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BEŞ PUANLIK İNDİRİMDE TÜRKİYE GENELİ BORÇ SORGUSU 
UYGULAMA DÖNEMİ BAŞLANGIÇ DEĞİŞİKLİĞİ 

09.09.2021 tarihli ve 2021/30 sayılı Genelge kapsamında, beş 
puanlık indirimde (5510) işverenin Türkiye geneli Kuruma yasal 
ödeme süresi geçmiş borç sorgusu 01.01.2022 tarihine 
ertelenmiştir. 

Anılan durumda; işverenin yasal ödeme süresi geçmiş borcunun 
bulunup bulunmadığı hususu 01.01.2022 tarihinden (2022/Ocak 
ayından/döneminden) itibaren işverenin Türkiye genelindeki 
tüm işyerleri esas alınarak değerlendirme yapılacaktır. 

Genelge kapsamında,  19.07.2021 tarihli ve 2021/26 sayılı 
Genelgede 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci 
fıkrasının (ı) bendi uyarınca beş puanlık indirim uygulamasında 
işverenin Kuruma olan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, 
işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin 
gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun 2021/Eylül 
ayına/dönemine ilişkin muhtasar ve prim hizmet 
beyannamesinden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye 
genelindeki tüm işyerleri esas alınarak sorgulanacağı açıklanmış 
idi. 

Kurum tarafından yapılan değerlendirmede, beş puanlık 
indirimde işverenin Türkiye geneli Kuruma yasal ödeme süresi 
geçmiş borç sorgusunun 01.01.2022 tarihinden (2022/Ocak 
ayına/dönemine ilişkin muhtasar ve prim hizmet 
beyannamesinden) itibaren yapılmasına karar verilmiş olup, 
19.07.2021 tarihli ve 2021/26 sayılı Genelgede yer alan 
"01.09.2021" tarihi "01.01.2022", "2021/Eylül" ifadesi 
"2022/Ocak" olarak değiştirilmiştir. 

Söz konusu Genelgeye ulaşmak için linke tıklayınız. 
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan 
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 

BDO International global ağının toplam  
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’den fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 

Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla 
ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım 
almadan, bu yayına dayanarak 
uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu 
konuların kendi özel durumunuza ilişkin 
etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık 
A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki
bilgilere dayanarak belli eylemlerde
bulunmak veya bulunmamak nedeniyle
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile
yazarları herhangi bir yükümlülük veya
sorumluluk kabul etmemektedirler.
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