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SİRKÜLER NO : 2003/11      Ankara, 12.03.2003 
 
 

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 
 
 
 SSK Prim Borçlarına Yeni Taksit İmkanı İçin Son Başvuru Tarihi : 14.03.2003 
 
 
 SSK Yönetim Kurulunun 27.02.2003 tarihli kararına göre 14.03.2003 tarihine kadar 
başvurulması ve ilk taksidin 31.03.2003 tarihine kadar ödenmesi halinde daha önce 
taksitlendirilen ancak bir veya birden fazla taksidi ödeyemeyen borçlulara yeni bir imkan 
daha sağlanmıştır.  
 
 04.03.2003 tarih ve 16-284 sayılı Genelge metni aşağıdaki gibidir.  
“ 
 I-  2001 yılında SSK Yönetim Kurulu’nun 19.04.2001 tarih, VII-1004 sayılı ve 
26.7.2001 tarih, VII-2029 sayılı kararları ile taksitlendirme işlemlerindeki ödenmeyen taksit 
tutarlarını ve eksik tutarların vade tarihlerine kadar yıllık yüzde 3, vade tarihlerinden ödendiği 
tarihe kadar geçen süre içinde yıllık cari oranlar üzerinden tecil faizi alınmak suretiyle 
belirtilen kararları kapsamında taksitlendirmeye konu borcun tamamının bitirilmesi halinde 
taksitlendirme işlemlerinin bozulmadan borçlarının tasfiye edilmesi, 
 
 SSK Yönetim Kurulu’nun 27.9.2002 tarih VII-2557 sayılı kararına göre yapılmış 
taksitlendirme işleminde; bir veya daha fazla sayıda taksitlerini ödeyememiş olanların 
14.03.2003 tarihine kadar kuruma yazılı olarak müracaat etmeleri halinde, ödeme vadeleri 
geçmiş olan taksit tutarlarına vade tarihlerinden 14.3.2003 tarihine kadar cari oranlar 
üzerinden tecil faizi tahakkuk ettirilerek geciken taksitleri ile vadesi gelmemiş taksitlerinin 
toplamını, ilk taksiti 31.3.2003 tarihine kadar ödemeleri şartıyla uygulama süresinin sonu da 
dikkate alınarak kalan aylarda (3 eşit) taksitler halinde ödeme imkanı getirilerek mevcut 
taksitlendirmelerinin bozulmaması,  
 
 II- 2002 yılında SSK Yönetim Kurulu’nun 13.3.2002 tarih ve VII-713 sayılı kararına 
göre taksitlendirme işlemlerinde; bir veya daha fazla sayıda taksitlerini ödeyememiş olanların 
14.3.2003 tarihine kadar kuruma yazılı olarak müracaat etmeleri halinde ödeme vadeleri 
geçmiş olan taksit tutarlarına vade tarihlerinden 14.3.2003 tarihine kadar cari oranlar 
üzerinden tecil faizi tahakkuk ettirilerek geciken taksitleri ile vadesi gelmemiş taksitlerinin 
toplamının, ilk taksiti 31.3.2003 tarihine kadar ödemeleri şartıyla kalan aylarda eşit taksitler 
halinde (8 eşit) ödeme imkanı getirilerek mevcut taksitlendirmelerinin bozulmaması, 
 
 Karara bağlanmıştır.” 
 

 Saygılarımızla,  
KANIT YEMİNLİ MALİ  
MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.   
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