
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 26 ncı maddesinin (a) bendi ve 29 uncu maddelerinde

yapılan değişiklik sonucunda 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4)

numaralı alt bendi ile Kanunun Ek 5 inci maddesi kapsamındaki sigortalılar 01.01.2022 tarihinden

itibaren Ocak-Haziran dönemi primlerini Temmuz ayı sonuna, Temmuz-Aralık dönemi primlerini takip

eden yılın Ocak ayı sonuna kadar ödemelerine imkan tanınmış olup ilgili Genel Yazı ile bu konu

hakkında uygulama usul ve esasları anlatılmıştır.

❖ 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci

fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi ile

Kanunun Ek 5 inci maddesi kapsamındaki

sigortalılar 2021/Aralık ve öncesinde her aya ait

primlerini takip eden ayın sonuna kadar

Kurumumuza ödemektelerdi.

❖ Bu kapsamdaki sigortalılar ile bakmakla yükümlü

oldukları kişilerin sağlıktan yararlanabilmeleri

için mevcut durumda 60 günden fazla prim ve

prime ilişkin borçlarının olması durumunda

sağlıktan yararlanamıyorlardı.

❖ Bu kapsamdaki sigortalılar tahsis talebinde

bulunurken süresi geçmiş prim borçları yok iken

cari primlerini yasal süresi olan takip eden ay

sonuna kadar öderler ise tahsis talep tarihini takip

eden ay başından itibaren aylıkları

bağlanmaktaydı.

❖ 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci

fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi ile

Kanunun Ek 5 inci maddesi kapsamındaki

sigortalıların 01.01.2022 tarihinden itibaren Ocak-

Haziran dönemi primlerini Temmuz ayı sonuna,

Temmuz-Aralık dönemi primlerini takip eden yılın

Ocak ayı sonuna kadar ödemelerine imkan tanınmış

olup, 01.01.2022 tarihinden sonra bu kapsamdaki

sigortalılar primlerini aylık ödeyebildikleri gibi

dönem sonunda gecikme cezası/gecikme zammı

ödemeden 6 aylık olarak da ödeyebilirler.

❖ Bu kapsamdaki sigortalıların prim ödeme süresi

uzatıldığından 6 aylık dönem içerisindeki ayların

prim borçları 60 günden fazla prim ve prime ilişkin

borç olarak dikkate alınmayacaktır. Sigortalıların

01.01.2022 tarihinden önce 60 günden fazla prim ve

prime ilişkin borçları olmaması halinde 01.08.2022

tarihine kadar sağlıktan yararlanabileceklerdir.

❖ 01.01.2022 tarihinden önce prim borcu bulunmayan

sigortalılar, bu tarihten sonra tahsis talebinde

bulunmaları halinde dönemsel primin son ödeme

tarihine kadar primlerini öderlerse tahsis talep

tarihini takip eden ay başından itibaren aylık almaya

hak kazanacaklardır.

İlgili sigortalıların her aya ait primlerini takip eden ay sonuna kadar ödemeleri gerekirken, Yönetmelik ve Genel

Yazı ile yapılan değişiklik sonucunda 6 aylık dönemler halinde oluşacak primlerini, ilgili dönemi takip eden ay

sonuna kadar ödeyebilecekleri için sigortalılara prim ödemelerinde, sağlıktan yararlanmalarında ve tahsis yönünde

kolaylık sağlanmıştır.

4-b Tarım ve Ek 5 Sigortalılarının Primlerinin 6 Aylık 

Dönemler Halinde Tahakkuk Ettirilmesi Konulu 

Genel Yazı

Mevcut durum:                                          Genel Yazı ile değişen durumlar neler?

Sonuç olarak:

Genel yazıya gitmek için tıklayınız.

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/184514

