
DUYURU 

31 Mart 2015 tarihli ve 29312 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

2015/7470 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre; 31/5/2006 tarihli ve 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 

53 üncü maddesinde yer alan başvuru süresi maddede belirtilen sürenin 

(31/03/2015) bitiminden itibaren altı ay uzatılmıştır. 

Yine, aynı Kanunun geçici 60 ıncı maddesinde yer alan başvuru 

süresi  (Kanunun yayımı tarihi 11/09/2014 tarihini izleyen aybaşından itibaren 

yedi ay içinde)  ile ilk taksit ödeme süresi (Kanunun yayımı tarihi 11/09/2014 

tarihini izleyen aybaşından itibaren sekiz ay içinde ikişer aylık dönemler halinde on 

sekiz eşit taksitte), anılan maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen 

borçlar (d) Bu Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında 

genel sağlık sigortalısı olanların genel sağlık sigortası 

primi,) yönünden maddede belirtilen sürelerin bitim tarihinden itibaren 

altı ay uzatılmıştır. 

Tüm üyelerimize ve Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

 

                                                                          Ali VAROL 

                                                                        Genel Sekreter   

 

5510 sayılı Kanunun Geçici 53 ve Geçici 60 ıncı Madde hükümleri 

GEÇİCİ MADDE 53- (Ek: 10/9/2014-6552/57 md.) 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) 

bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç 

başvurmayanlardan bu maddenin yayımını takip eden ay başından itibaren altı ay içinde gelir 

testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri yapılan gelir testi sonucuna göre 

tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilir. 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) 

bendi kapsamında resen genel sağlık sigortası tescili yapılmış olanlardan bu maddenin 

yürürlüğe girdiği tarihten önce gelir testi yaptırmış olmakla birlikte gelir düzeyleri asgari 

ücretin iki katından daha düşük olarak tespit edilmiş olanların, bu tespit öncesinde genel 

sağlık sigortası primi ödenmemiş olan süreleri hakkında da gelir testi sonucu bulunan tutarlar 

esas alınarak birinci fıkra hükümleri uygulanır. Ancak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe 

kadar ödemiş oldukları genel sağlık sigortası primi ile gecikme cezası ve gecikme zammı 

tutarları iade edilmez. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir. 

Birinci fıkrada belirtilen altı aylık süreyi altı ay daha uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 



GEÇİCİ MADDE 60- (Ek: 10/9/2014-6552/81 md.) (1) (1) 2014 yılı Nisan ve önceki aylara 

ilişkin olup bu maddenin yayımlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan;  

a) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri 

kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, sigorta primi, emeklilik keseneği ve 

kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,  

b) Bu maddeye göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi 

imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,  

c) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga 

vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,  

ç) 30/4/2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale 

konusu işlere ilişkin olup bu maddenin yayımlandığı tarihten önce Kurumca resen tahakkuk 

ettirilerek işverene tebliğ edildiği hâlde bu maddenin yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş 

olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, 

araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta 

primi,  

d) Bu Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel 

sağlık sigortalısı olanların genel sağlık sigortası primi,  

e) Sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken 5335 

sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait 

işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilmesi gerekenlere, bu maddenin yürürlüğe 

girdiği tarihi takip eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara 

ilişkin borç, asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu maddenin 

yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak 

hesaplanacak tutarın, bu maddede belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara 

uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ferî alacakların tamamının tahsilinden 

vazgeçilir.  

(2) 30/4/2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup bu maddenin 

yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara 

ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için 

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu maddede belirtilen süre 

ve şekilde ödenmesi hâlinde idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına 

uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ferî alacaklarının tamamının tahsilinden 

vazgeçilir.  

(3) Bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;  

a) Bu maddenin yayımlandığı tarihi izleyen ay başından itibaren; birinci fıkranın (d) 

bendinde belirtilen borçlular yedi ay içinde, diğer bentlerde belirtilen borçlular ise üç ay 

içinde Kuruma başvuruda bulunmaları,  



b) İlk taksiti bu maddenin yayımlandığı tarihi izleyen ay başından itibaren; birinci 

fıkranın (d) bendinde belirtilen borçlular sekiz ay içinde, diğer bentlerde belirtilenler ise 

dört ay içinde, diğer taksitlerini ise ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit 

taksitte ödemeleri, gerekir. 

 


