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NORMAL
Sayı : E-35889452-002.242-019932
Konu : Afet ve Diğer Mücbir Sebep Hâllerinde

Belgelerin Verilme Süresi ve Pirimlerin
Ertelenmesi Hk

ODALARIMIZA ( 2023/ 51 ) SAYILI GENELGE

İlgi : Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanlığı'nın 20.02.2023 tarihli ve
84970893-428.1-100/22 sayılı yazısı.

Üst kuruluşumuz TESK Genel Başkanlığı'nın (ilgi) genelgesinde:"Bilindiği gibi, Adana, Adıyaman,
Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illerinde 06/02/2023
tarihinde hayatı önemli ölçüde etkileyen deprem felaketi meydana gelmiştir.
5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesi uyarınca; Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen yetkiye istinaden
Kurum Yönetim Kurulu tarafından alınan 09/02/2023 tarihli, 2023/24 sayılı karar uyarıca;

Mücbir sebep kapsamına alınan Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş,
Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ illerinde faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran işyerleri, 5510 sayılı
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve
genel sağlık sigortalılarının;

1. 06.02.2023 ila 31.07.2023 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun “Afet ve diğer mücbir sebep
hâllerinde belgelerin verilme süresi ve primlerin ertelenmesi” başlıklı 91 inci maddesi kapsamına
alınmasına,

2. 06.02.2023 ila 30.04.2023 tarihleri arasında, 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü olunan her
türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil) 26.05.2023
tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılmasına,

3. 06.02.2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart,
Nisan, Mayıs, Haziran aylarına ait prim borçlarının 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen
gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31.08.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil)
ertelenmesine,
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4. 06.02.2023 ila 26.04.2023 tarihleri arasında verilmesi gereken Muhtasar Prim Hizmet
Beyannamelerinin/Aylık Prim Hizmet Belgelerinin 26.05.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi
halinde ve muhteviyatı prim borçları ile 06.02.2023 tarihi öncesi yasal ödeme süresi geçmiş borçların
31.08.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi kaydıyla işyerlerinin teşviklerden
yararlandırılmasına,

5. Erteleme kapsamına girenlerin, vakıa ya da afetin meydana geldiği tarihteki ödeme süresi dolmuş prim
borçları ile erteleme dönemlerinde oluşan prim borçlarının 06.02.2023 ila 31.08.2023 borç sorgu tarihli
düzenlenecek borcu yoktur belgelerinde borç olarak gösterilmemesine,

6. Ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı
Kanun uyarınca tecil ve taksitlendirilmiş olup, kapsama alınan illerdeki yerler için 06.02.2023 tarihi
itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş
işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi 06.02.2023 ila 31.07.2023
tarihleri arasında sona eren taksitlerini 31.08.2023 kadar ödemeleri halinde
yasal süresi içinde ödenmiş sayılmasına,

7. Erteleme kapsamındaki borçlar nedeniyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun hükümlerine göre yapılan icra takiplerinin durdurulmasına, erteleme süresince yeni icra takip
dosyalarının açılmamasına,

8. Erteleme kapsamındaki borçlar için daha önce haczedilmiş olan menkul ya da gayrimenkul mallar
üzerindeki hacizlerin baki kalması kaydıyla hacizli malların satış işlemlerinin erteleme süresince
yapılmamasına, hacizli araçların yakalamalarının kaldırılmasına,

9. 6183 sayılı Kanununun 79 uncu maddesi kapsamında uygulanan hak ve alacak hacizlerinin
(e-mevduat haczi dahil) kaldırılmasına,

10. Borçların, 6183 sayılı Kanununun 4inci .maddesinin 6ıncı fıkrası kapsamında azami 24 ay süre ile
tecil faizi alınmaksızın ve ilgili mevzuat kapsamında belirtilen diğer şartların sağlanması şartıyla tecil ve
taksitlendirilmesine,

11. Borçlanma ve ihya kapsamındaki borçlardan son ödeme tarihi 6.02.2023 ile 31.08.2023 tarihleri
arasında olanlar için son ödeme tarihinin 31.08.2023 olarak dikkate alınmasına,
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12. Kontrol muayenesine tabi olan sigortalılardan kontrol muayene tarihleri 01.02.2023 ila 31.08.2023
tarihleri arasında olanların, kontrol muayene tarihlerinin 31.08.2023 olarak kabul edilmesine,

13. Fazla veya Yersiz Ödemeler ve Kamu Zararlarından Kaynaklanan Kurum Alacaklarından
06.02.2023 tarihi itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş ve ödeme
süresi dolmuş mevcut alacaklar ile 31.08.2023 tarihine kadar tahakkuk edecek olan alacakların son ödeme
tarihi ilgili mevzuatı gereği gecikme zammı uygulanmaksızın 31.08.2023 tarihine (bu tarih dahil)
ertelenmesine,

Karar verildiği,

Belirtilen hükümlerden sadece mücbir sebep kapsamında yer alan illerde faaliyet gösteren
işyerlerinin yararlanacağı,

Ancak, deprem felaketinin yaşandığı iller dışındaki işyerleri için; Ticari veya ekonomik kayıplara
uğrayanların da 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin 1.Fıkrası uyarınca 3 ay içinde talepte
bulunmaları halinde bu işyerleri için prim ödeme aczine düştüklerinin yapılacak inceleme sonucu
anlaşılması hâlinde, mücbir sebep kapsamında işlem yapılmasının mümkün bulunduğu ve öncelikle
bu talebin sonuçlandırılacağı, Karar altına alınmıştır."Denilmektedir.

Konunun ilgili esnaf ve sanatkâlara duyurulması hususunda;

Gereğini önemle rica ederiz.

e-imzalıdır e-imzalıdır
Mehmet GÜNDOĞAN Hüseyin AR
Genel Sekreter Başkan Vekili


