
 
 

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Sirküler No: 109                                      İstanbul, 25 Aralık 2020 

 

 
 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan 22.12.2020 
tarihli ve 2020/52 sayılı Genelge ile 17.11.2020 tarihli ve 2020/45 Sayılı 
"7256 Sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırılması" konulu 
Genelge’de mükellefler lehine olacak şekilde bazı değişiklikler yapılmıştır.  
 
Özetle; 
 
✓ Mevcut durumda idari para cezalarının yeniden yapılandırma  
kapsamına  dahil  edilebilmesi  için; tespitin 31/8/2020  tarihi  veya  
öncesine ait  bir tarih olması  ve idari para  cezasının en geç  bu Kanunun 
yayım tarihi olan 17/11/2020 tarihinden önce  kesinleşmiş olması 
gerekmekte idi. 
 
Yeni genelge ile “Son başvuru tarihine kadar tebliğ edilen idari para 
cezaları, işverenlerce/ilgililerce bu cezalara itiraz edilmeyeceğine dair yazılı 
beyanda bulunmaları şartıyla kesinleşmiş gibi kabul edilerek yapılandırma 
kapsamına dahil edilecektir” hükmü getirilmiştir. Güncel dönem idari para 
cezalarının yapılandırmadan faydalanmasındaki sorunun çözümüne 
binaen; 
 
Söz konusu idari para cezalarının yapılandırma programına dahil 
edilebilmesi için 15/12/2020-31/12/2020 döneminde tebliğ edilen idari para 
cezalarının tebellüğ tarihinin 15/12/2020 olarak, Cumhurbaşkanı tarafından 
yapılandırma başvuru süresinin 1 ay uzatılması halinde ise 14/1/2021-
1/2/2021 döneminde tebliğ edilen idari para cezalarının tebellüğ tarihinin 
14/1/2021 olarak sisteme girilmesi gerekmektedir.   
 
✓ Genelge ile “Devlet yardımı ve desteklerden yararlanmak amacıyla 
düzenlenen yazılar” kısmında değişiklik yapılmıştır.2020/45 sayılı Genelge 
’de “- Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlulara, yapılandırılmış olan 
borçlara ilişkin ilk iki taksitin ödenmiş olması ve 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  idari  para  cezası    
borçlarının   bulunmadığı  kabul edilecektir” koşulu var iken,  
Yapılan düzenleme ile taksit ödeme koşulu esnetilerek ilk iki taksit yerine 
ilk taksitin ödenmiş olması kabul edileceği belirtilmiştir (Genelge 16.11 
başlıklı kısmı).  
 
✓ "İhalelere katılabilmek, hakediş ödemesi veya yapı kullanma izin 
belgesi/teminat iadesi alabilmek amacıyla yapılan başvurulara istinaden 
düzenlenecek yazılar" başlıklı 16.12 nolu kısmında değişiklik yapılmıştır. 
 

Konu: Alacakların Yapılandırılması Hakkındaki SGK’nın 2020/45 sayılı 
Genelgesinde değişiklik yapıldı. 
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Mevcut düzenlemede; “Taksitle ödeme  yolunu  tercih  eden  borçlulara,  yapılandırılmış  olan  
borçlarından  (idari  para cezası borçları  hariç) ilk iki  taksitin 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  sayılı   Kanun  hükümlerinden yararlanma hakkının devam etmesi kaydıyla, 
kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olmadığına dair yazı/belge verilecektir” hükmü var iken, yeni 
Genelge’de “ ilk iki taksit yerine ilk taksitin ödenmesi” yeterli görülmüştür. 
 
Ayrıca “"Hakediş ödemelerine ilişkin düzenlenecek yazılar" kısmında da değişiklik yapılmıştır. 
 
Mevcut durumda; “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 verilecektir” hükmü “ilk taksitin süresinde ödenmesi” olarak değiştirilmiştir. 

 
 
İlgili Genelge sirkülerimiz ekinde dikkatinize sunulmaktadır. 
 
 
 
 
Saygılarımızla. 
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. 
Erdal Çalıkoğlu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve 
Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan 
sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. 


