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SGK’ya Birikmiş Borçlar Ve Önceki Yapılandırma 
Performansları

Yapılandırma Kanunu Yapılandırılan 

Tutar (TL)

Tahsilat (TL) Tahsilat Oranı

6736 s. Kanun (2016) 43,7 milyar 10 milyar %24

7020 s. Kanun (2017) 7,6 milyar 1,7 milyar %22

7143 s. Kanun (2018) 48,6 milyar 6,6 milyar %16 

7256 s. Kanun (2020)

(Halen ödemeleri devam ediyor)

101,8 milyar 13.8 milyar %13

7326 s. Yeni Yapılandırma Kanunu Kapsamına Giren SGK Alacakları

(2021/Nisan ve öncesine ait)

75 milyar



Yapılandırma Kapsamına Giren Borçların Dönemi

Borçların dönemi

➢ 2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin olup Kanunun yayımı tarihinden önce tahakkuk

ettiği hâlde Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan SGK borçları yapılandırma 

kapsamına girmektedir.



Yapılandırma Kapsamına Giren Borç Türleri

Borç Türleri

➢ Sigorta primi, emekli keseneği ve kurum karşılığı, fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi
kesenek, kurum karşılığı ve primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi borçları,

➢ İsteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi borçları

➢ Bağ-Kur’luların durdurulan sigortalılık sürelerine ilişkin primi borçları, 

➢ Asgari işçilikten kaynaklanan sigorta primi borçları, 

➢ İdari para cezası borçları, 

➢ Kişilere ait  GSS primi borçları, 

➢ SGK tarafından takip edilen DV, ÖİV EKP borçları

➢ SGK’ya olan  iş kazası, meslek hst, malullük, GSS vd. rücu borçları

➢ SGK’nın yanlış ve yersiz ödediği, iş göremezlik ödeneği, emekli gelir ve aylıkları

➢ Tarımsal ürün bedellerinden kesinti yapan sorumluların SGK’ya olan borçları 



Yapılandırma Kapsamına Girmeyen Borçlar

Kapsama Girmeyen Borçlar

➢ SGK’nın kira alacakları

➢ SGK’nın sağlık hizmet sunucularına (hastane, eczane, optikçiler) yersiz yapılan 

ödemelerden kestiği cezalardan doğan alacaklar



Başvuru ve Ödeme Süreleri

Başvuru/Ödeme Türü Süre

➢ SGK borç yapılandırması için başvuru süresi 31 Ağustos 2021 

➢ SGK ilk taksit/peşin ödeme süresi 31 Ekim 2021

➢ GSS Gelir Testi Başvuru Süresi (daha önce hiç gelir testi 

yaptırmayanlar için)

30 Kasım 2021

➢ GSS prim borçlarının ödeme süresi 31 Aralık 2021

➢ Taksit/ödeme şekli ➢ Peşin

veya

➢ 2’şer aylık dönemler halinde  

en fazla 18 taksit

Dava hakkından vazgeçmek için başvuru süresi 31 Ağustos 2021

*Cumhurbaşkanı, başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini 1 aya kadar uzatmaya yetkilidir.



Başvuru Şekli

31 Ağustos 2021’e 
kadar

SGK’nın
ilgili 

ünitesine 
şahsen

Posta 
Yoluyla

E-Devlet  
üzerinden

SGK 

E-Sigorta 
sistemi 

üzerinden



Yapılandırmaya Esas Borcun Hesaplanma Şekli

Borç Türü Yapılandırılacak Borç Tutarı

Prim, DV ÖİV, EKP borçları Borç Aslı +Yİ/ÜFE aylık değişim oranlarına göre basit usulde 

hesaplanacak faiz 

İPC borçları İPC aslının %50’si + Bu tutar için Yİ/ÜFE aylık değişim 

oranlarına göre basit usulde hesaplanacak faiz 

Aslı Ödenmiş Fer’i Borçlar Fer’i Borcun %40’ı (%60’ı silinecek)

GSS prim borçları Borç Aslı (31 Aralık 2021 tarihine kadar ödenmesi şartıyla 

GC/GZ’nın tamamı silinecek )

➢ Prim borç aslının tamamı tahsil edilecektir.
➢ Tahakkuk etmiş gecikme cezası/gecikme zammı yerine, Yİ/ÜFE aylık değişim oranları basit usulde uygulanmak

suretiyle faiz hesaplanacaktır.



Yapılandırılan Borcun Ödeme Şekli

Ödeme Seçeneği Ödeme Süresi Ödenek Borç

➢ İlk Taksit Süresi 

İçinde Ödeme

31 Ekim 2021 Asıl + Yİ/ÜFE’nin %10’u (Yİ/ÜFE’nin 

%90’ı siliniyor)

➢ İlk İki Taksit 

Süresi İçinde 

Ödeme

31 Aralık 2021 Asıl + Yİ/ÜFE’nin %50’si (Yİ/ÜFE’nin 

%50’si siliniyor)

➢ Taksitle Ödeme ➢ İlk taksit:31 Ekim 2021

➢ Diğer Taksitler: 2 ayda bir

Yapılandırılan toplam borca 

(Asıl+Yİ/ÜFE) taksitlendirme faizi 

uygulanacak



Taksitlendirme Süresince Uygulanacak Faiz

Taksit Sayısı Ödeme Süresi (ay) Taksit Katsayısı

6 12 1.09

9 18 1.135

12 24 1.18

18 36 1,27

Yeniden yapılandırılacak borçların taksitlendirilerek ödenmek istenmesi halinde,  yapılandırmaya esas

borç aslı+Yİ/ÜFE’ye göre hesaplanmış faizden oluşan borç tutarına;

Oranında taksitlendirme faizi hesaplanacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer

aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır.



Yapılandırmanın Bozulması

Yapılandırmanın Bozulması

➢ İlk 2 taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi

➢ Bir takvim yılında 2’den fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi

➢ Ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih

edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar ödenmemesi

*Taksit tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 10 TL’ye (bu tutar dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler

için ihlal sayılmaz.

**Taksitlendirme süresi içindeki cari ay primlerinin süresinde ödenmesi şartı yok



Dava Açmama, Açılmış Davalardan Feragat Edilmesi Şartı

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların, yapılandırma konusu borçları ile ilgili olarak;

➢ Dava açmamaları,

➢ Açılmış davalardan vazgeçmeleri

➢ Kanun yollarına başvurmamaları

gerekmektedir.

Buna göre, açılmış davalardan feragat edildiğine dair mahkemeye hitaben yazılan dilekçenin en geç 

yapılandırma başvurusunda bulunulan tarihe kadar (en geç 31 Ağustos 2021 tarihine kadar)

SGK’ya verilmesi gerekmektedir.



SGK’ya Olan Rücu Borçlarının  Yapılandırılması

İşverenlerin ve üçüncü şahısların, 

-5510/14, 21, 23, 39 ve 76. 

-506/Mülga-10, 26, 27 ve 28.

-1479/Mülga-63. 

-5434/129. 

maddeleri gereğince iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile

genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller

nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları ile bu borçlara kanuni faiz

uygulanan sürenin başlangıcından bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık

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

ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilecektir.



Yanlış ve Yersiz Ödenmiş Gelir/Aylıkların Yapılandırılması

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve 506 

sayılı Kanunun, 1479 sayılı Kanunun, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal

Sigortalar Kanununun, 2926 sayılı Kanunun, 5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri ve 5510 sayılı

Kanunun 96 ncı maddesi gereğince tahsil edilmesi gereken iş göremezlik ödeneği, gelir ve

aylıklara ilişkin borç asılları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu

Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak

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

uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilecektir.



Daha Önce 7256 
Sayılı  Kanuna 
Göre Borçlarını 
Yapılandıranlar



7256’ya Göre Borçlarını Yapılandıranlar

Daha önce 11.11.2020 tarih ve 7256 sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran  ve bu 

Kanunun yayımlanacağı tarih itibariyle ödemeleri devam eden alacaklar açısından; borçluların 

talep etmeleri halinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

Bu durumda, 7256 sayılı Kanun kapsamında ödenen taksitler için yapılandırma hükümleri geçerli 

sayılacak, bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için 

7256 sayılı Kanun hükümlerine göre tercih edilen taksit süresine uygun katsayı uygulanacak, kalan 

taksit tutarları ise vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilerek yeni Kanun hükümlerine göre 

yapılandırılacak ve ödenmemiş taksitlere ilişkin kalan katsayı tutarlarının tahsilinden vaz 

geçilecektir. 

7256 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında borçlarını yapılandıranlardan koşulları ihlal ederek

haklarını kaybedenler ödemedikleri tutarlar için de yeni yapılandırmadan yararlanabileceklerdir.



Bağ-Kur 
Sigortalıları İle 
İlgili 
Düzenlemeler



1)Bağ-Kur’luların Borçlarının Silinmesi/Sigortalılıkların 
Durdurulması
➢ Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız 
çalışanlardan, SGK’ya kayıt ve tescilleri yapıldığı hâlde, 30/04/2021 tarihi itibarıyla prim 
borcu bulunanların, bu tarihten önceki sürelere ilişkin prim borçlarını, bu maddenin yürürlüğe 
gireceği tarihi takip eden dördüncü ayın sonuna (31 Ekim 2021’e) kadar ödememeleri 
veya ilgili Kanunları uyarınca yapılandırmamaları halinde;

-Prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın 
sonu itibarıyla, 

-Prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla

sigortalılığı durdurulacaktır.

➢ Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve bu sürelere 
ilişkin Kurum alacakları takip edilmeyecektir.

➢ Sigortalılıkları durdurulanlardan bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 
kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları 1/5/2021 tarihi itibarıyla yeniden 
başlatılacaktır.



1)Bağ-Kur’luların Borçlarının Silinmesi/Sigortalılıkların 
Durdurulması (Devam)

➢ Ancak, daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi hâlinde 
durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihinde 80 inci maddenin ikinci 
fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanarak ihya 
edilecektir.

➢ Hesaplanan borç tutarının tamamının, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde 
ödenmesi halinde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

➢ Sigortalılıkları durdurulanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler 
hakkında 1/1/2012 tarihinden bu maddenin yürürlük tarihine kadar durdurulan 
süreler için genel sağlık sigortası (GSS) hükümleri uygulanmayacak.



2)Borcu Nedeniyle Sigortalılıkları Durdurulan Bağ-
Kur’lulara İhya/Canlandırma Hakkı 

Bağ-Kur’lulardan (Köy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar, tarımda 
kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar) tescilleri yapıldığı halde prim borçları nedeniyle daha 
önceki ilgili kanunları uyarınca sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlardan Kanunun yayımlanacağı 
tarih itibarıyla  borçlarını ihya etmemiş olanların kendileri veya hak sahiplerinin, 4 ay içerisinde (en 
geç 31 Ekim 2021) SGK’ya müracaat etmesi halinde durdurulan sigortalılık süreleri için 
ödenecek olan prim tutarlarını, sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek 
yapılandırma hükümlerine göre hesaplanmasını talep edebileceklerdir.

Hesaplanan borcun (asıl + Yİ/ÜFE) tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde (en geç
31 Aralık 2021) ödenmesi halinde durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

Hesaplanan borcun (asıl + Yİ/ÜFE) tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmemesi halinde ihya
işlemi geçerli sayılmayacak ve ödenmiş olan tutarlar ilgilinin başkaca prim borcunun bulunmaması
kaydıyla faizsiz olarak iade edilecektir.

*Bunlar için Yİ/ÜFE oranlarına göre hesaplanan faizde indirim yapılmayacaktır.



Başvuruda Dikkat 
Edilecek Bazı 
Hususlar



Başvuruya Dair Bazı Hususlar

1-)Farklı müdürlüklerdeki işyerleri için ayrı ayrı başvuru temel prensip ancak başvuru süresinde en az bir 
dosyadan başvuru yapılmışsa ilk taksit ödeme süresi içerisinde diğer işyerleri de kapsama alınabilir.

2-) Bir borç türünden süresinde yapılan başvuru olması halinde diğer borç türleri için de başvuru yapılmış 
sayılacaktır. 

3-) Şirketin başvurmamasına rağmen borçtan sorumlu olan ortak/yöneticilerin kendi dönemlerine düşen borç 
tutarı için yapılandırmaya başvurmaları mümkündür.  

4-) 30.04.2021 (dahil) öneki dönemde işlenmiş fiillere ait olan ve ilk taksit ödeme süresine kadar tebliğ edilmiş 
olan İPC’ler yapılandırma kapsamına dahil edilebilir. Dolayısıyla 24.05.2021 ila 13.10.2021 tarihleri arasında 
tebliğ edilen İPC’ler itiraz edilmeyeceğine dair beyanın da verilmesiyle yapılandırma kapsamına alınabilirler. 

5-) İhale konusu işyerleri için eksik işçilik borcunun yapılandırmaya sokulması halinde, idareye verilmiş olan 
teminat mektuplarının süresiz ve kat’i olacak şekilde değiştirilmesi veya peşin ya da taksitle ödeme 
seçeneklerinden hangisinin seçilmiş olduğuna bakılarak son ödeme tarihini izleyen 3. ayın sonuna kadar 
uzatılması gerekmektedir. 

6-) Asıl işveren alt işvereninin borcu için de yapılandırmaya başvurabilir.

7-) Nisan 2021 ve önceki dönemlere ait olmak koşuluyla ve son başvuru süresine kadaryasal süresi dışında 
verilmiş olan APHB/MPHB’lerden dolayı denetime sevkedilmiş olan bildirgeler için tahakkuklar istenebilir ve bu 
tahakkuklardan dolayı çıkacak borç yapılandırmaya sokulabilir. 
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