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SİRKÜLER (2018’45) 

 

Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanununa İstinaden Sosyal 

Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yapılandırılmasıyla İlgili “Genelge 2018-19” 

 

18.05.2018 tarihli 30425 sayılı Resmi Gazete’de; “7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların 

Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” yayımlanarak 

bu tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.  

 

Bu kanununa istinaden 06.06.2018 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumunun İnternet sitesinde; Kurum 

Alacaklarının 7143 Sayılı Kanun Uyarıca yapılandırılması ile ilgili “Genelge 2018-19” sayılı yer 

almakta olup, bu genelgede; Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6193 sayılı 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre takip edilen ve 31.03.2018 tarihinde 

kadar tahsil süresi içinde bulunan tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan; 

 

5510 sayılı kanunun 4/1- a-b ve c bentleri kapsamındaki sigorta prim, emeklilik keseneği ve kurum 

karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve 

gecikme zammı alacakları, 

 

Mart 2018 ayı önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara 

bağlı gecikme cezası ve gecikme zamları alacağı, 

 

Yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra bu aylıkları alacak niteliklere 

sahip olmayanların Mart 2018 ve önceki aylara ilişkin sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı 

gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, 

 

31.03.2018 tarihine kadar bitilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön 

değerlendirme, araştırma ve tespit sonucunda bulunan eksik prim alacakları ile bunlara bağlı gecikme 

cezası ve gecikme zammı alacakları, 

 

31.03.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca 

uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, 

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 60/1-g fıkrası kapsamında Nisan 

2018 ayı ve önceki aylara ait olup ödenmemiş bulunan Genel Sağlık Sigortası primi, gecikme cezası 

ve gecikme zammı alacakları, 

 

Bu kanun kapsamında, kanunda belirtilen sürelerde (31 Ağustos 2018 tarihine kadar ) ilgili kurum 

ünitesine müracaat ederek, kanunda belirtilen taksit ödeme sürelerinde ödemelerini talep etmeleri 

halinde, bu borçlarla ilgili gecikme cezası ile gecikme zammı yerine Yurt İçi Üretim Fiyat Artışlarında 

değişim oranı esas alınarak hesaplanacak faiz ile anaparayı peşin veya taksitler halinde ödemeleri 

halinde, kurumun prim alacaklarıyla ilgili hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı tahsilinden 

vazgeçilmektedir. 
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Kuruma borcu bulunan gerçek ve tüzel kişiler, Ağustos 2018 ayı sonuna kadar kurum ünitelerine 

yapacakları yapılandırma taleplerinde, borçlular borçlarını defaten veya 2’şer aylık ödeme 

periyodlarda 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitler halinde ödeme tercihinde bulunabilirler. Taksitlendirme 

taleplerinde vergilendirmede kullanılan geç ödeme artış oranını, ana ara para ile hesaplanan Yİ-ÜFE 

artışından gelen tutarla beraber belirtilen katsayılarla çarpılarak ödenecek taksit tutarı bulunacaktır. 

(Taksitlendirmede uygulanacak artış katsayısı; 6 eşit taksit için, 1.045; 9 eşit taksit için, 1.083; 12 eşit 

taksit için, 1.105 ve 18 eşit taksit için, 1.15 olarak uygulanacaktır.) 

 

31.03.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin olup, kanunun yayımı tarihinden 

(18.05.2018) önce kesinleştiği halde ödenmemiş bulunan idari para cezasının asıllarının %50’si ile bu 

borcun ödeme süresinin bittiği tarihten kanunun yayımladığı tarihe kadar Yİ-ÜFE artışı uygulanarak 

peşin veya taksitler halinde ödenmesi halinde tahsil edilmeyen %50 tutarındaki idari para cezası ile bu 

cezaya ilişkin gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecektir. 

 

Söz konusu genelgede tahsile ilişkin hükümlerinin uygulamasına dair usul ve esasları ihtiva eden 

açıklamalar ile yapılandırma için kuruma verilmesi gereken dilekçe örnekleri yer almaktadır. 

 

Söz konusu Genelge’ye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/75556  

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

Saygılarımızla, 

 

TÜRKERLER Bağımsız Denetim 

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
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