Başkan Dr. Mehmet Selim Bağlı’nın A Haber Canlı Yayın Konuşma Metni

Sunucu: Ankara’daki stüdyomuzun konuğu SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı var.
Hoş geldiniz Sayın Bağlı.
Mehmet Selim Bağlı: Teşekkür ediyorum, sağ olun iyi yayınlar diliyorum.
Sunucu: Çok soru var tabi, hemen şunu sormak istiyorum. Bu mekanizma nasıl
işleyecek, Başvurular nasıl yapılacak. Mükellefler başvuracak, ardından borçları
ortaya çıkacak. Ondan sonra ödemelere mi başlayacak? Mekanizmayı Kısaca
anlatabilir misiniz?
Başkan Mehmet Selim Bağlı: Malumumunuz 7143 sayılı Kanun Mayıs ayında yürürlüğe
girdi ve Haziran ayı içerisinde müracaatları almaya başladık. Bu müracaatların son günü
yarın 31 Temmuz 2018 mesai saati itibarıyla bitmiş olacak. Yapılandırma için müracaatlar
alınıyor, ilk ödeme ise 31 Ağustos’a kadar uzatılıyor. Vatandaşlar bize herhangi bir sigorta
borçlarına ilişkin başvuru yaptıklarında hemen tahsilatta bulunmuyor, hemen bir ödemede
bulunmalarını talep etmiyoruz. 31 Ağustos’a kadar ödeme imkânları var. Yapılandırmanın
kapsamına baktığımızda Sosyal Güvenlik Kurumuna olan her türlü borç; Genel Sağlık
Sigortası prim borçları, sigorta prim borçları olabilir. BAĞ-KUR’dan kaynaklı prim borçları
olabilir, işsizlik sigortasından kaynaklı borçlar olabilir, idari para cezaları olabilir. Özellikle
Sosyal Güvenlik Kurumunun işverenler nezdinde tahakkuk ettiği idari para cezaları ve
asgari işçilik ilgili borçlar olabilir. Bütün bu alacaklar Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları bu
kanun kapsamına giriyor. Yapılandırmadan yararlanmak istiyorum diyen vatandaşlarımız
31 Temmuz 2018’e kadar bize müracaat ettiklerinde mutlak süratte taleplerini alıyoruz ve
ondan sonra bu borçlarını taksitlendirme imkânları var. Taksit veya pesin ödeme
seçeneklerini tercih edebilecekler. Bu konuda kendilerini bilgilendiriyoruz. Altını tekrar
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İşverenlerimize ulaşmaya çalışıyoruz.
Sunucu: Peki, bu başvurular bizzat ilgili dairelere gidilerek yapılabiliyor. İnternet
üzerinden de yapılabiliyor mu?
Mehmet Selim Bağlı:

Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine ve İl Müdürlüklerine

müracaat edilebilir. İşverenlerimizden e-şifresi olanlar e-devlet üzerinden müracaatlarını
yapabilir. Sayın Bakanımızın da talimatıyla Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerimizin
tamamı mesai yaptılar. Birkaç tane merkezimizi kendim de ziyaret ettim. Herhangi bir
kuyruk söz konusu değil, vatandaşlarımızın “Biz gittik ama iş yoğunluğundan dolayı
müracaat edemedik” demeleri söz konusu değil. Başvurular olduğu süre boyunca 31
Temmuz’a kadar biz hizmet vermeye devam edeceğiz.

Sunucu: İşverenler e-Devlet şifresi varsa internet üzerinden başvuru yapabilir,
ama örneğin Genel Sağlık Sigortası kapsamındakiler bireysel başvuru internet
üzerinde yapılabilecek mi?
Mehmet Selim Bağlı: Gençlerimizin kendi e-şifreleri olmadığı için, çok şikâyet ettikleri
Genel Sağlık Sigortası borçları için böyle bir imkâna sahip değil ama kendilerine en yakın
sosyal güvenlik merkezine nüfus cüzdanlarıyla gittiklerinde 5 dakika içinde başvuruları
kayıt altına alınacak ve hiçbir sıkıntı yaşamayacaklar.
Sunucu: Bir de malum emeklilik konusu var. Yaş yılı doldurmuş ama prim gün
eksiği olanların durumu ile ilgili bir iyileştirme bir gelişme var mı?
Mehmet Selim Bağlı: Sanırım siz BAĞ-KUR ihyadan bahsediyorsunuz, Malumunuz BAĞKUR Türkiye Cumhuriyeti BAĞ-KUR, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına göre vergi mükellefi
olduğunuz andan itibaren aynı zamanda BAĞ-KUR kaydınızda başlamış oluyor. Fakat BAĞKUR’lu olduktan sonra primini ödeyemeyenler oluyor. 2008 yılında bir ihya imkânı getirildi.
Vatandaşa, ya gelin borçlarınızı ihya edin ya da bu borçlarınız silinecek denildi. 2015 yılında
tekrar böyle bir düzenleme getirildi. Şimdi bu kanun ve düzenleme 7143’ün kapsamında
şöyle bir düzenleme var. Bu özellikle kendi nam ve hesabına çalışan esnaflarımız için çok
ciddi bir kolaylık sağlıyor. Diyoruz ki; sizin 2008 öncesi ya da 2008- 2015 arası yılları arası
2015 sonrası olabilir. Diyelim ki; sizin herhangi bir BAĞ-KUR kaydınız var, ama hiçbir
borcunuzu ödememişsiniz. Eğer bunlar 31 Temmuz’a kadar bize müracaat ettiklerinde, ilgili
dönemin asgari ücretin Yüzde 34,5’i oranında prim tahakkuk ettirilecek kendilerine çok
ciddi bir şekilde, düşük bir meblağ yatırarak, dondurulmuş ya da silinmiş BAĞ-KUR
sürelerini ihya edecekler. Konuyla ilgili çok ciddi bir örnek vermek istiyorum; 01.01.1992
yılında BAĞ-KUR’lu olmuş, ama BAĞ-KUR primlerini ödememiş, 31.12.2004 tarihine kadar
hiçbir şekilde Sosyal Güvenlik Kurumuna uğramamış, BAĞ-KUR’unu ödememiş, dolayısıyla
bunun hizmeti dondurulmuş. Eğer bu yapılandırma kanunu olmasaydı bu şahıs bize
başvurduğunda borcu bugünkü asgari ücretin yüzde 34.5’i oranında hesaplanırdı. Bu
hesaplama sonunda kişiden 109 bin TL borç alınır ve hizmeti ihya edilirdi. Ama son çıkarılan
yapılandırma kanunuyla birlikte bu kişi 31 Temmuz Salı günü mesai bitimine kadar kuruma
başvurursa ödeyeceği borç meblağı 17 Bin TL.
Sunucu: Şimdiye kadar başvuru oldu. Sizce başvuru sayısı tatmin edici bir
başvuru sayısına ulaşılabildi mi?
Mehmet Selim Bağlı: Sayın Bakanımızın önümüze koyduğu bir performans hedefi vardı.
Bu kanun kapsamına giren bütün sigortalılarımıza bütün borçlularımıza ulaşacağız. Hiç
kimse bu kanundan habersiz bırakmayacağız. Şimdiye kadar sigorta prim borcu olan bizim
stokta bekleyen 790 bin vatandaştan 472 bini müracaat etmiş durumda. Yani yapılandırma
gerçekleştirme oranımız yüzde 60, 31 Temmuz Salı günü mesai saatinin bitimine kadar bu
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vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Ulaşamadığımız kimse kalmadı.
Sunucu: Çok teşekkür ediyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Dr. Mehmet
Selim Bağlı, ajansın konuğuydu. Devlete olan borçların yapılandırılması için
başvurular 31 Temmuz 2018’de sona eriyor, başvurularınız bir an önce yapın.

