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SİRKÜLER NO : 2003/33      Ankara, 30.08.2003 
 
 

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 
 
 
 SSK Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması İçin Müracaat Süresi 5 Eylül 
2003’te Sona Eriyor. 
 
 6.8.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4958 sayılı Kanun ile 30.06.2003 tarihi 
itibariyle tahakkuk etmiş sigorta primi, idari para cezası, sosyal yardım zammı ve işsizlik 
sigortası borçları ile bunlara bağlı gecikme zam ve faiz borçlarının yeniden yapılandırılması 
imkanı getirilmiştir. Konuyla ilgili olarak 13.08.2003 tarih ve 16-295 Ek sayılı genelge 
yayımlanmıştır.  
 
 Yeniden yapılandırma kapsamına Mayıs ayı bildirgesi ile beyan edilip veya kurumca 
tahakkuk ettirilip 30.06.2003 tarihine kadar ödenmemiş borçlar girmektedir.  
 
 Başvuru süresi 5 Eylül 2003 tarihinde sona erecektir. Başvuruların sigorta 
Müdürlüklerine kurumca hazırlanan form dilekçe ile yapılması gerekmektedir.  
 
 Aylık asgari taksit tutarı kuruma en son verilen (Mayıs 2003) sigorta primine esas 
kazancın %15’nden az olamayacaktır. Taksitler belirlendikten sonra her ay için kalan borca 
Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi 
uygulanacaktır. Bu nedenle taksitler her ay değişecektir. Yeniden yapılandırılan borç tutarına 
gecikme zamları da dahil edildiği için müracaat tarihine kadar işleyen gecikme zamlarına da 
Hazine Müsteşarlığınca belirlenecek faiz oranı uygulanacaktır. Bu oran Ağustos ayı itibariyle 
%3,6’dır.  
 
 Yeniden yapılandırma anlaşması yapan borçlular taksitlendirme süresi içerisinde 
tahakkuk edecek cari ay borçlarını veya yeniden yapılandırılan borçları ile ilgili 
ödemelerini bir takvim yılı içinde ardarda üç defa yerine getirmemeleri halinde 
taksitlendirme hakkında yararlanamayacaktır. Bu durumda yapılan ödemenin çoğunluğu 
faiz borcuna sayılacağı için borçlular zarar görecektir.  
 
 Belirtilen nedenlerle söz konusu yasa hükmü, özellikle eski tarihli borcu olanlara 
önemli bir avantaj sağlamamakla birlikte haciz ve cebri takip işlemleri durdurulacağından 
yasa hükmünden faydalanılması yarar sağlayacaktır.   
 
 Saygılarımızla.  

       KANIT YEMİNLİ MALİ  
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