılandırma kapsamına dâhil edilmesi

gerektiğinden bu konuda da duyarlı olmak icap etmektedir.

9- Bazı teşviklerde, prim ve İPC borcunun olmaması (veya yapılandırılması) gerekir

Bazı prim teşviklerinden yararlanabilmek için başvuruda bulunulan tarihten

itibaren yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve İPC

borcunun bulunmaması, varsa da ilgili kanunlar uyarınca taksitlendirilmiş veya

yapılandırılmış olması ve yapılandırma işleminin de halen devam ediyor/bozulmamış

olması gerekmektedir.

Borçları yeniden yapılandırılan işverenlerin yapılandırma işleminin bozulduğu

durumlarda; bozma koşulunun oluştuğu aydan itibaren, borçlar ödenmediği sürece prim

teşviki, destek ve indirimlerinde yararlanılamayacağı gibi, bozma koşulunun oluştuğu

aydan itibaren teşvikli kanun numarası ile verilen belgeler için iptal nitelikte, kanun

numarası seçilmeden asıl/ek nitelikte APHB Kurumca resen düzeltilerek, yersiz

karşılanan prim tutarları GC. ve GZ. ile birlikte tahsil edilecektir.
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10-Yine bilindiği gibi, İşverenlerin, bazı Devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden
yararlanabilmeleri için 2008/Ekim ayından itibaren Türkiye genelinde kendi adına tescil edilmiş
işyerleri ile ortak, üst düzey yönetici, işveren vekili ve alt işveren olarak işlem gördüğü
işyerlerinden kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi,
İPC. ve bunlara ilişkin GC. Ve GZ. borçları toplamının aylık brüt asgari ücretin brüt tutarından
fazla olmaması gerekmekte olup, bu durumda olan işverenlerin APHB ni ilgili teşvik kanununu
seçerek Kuruma göndermiş olmaları halinde; muaccel olan borçlarının tamamının, bir aylık süre
içinde ödenmesi tebliğ edilmektedir.

İşverenlere, yapılan tebligat üzerine bir aylık sürenin son gününün yapılandırma
başvuru süresi içinde olması ve söz konusu borçların yapılandırma kapsamında tamamen
ödenmesi kaydıyla bahse konu prim teşviki ve desteklerden de usulüne uygun yararlanmış
olduğu kabul edilecek, başvuruda bulunulmaması ve borçların ödenmemiş olması
durumunda; bu teşvik destek ve indirimlerden yersiz yararlanıldığı kabul edilerek teşvikler
geri alınmaktadır.

Yapılandırma başvurusunda bulunulması, borçların yapılandırılması nedeniyle
teşviklerden yararlanan işverenlerin yapılandırmalarının bozulması halinde; bu defa bu
borçların 5510/89.2. fıkrası uyarınca GC. Ve GZ. İle birlikte ödenmesi için 7201 sk. kapsamında
bir tebligat daha yapılmakta, borçlar bu süre içinde ödenirse teşviklerden de usulüne uygun
yararlandığı kabul edilmektedir.

Bu teşviklerin ödenmesi için 1 aylık yeni bir tebligat yapılmakta, ödenmesi halinde
teşvik destek ve indirimlerden usulüne uygun yararlanıldığı kabul edilmektedir.
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11- Devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanmak amacıyla düzenlenecek

yazılar

Devlet yardımı, teşvik ve desteklerin verilmesinden önce, işverenin Türkiye

genelindeki işyerleri ile ortak, üst düzey yönetici, işveren vekili ve alt işveren olarak işlem

gördüğü işyerlerinden, kaynaklanan muaccel prim borçları ile İPC borçlarının olup

olmadığı sorgulanmakta olup, bu durumu belirten bir belge istenmektedir. (5510/90.6.f.)

İşverenlerin yapılandırma başvuruları sırasında borçlarının olup olmadığının

sorgulanması sırasında;

-Peşin ödeme yolunu seçen borçlulara, yapılandırma kapsamına girmeyen

muaccel borçlarının bulunmaması (aylık brüt asgari ücrete kadar olan borçlar hariç)

yeniden yapılandırılmış olan borçlarının tamamının ödenmesi gerekmektedir.

-Taksitle ödeme yolunu seçen borçlulara, ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak

ödenmiş olması, yapılandırma kapsamına girmeyen borçları ile vadesi geçtiği halde

ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerinin toplamının aylık brüt asgari ücret tutarı ve

altında olması,

kaydıyla yasal ödeme süresi geçmiş prim ve İPC borçlarının  bulunmadığı kabul 

edilecektir. 
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12- a)İhalelere katılabilmek amacıyla düzenlenecek yazılar

-Peşin ödeme yolunu tercih eden borçlulara, yapılandırılan borçlarının (İPC

borçları hariç) tamamını ödedikleri tarih itibarıyla 7256 sk. kapsamına girmeyen

muaccel borçlarının anılan Kamu İhale Tebliğinde belirtilen limitlerin altında

olması kaydıyla,

-Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlulara, yapılandırılmış olan

borçlarından (İPC borçları hariç) ilk iki taksitin süresinde ödenmesi ve vadesi

geçtiği halde ihale tarihi itibarıyla ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitleri ile

birlikte kapsama girmeyen muaccel hale gelmiş borçlarının toplamının anılan

tebliğde belirtilen limitlerin altında olması ve 7256 sk. hükümlerinden

yararlanma hakkının devam etmesi kaydıyla,

kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olmadığına dair yazı/belge verilecektir.
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b)Hakediş ödemelerine ilişkin düzenlenecek yazılar

5510/90.2. fıkrası uyarınca göre, ihale makamları tarafından işverenlerin hak

edişleri, SGK’ na prim ve prime ilişkin borçları ile İPC borçlarının bulunmadığını

belirten bir yazının ibrazından (veya sorgulanmasından) sonra ödenmektedir.

Bu nedenle,

-Peşin ödeme yolunu tercih eden borçlular için, yapılandırma kapsamına giren

borçların tamamının ödenmesi ve kapsama girmeyen muaccel borçlarının da

bulunmaması kaydıyla,

-Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlular için, ilk iki taksitin süresinde

ödenmesi ve vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksiti ile kapsama

girmeyen muaccel borcunun bulunmaması kaydıyla,

hakediş ödemesine esas borcu yoktur yazıları verilmektedir.
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* Teminat mektupları ile ilgili durumlar

İhale konusu işyerleri ile ilgili olarak, idare nezdindeki banka teminat

mektuplarının süreli olması halinde; bu teminat mektuplarının süresiz ve kat’i olacak

şekilde değiştirilmesi ya da teminat mektuplarının süresinin peşin veya taksitle ödeme

başvurusuna bakılarak son ödeme tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar uzatılması

gerekmektedir.

Teminat mektuplarının süresiz ve kat’i olması veya süreli ise süresinin (en az

peşin veya taksitle ödeme başvurusuna göre) son ödeme tarihini izleyen üçüncü ayın

sonuna kadar devam ediyor olması halinde teminat mektupları ile ilgili olarak herhangi

bir işlem yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Hal böyle olmakla birlikte, idare nezdindeki banka teminat mektupları süreli

olan ve süresi başvuru tarihi itibarıyla sona ermiş veya 28/2/2021 tarihinden önce sona

erecek olan işyeri işverenlerince, yapılandırma kanuna göre hesaplanacak tutarın

tamamının 28/2/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) peşin olarak ödenmesi

halinde teminat mektuplarının süresinin uzatılmasına gerek bulunmamaktadır.
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c)Teminat iadesi alınabilmesine ilişkin düzenlenecek yazılar

İşverenlerin ihale makamı nezdinde tutulan teminat mektupları ancak, (5510 sk.

90/2.f. uyarınca) SGK dan, kurumlarına borçlarının bulunmadığına dair tasdikli bir yazının
kendilerine ibraz edilmesi şartıyla iade edilmektedir.

İşverenlerin SGK na olan borçlarını 7256 sayılı kanun kapsamında
yapılandırmaları ve taksitlerini muntazam ödemeleri halinde dahi, 7256 sayılı kanun
kapsamına giren ve girmeyen borçlarının tamamı ödenmediği sürece teminat iadesine
esas teşkil eden belgenin düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.

* Teminat yerine geçecek belge verilmesi hali

Bununla birlikte, ihale konusu işleri üstlenen işverenlerin teminat iade yazılarını
alabilmeleri sadece; yapılandırma kapsamına giren/girmeyen borçlarını karşılayacak
tutarda, bankalar ve özel finans kurumlarından alınmış teminat mektuplarının ya da
Hazine tarafından ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin veya bu senetler
yerine geçen belgelerin teminat olarak verilmesi halinde, (yapılandırılmış olan
borçların ödenmesi beklenilmeden) mümkün olabilmektedir.

Bu teminat yerine geçecek belgelerin yapılandırma şartlarına uyulmayarak
yapılandırmanın bozulabileceği de dikkate alınarak kapsama giren ve girmeyen
borçlarının tamamını (Borcun 5510/89. Maddesi de dikkate alınarak GC. Ve GZ ile birlikte artırımlı tutarı)

karşılayacak tutarda ilave teminat alınması gerekmektedir.
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13- Kapsama giren alacaklar dolayısıyla açılan davalardan feragat edilmesi

7256 sk. kanun kapsamında yapılandırma hükümlerinden yararlanabilmek için

başvuran borçluların, kapsama giren borçları nedeniyle dava açmamaları, açılmış

davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir.

Yapılandırma başvurusundan önce yargı merciine verilmiş olan feragat

dilekçesinin mahkeme tarafından onaylanmış bir örneğinin ilgili üniteye verilmesi

halinde yapılandırma işlemleri yapılacaktır.

Davadan vazgeçilmemesi halinde;

sadece davadan vazgeçilmeyen alacak türü ile ilgili borçlar yapılandırma

kapsamına dâhil edilmeyecek, dava konusu olmayan diğer alacak türleri yapılandırma

kapsamına dâhil edilecektir.

Belirtilen şartların yerine getirilmemesi halinde, dava konusu alacak türü

yeniden yapılandırma kapsamına alınmamakta ve bu durum ilgililere bildirilmektedir.
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SGK na olan borç, davadan vazgeçildiğine dair taahhütname verilmediği halde,

sehven yapılandırılmışsa;

dava konusu alacak türüne ilişkin yapılandırma kapsamında ödenen paralar

cari usul ve esaslara göre mahsup edilecektir.

Yapılandırma başvurusunda bulunduktan sonra davadan feragat edilmesi

halinde;

Kanunun yürürlük tarihi ve sonrasında tebliğ edilen mahkeme kararları

gereğince işlem yapılmaz, yargılama gideri ve vekâlet ücreti talebinde de

bulunulamaz.

Yapılandırma başvurusundan bulunmadan önce açılmış bir dava

bulunmamasına rağmen, yapılandırma süreci devam ederken veya sonrasında, kapsama

giren borçlar dolayısıyla dava açılması halinde;

Yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlandırılamaz, yapılan ödemeler cari

usul ve esaslara göre mahsup edilir ayrıca, yeniden yapılandırmaları da iptal

edilmektedir.
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15- Red ve iade edilmeyecek alacaklar

Yeniden yapılandırma kapsamına giren alacaklar için, Kanunun yürürlüğe

girdiği tarihten önce tahsil edilmiş tutarlar ile 6183/ 48 inci maddesine istinaden tahsil

edilmiş tecil faizlerinin iadesi mümkün bulunmamaktadır. (7256 sk/3.15.f.)

16- Borçların kredi kartı veya banka kartı ile ödenmesi

Yapılandırılan alacakların bankalar kanalıyla, kredi kartı ile veya banka kartı ile

ödenmesi de mümkün bulunmaktadır.

Bu amaçla, www.sgk.gov.tr adresinden, “E-SGK”/“Kart ile Prim ödeme”

seçenekleri işaretlenerek erişilen ekran vasıtasıyla e-devlet şifresi ile ödeme

yapılabilecektir.

17- Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süresinin Uzatılması

Başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatma konusunda Cumhur

Başkanlığı yetkili bulunmaktadır.

18- İşverenlerin SGK. na olan, 5510/4-1a kapsamında çalıştırdıkları

sigortalılarından kaynaklanan borçlarının yapılandırılmasına ilişkin işlemler, SGK

tarafından taşra teşkilatına 17/11/2020-2020/45 sayılı G. ile talimatlandırılmış

bulunmaktadır.

./.
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