
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

DUYURU: 12.09.2019/66 
  

CARİ AY SGK PRİM ÖDEMELERİNİN YAPILANDIRMA TAKSİTLERİNE SAYILMASINA İMKAN 
SAĞLANMIŞTIR 

 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan 04.09.2019 
tarihli ve 51592363-010.07.01-E.12737458 sayılı “Cari Ay Prim Ödemelerinin Yapılandırma 
Taksitlerine Sayılması” başlıklı Genel Yazı ile 7143 sayılı Kanun kapsamında SGK’ ya olan 
borçlarını yapılandıran işverenlerin çeşitli nedenlerden dolayı taksitlerini aksatması veya 
yapılandırmalarının bozulması nedeniyle, bu işverenlerin yapılandırmalarının devamı için 
taleplerine istinaden cari ay prim ödemelerinin, ödenmeyen veya eksik ödenen yapılandırma 
taksitlerine mahsup edilmesi imkanı sağlandığı açıklanmıştır. 
 
Sözü edilen Genel Yazıya ilişkin detaylar özetle aşağıdaki gibidir:  
 

I. 7143 SAYILI KANUNDA YER ALAN DÜZENLEME 
 

Bilindiği üzere, 18.05.2018 tarihinde yürürlüğe giren 7143 sayılı Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun uyarınca Kurum 
alacaklarının yeniden yapılandırılması hükme bağlanmıştır. 
 
Anılan Kanunun “Ortak Hükümler” başlıklı 9. maddesinin altıncı fıkrasında; 
 
”Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, 
kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik 
ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme 
seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri 
için 6183 sayılı Kanunun 51. maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak 
geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır. İlk iki 
taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer 
taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde 
ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler saklı 
kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm her bir madde 
ve alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.” 
 
hükmüne yer verilmiştir. Buna göre, yapılandırma hükümlerinden yararlanılmaya devam 
edilmesi için; 
 

 Yapılandırmaya ilişkin taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi 



 
 

 

 
 

 Kalan taksitlerden, bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi 
veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti 
(peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, 
gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51. maddesine göre belirlenen 
gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi 

 
gerekmektedir.  
 

II. CARİ AY PRİM ÖDEMELERİNİN YAPILANDIRMA TAKSİTLERİNE SAYILMASI İMKANI 
 

Bu defa, SGK’ ya olan borçlarını 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandıran işverenlerin çeşitli 
nedenlerden dolayı yapılandırma taksitlerini aksattığı veya yapılandırmalarının bozulduğu 
anlaşıldığından, söz konusu işverenlerin yapılandırmalarının devamı için talep etmeleri halinde 
aynı veya farklı ünitelerde işlem gören işyerleri için ödemiş oldukları 2018 Nisan ayı ve sonrası 
cari ay prim ödemelerinin, dönem veya taksit sayısı gözetilmeksizin ödenmeyen veya eksik 
ödenen yapılandırma taksitlerine mahsup edilmek suretiyle işlem yapılması imkanı tanınmıştır.  
 
Bu çerçevede, 7143 sayılı Kanunun uygulamasını açıklayan 2018/19 sayılı Genelgenin "b.2) 
Süresinde Ödenmiş Cari Ay Primlerinin Aksatılmış Yapılandırma Taksitlerine Mahsubu" başlıklı 
bölümü yerine yukarıda anılan Genel Yazıya göre işlem yapılacaktır. 
 
Buna göre, yapılandırmalarının devamı için işverenlerin talep etmeleri halinde,  
 

 2018 Nisan ayı ve sonrası cari ay prim ödemelerinin,  
 Dönem veya taksit sayısı gözetmeksizin,  
 Ödenmeyen veya eksik ödenen yapılandırma taksitlerine mahsup edilmesi  

 
mümkündür. Ancak, aktarılacak cari ay primleri nedeniyle; 
 

 Cari ay primlerinden dolayı yapılandırmanın bozma koşuluna girmesi durumunda 
işverenlerce SGK’ ya zor durum belgesi verilmesi gerektiği, 

 Cari ay primlerinin yapılandırma taksitlerine aktarılması halinde, bu aylarda yararlanılan 
teşvikler ile cari ay primlerinin aktarma yapıldığı yılda yeni tescil edilmiş işyerleri için 
asgari ücret desteklerinin de iptal edileceği 

 
hususları dikkate alınmalıdır.  
 

Saygılarımızla, 
 
 


