22/a
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İNTERNET VERGİ DAİRESİ
Dilekçe Cevap Tarihi: XX/XX/201X

Aşağıda belirtilen mükellefe ait bilgilerin doğruluğu ve bu mükellefin XX/XX/201X
tarihi itibari ile 6183 S.K. 22/A Mad. kapsamında borcunun bulunmadığı kayıtlarımızın
tetkikinden anlaşılmıştır.
Bilgilerinize arz/rica olunur.

TASDİK EDEN
XXXXXXXX VERGİ DAİRESİ

XXXXXXXX VERGİ DAİRESİ

Adı Soyadı

: XXXXXX XXXXXX SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Vergi Kimlik Numarası : 1203456789
İşyeri Adresi
: XXXXX MAH/ XXXX CAD. No:XXX/

Dilekçe Talep Tarihi
Dilekçe Numarası

XXXX/ İSTANBUL

: XX/XX/201X

: 12a3bcde4f5gh7

Bu yazı İnternet Vergi Dairesi tarafından oluşturulmuştur. Yazının doğruluğunu
https://intvd.gib.gov.tr adresinden 'SORGULAMALAR' menüsünden, 'Dilekçe Sorgulama'
seçeneğinden, dilekçe numarası ve Vergi Kimlik Numarası ile kontrol edebilirsiniz.

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü
Prim Tahsilat Daire Başkanlığı
Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/034
Konu : TUBİTAK tarafından sağlanacak desteklerden
yararlanmak üzere düzenlenecek yazılar.

……………………SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE
…………………………SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 90 ıncı
maddesinin altıncı fıkrasında,
“Ülke çapında uygulanan ve özel bir izne veya belgeye dayanmayan genel düzenlemeler
hariç olmak üzere, belirli bölgelere veya sektörlere yönelik ya da kamu kurum ve kuruluşları
tarafından verilen özel belgelere veya izinlere dayalı olarak kamudan kaynak tahsis edilmesi
şeklinde kanun, kararname ve diğer mevzuatla sağlanan araştırma, geliştirme, üretim, yatırım,
pazarlama ve benzeri tüm aşamalarda uygulanan devlet yardımı, teşvik ve desteklerin, daha önce
başlayıp devam eden nakdi olmayanlar hariç olmak üzere, verilmesinden önce işverenlerden
Kuruma muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve
taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına dair belge ve bilgilerin istenmesi zorunludur. Tecil ve
takside bağlanmış ya da yapılandırılmış olan borçlara ilişkin yükümlülüklerin yerine
getirilmemesinden dolayı anlaşması bozulanlardan veya bu sebepler dışında söz konusu yardım,
teşvik ve desteklerden yararlanmaması gerektiği sonradan anlaşılanlardan, yapılan devlet yardımı
teşvik ve destek ödemeleri ilgili mevzuat çerçevesinde müeyyideleri ile birlikte geri alınır. Bu
fıkranın uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığının
görüşleri alınarak Kurumca belirlenir.”
hükmü yer almakta olup, anılan fıkra hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar,
28/9/2008 tarihli, 27011 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İşverenlere Verilen Devlet Yardımı,
Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin
Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde” açıklanmıştır.
Bu bağlamda, TÜBİTAK-TEYDEB destek programları kapsamında sağlanan desteklerden
yararlanmak üzere TUBİTAK’a ibraz edilmek üzere, Kurumumuza yasal ödeme süresi geçmiş
borcun bulunup bulunmadığının bildirilmesine ilişkin yapılacak müracaatlar üzerine, başvuruda
bulunan işveren adına Tebliğ esasları doğrultusunda yapılacak sorgulamada yasal ödeme süresi
geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası
ve gecikme zammı borcunun bulunup bulunmadığı araştırılacaktır.
Yapılan araştırma sonucunda,
- Yasal ödeme süresi geçmiş borcu bulunmayan işverenler için örneği Ek-1’de,
- Yasal ödeme süresi geçmiş borcu bulunan işverenler için örneği Ek-2’de,
- Yasal ödeme süresi geçmiş borcu bulunmasına rağmen, bahse konu borçlarını 6183 sayılı
Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirmiş ya da diğer Kanunlar gereği yeniden
yapılandırmış ve sözkonusu borçlara ilişkin taksit ödeme yükümlülüklerini düzenli olarak yerine
getirip, tecil ve taksitlendirme/yeniden yapılandırma kapsamına girmeyen başka borcu da
bulunmayan işverenler için örneği Ek-3’de,
- Kurumda tescilli dosyası bulunmayan işverenler için Ek-4’de,
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yer alan yazılar düzenlenecek ve sözkonusu yazıların içinde bulunulan ayın son iş gününe
kadar hüküm ihtiva ettiği ayrıca belirtilecektir.
Yasal ödeme süresi geçmiş borcu bulunan işverenlere ilişkin düzenlenecek yazılarda,
gecikme cezası ve gecikme zammı içinde bulunulan ayın son iş günü itibariyle hesaplanacak ve
sözkonusu yazılara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine ait banka hesap
numaraları yazılacaktır.
Öte yandan, bahse konu yazıların düzenlenmesi sırasında, sorgulamanın yapıldığı tarihte
yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara
ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları bulunmayan işverenler için, “…/ …/ … tarihi
itibariyle” bölümüne sorgulamanın yapıldığı tarihi içine alan ayda ödenmesi gereken cari ay
primlerinin son ödeme tarihi yazılacaktır.
Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.
Ek: 4 adet matbu form.
İbrahim ULAŞ
Genel Müdür
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Ek-1
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
……………... Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/…………………..Sosyal Güvenlik Merkezi
Sayı :
Konu : Türkiye genelinde yapılan borç sorgulaması

……………………………………………………………
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………..
İlgi: …./…./…… tarihli, ……………. sayılı dilekçeniz
İlgide kayıtlı dilekçeniz üzerine Türkiye genelinde yapılan araştırmada, Kurumumuza
…/…/…. tarihi itibariyle yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunuzun
bulunmadığı tespit edilmiştir.
İş bu yazı, 5510 sayılı Kanunun 90’ıncı maddesinin altıncı fıkrasına istinaden
TUBİTAK’a ibraz edilmek üzere düzenlenmiş olup, ilişkisizlik belgesi niteliğinde bulunmamakta
ve …/…/… tarihine kadar hüküm ihtiva etmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

……………………
Müdür Yardımcısı

Ek-2
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
……………. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/………………….Sosyal Güvenlik Merkezi
Sayı :
Konu : Türkiye genelinde yapılan borç sorgulaması

……………………………………………………………
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………..
İlgi: …./…./…… tarihli, ……………. sayılı dilekçeniz
İlgide kayıtlı dilekçeniz üzerine Türkiye genelinde yapılan araştırmada, Kurumumuza
…/…/…. tarihi itibariyle yasal ödeme süresi geçmiş …………………….. TL borcunuzun
bulunduğu tespit edilmiştir.
İş bu yazı, 5510 sayılı Kanunun 90’ıncı maddesinin altıncı fıkrasına istinaden
TUBİTAK’a ibraz edilmek üzere düzenlenmiş olup, ilişkisizlik belgesi niteliğinde bulunmamakta
ve …/…/….. tarihine kadar hüküm ihtiva etmektedir.
Bilgi edinilmesini, bahse konu tutarın, Müdürlüğümüze/Merkezimize veya aşağıda
belirtilen hesap numarasına yatırılmasını ve yatırılan paranın tutarının ve ödeme tarihinin
Müdürlüğümüze bildirilmesini rica ederim.
Banka
:
Hesap numarası :
……………………
Müdür Yardımcısı

Ek-3
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
……………… Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/………………Sosyal Güvenlik Merkezi
Sayı :
Konu : Türkiye genelinde yapılan borç sorgulaması

……………………………………………………………
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………..
İlgi: …./…./…… tarihli, ……………. sayılı dilekçeniz.
İlgide kayıtlı dilekçeniz üzerine Türkiye genelinde yapılan araştırmada, Kurumumuza olan
yasal ödeme süresi geçmiş borçlarınızın tecil ve taksitlendirildiği/yeniden yapılandırıldığı, tecil ve
taksitlendirilen/yeniden yapılandırılan borçlara ilişkin ödeme yükümlülüklerinizi düzenli olarak
yerine getirdiğiniz ve tecil ve taksitlendirme/yeniden yapılandırma kapsamına girmeyen başka
borcunuzun bulunmadığı tespit edilmiştir.
İş bu yazı, 5510 sayılı Kanunun 90’ıncı maddesinin altıncı fıkrasına istinaden
TUBİTAK’a ibraz edilmek üzere düzenlenmiş olup, ilişkisizlik belgesi niteliğinde bulunmamakta
ve …/…/… tarihine kadar hüküm ihtiva etmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

……………………
Müdür Yardımcısı

Ek-4
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
……………… Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/ ……………….Sosyal Güvenlik Merkezi
Sayı :
Konu : Türkiye genelinde yapılan borç sorgulaması

……………………………………………………………
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………..
İlgi: …./…./…… tarihli, ……………. sayılı dilekçeniz
İlgide kayıtlı dilekçeniz üzerine Türkiye genelinde yapılan araştırmada, adınıza tescil
edilmiş işyeri dosyasının bulunmadığı tespit edilmiştir.
İş bu yazı, 5510 sayılı Kanunun 90’ıncı maddesinin altıncı fıkrasına istinaden
TUBİTAK’a ibraz edilmek üzere düzenlenmiş olup, ilişkisizlik belgesi niteliğinde bulunmamakta
ve …/…/… tarihine kadar hüküm ihtiva etmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

……………………
Müdür Yardımcısı

TÜBİTAK'a Verilmek Üzere Düzenlenen e-Borcu Yoktur Belgesi
Vergi Kimlik No

: 1203456789

İşyeri Ünvanı/Adı

: XXXXXX XXXXXX SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İşyeri Adresi
Borç Sorgulamaya Esas
Alınan Tarih
Belgenin Alındığı Tarih :

XXXXX MAH/ XXXX CAD. No:XXX/ XXXX/ İSTANBUL
İSTANBUL XXXX

123456789101112131415151718192021

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

: XX.XX.201X
XX.XX.201X XX:XX:XX

12A34B-12A-12A-23B45C-34B-12A34B12A34B12A34B-12A34B-12A34B-12A34B-12A34B-12A34B-12A34B12A34B12A34B-12A34B-12A34B-12A34B-12A34B-12A34B-12A34B-12A34B-12A34B

Türkiye genelinde yapılan araştırmada, Kurumumuza XX.XX.201X tarihi itibariyle yasal
ödeme süresi geçmiş sigorta primi,işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borcunuzun bulunmadığı
tesbit edilmiştir.
İş bu belge, 5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin altıncı fıkrasına istinaden TÜBİTAK'a
ibraz edilmek üzere düzenlenmiş olup, ilişiksizlik belgesi niteliğinde bulunmamakta ve XX.XX.201X
tarihine kadar hüküm ihtiva etmektedir.

İş bu belge, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendine tabi olarak çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan borç bilgilerini içermemektedir.
Bu belgenin doğruluğundan tereddüt edilmesi halinde www.sgk.gov.tr adresindeki işveren menüsünde bulunan , e-borcu Yoktur Belgesi Kontrol Uygulaması menüsü seçildikten sonra123456789101112131415151718192021 barkod
nosunu girerek kontrol ediniz
©SGK . Sayfa içeriğindeki bilgilerle ilgili uyuşmazlık halinde Kurum kayıtları esastır
Sayfa: 1

