
 
 

1 

SĐRKÜLER         Đstanbul, 18.03.2011  
Sayı: 2011/70        Ref: 4/70 
 
 
Konu:  
SOSYAL GÜVENL ĐK PRĐM BORÇLARINI YAPILANDIRMAK ĐSTEYENLERĐN 
SOSYAL GÜVENL ĐK KURUMUNA HANG Đ PRĐM BORÇLARI ĐÇĐN ĐNTERNET 
ÜZERĐNDEN VEYA TÜM BORÇLAR ĐÇĐN FORM DOLDURMAK SURET ĐYLE 
ELDEN NASIL BA ŞVURACAKLARINA DA ĐR SGK’NIN WEB SAYFASINDA 
AÇIKLAMALAR YAPILMI Ş VE BAŞVURU BÖLÜMÜ AÇILMI ŞTIR 
 
SGK tarafından yapılan sosyal güvenlik prim alacaklarının yeniden yapılandırılmasına dair 
basın açıklamasında aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.  
 
Bilindiği üzere, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Öngören Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumunun birikmiş alacaklarına ödeme 
kolaylığı getirilmiştir. 
 
Sosyal Güvenlik Đl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz yeniden yapılandırma 
başvurularını almaya başlamış olup, başvuruda bulunan borçlulara ödeme planları 
verilmektedir. 
 
Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları için yapılandırma başvurusunda bulunmak 
isteyenler, başvuru formlarını SGK’nın www.sgk.gov.tr internet sitesi ana sayfasında yer alan 
“E-Uygulamalara Hızlı Erişim”  linkinden temin ederek, 
 
Son başvuru tarihi olan 2 Mayıs 2011 Pazartesi gününe kadar Sosyal Güvenlik Đl 
Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimize elden veya posta yolu ile başvurabilirler. 
 
www.sgk.gov.tr internet adresi ana sayfasında yer alan “E-Uygulamalara Hızlı Eri şim”  
6111 sayılı yapılandırma kanunu açısından kendi içinde ikiye ayrılmaktadır.  
 

• Đnternet Üzerinden Yapılan Başvurular 
 

• SGK Borç Yapılandırma Başvuru Formları  
 
1. ĐNTERNET ÜZER ĐNDEN YAPILAN BA ŞVURULAR:  
 
www.sgk.gov.tr internet adresinin ana sayfasındaki “Borç Yapılandırma Đşlemleri (6111 
s.k.)” bölümüne tıkladığınızda sizi http://uygweb.sgk.gov.tr/YAPBASVURU/ sayfasına 
yönlendirecektir. Bu sayfada karşınıza “ Đnternet Üzerinden Yapılan Başvurular”  başlığı 
altında aşağıdaki açıklamalar çıkmaktadır: 
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4A- Yapılandırma Başvuru Programı 
 
•4A- Yapılandırma Başvuru Programına giriş için tıklayınız  
 
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalıları 
çalıştıran ve e-sigorta şifresi olan işverenlerimiz;  
 
1- 6111 sayılı Kanunda öngörülen yapılandırmaya ilişkin başvurularını,  
 
2- 5510 sayılı Kanunun geçici 23 ve 24 üncü maddelerinde öngörülen yapılandırma 
anlaşmaları bozulmuş olan işverenlerimiz anılan Kanunda öngörülen şartları taşımaları  
 
halinde, söz konusu yapılandırma anlaşmalarının ihya edilmesine ilişkin başvurularını, en 
geç 30/04/2011 tarihine kadar e-Sigorta kanalıyla yapabileceklerdir.  
 
- Đşverenlerimize e-Sigorta kanalıyla yapmış oldukları başvurulara istinaden, başvurunun 
kabul edilerek onaylandığına dair barkodlu bir çıktı verilecektir.  
 
- Başvurular ilgili sosyal güvenlik il müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezince işleme 
alınmadan önce, işverenlerimiz yapmış oldukları başvurular üzerinde taksit sayıları ile ilgili 
değişiklik yapabilecek, ancak işleme alınan başvurulara ilişkin taksit sayıları ile ilgili 
değişiklikler yalnızca sosyal güvenlik il müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezince 
yapılabilecektir.  
 
- e-Sigorta kanalıyla yapılan başvuru işlemleri sonucunda ödeme planının ilgili sosyal 
güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince oluşturulmasının ardından, 
işverenlerimizin başvuruları sırasında vermiş oldukları e-posta adreslerine, ödeme 
planlarının hazır olduğuna dair bilgi mesajı dönülecektir.  
 
- Başvurularını e-Sigorta kanalıyla yapan işverenlerimiz, hazırlanan ödeme planlarını yine 
internet üzerinden alabileceklerdir.  
 
- Đlgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine kağıt ortamında yapılan 
başvurulara ilişkin hazırlanan ödeme planlarının internet üzerinden alınabilmesi mümkün 
olmayacağından, söz konusu ödeme planlarının sosyal güvenlik il müdürlüğünden/sosyal 
güvenlik merkezinden alınması gerekmektedir.  
  
4C- Yapılandırma Başvuru Programı 
 
•4C- Yapılandırma Başvuru Programına giriş için tıklayınız  
 
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalıları 
çalıştıran ve kesenek şifresi olan işverenlerimiz;  
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1- Prim, idari para cezası ve fili hizmet zammı borçlarının yapılandırılması ile ilgili 
başvurular kesenek bilgi sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecektir.  
 
2- Kesenek Bilgi Sistemine 1 numaralı kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılmalıdır.  
Başvuru aşamaları :  
 
- Seçilen borç türüne göre Kanunun belirlediği süre kısıtlarına bağlı olarak borçlar listelenir.  
 
Eğer gözüken borçlara itiraz varsa , bağlı bulunulan sosyal güvenlik il müdürlüğüne 
başvurulabilir.  
 
- Borç görüntülemesinden sonra seçilen taksit sayısına göre ödeme planı oluşturulur.  
 
- Ödeme planı onaylandıktan sonra çıktısı alınarak, bağlı bulunulan sosyal güvenlik il 
müdürlüğüne teslim edilir.  
 
- Ödeme bilgileri aynı uygulama üzerinden takip edilebilecektir.  
  
4/a ve 4/c prim borçlarının yapılandırması için tıkladığınızda ise sistem sizden 
“Kullanıcı Adı”, “Sistem Şifresi” ve “ Đşyeri Şifresi” isteyecektir.  
 
Aynı sayfada ayrıca Sosyal Güvenlik Đl Müdürlü ğü/Sosyal Güvenlik Merkezlerince 
Yapılacak Đşlemler de aşağıdaki gibi açıklanmıştır.  
 
4A YENIDEN YAPILANDIRMA ISLEMLERI HAKKINDA 
 
- Başvuru ve Borç oluşturma işlemlerini, Kesinleşmemiş Fark Đşçilik Giri ş/Đptal Đşlemlerini, 
Ödeme Planı Oluşturma Đşlemlerini, IPC Borç Düzeltme Đşlemlerini, Uzlaşma Kapsamında 
Dönüşüm Sonrası Borç Ekleme Đşlemlerini, Taksit Sayısı Azaltma Đşlemlerini ve 5510 sayılı 
Kanunun geçici 23 ve 24 üncü maddelerinde öngörülen yapılandırma anlaşmaları bozulmuş 
olan işverenlerimizin anılan Kanunda öngörülen şartları taşımaları halinde, söz konusu 
yapılandırma anlaşmalarının ihya edilmesine yönelik Đşlemler ,  
 
- Ödeme Đşlemleri Kapsamında; Peşin Ödeme Đşlemi , Taksit Tahsilatı, Borç Kapatma 
işlemleri yapılabilecektir.  
 
- Ödemeler anlaşmalı Bankalar aracılığı ile de gerçekleştirilebilir.  
  
4B YENIDEN YAPILANDIRMA ISLEMLERI HAKKINDA 
 
- Başvuru ve Borç Oluşturma Kapsamında; Yapılandırma Giriş Đşlemleri, Taksit Sayısı 
Belirleme, Ödeme Planı Görüntüleme, Onay/Đptal Đşlemleri,  
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- 5510 Ödeme Kolaylığı yapılandırma Đhya Giriş Đşlemi, Ödeme Planı Görüntüleme, 
Onay/Đptal Đşlemlerini yapabileceklerdir.  
 
- Ödemeler anlaşmalı Bankalar aracılığı ile gerçekleştirilecektir.  
  
4C YENIDEN YAPILANDIRMA ISLEMLERI HAKKINDA 
 
- Başvuru Đşlemleri sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkez müdürlüklerince 
YAPILMAYACAKTIR. Başvurular Kesenek Bilgi Sistemi üzerinden yapılacaktır.  
 
- Đnternet Başvuru yapıldıktan sonra, başvuru formunun çıktısı bağlı bulunulan sosyal 
güvenlik il müdürlüğüne teslim edilecektir.  
 
- Đlgili il müdürlüğü tarafından tarih sayı verilerek basvuru ve ödeme planı onaylanacaktır.  
 
- Onaylanan ödeme planı Kesenek Bilgi Sisteminden takip edilebilecektir.  
 
- Tahsilatlar Banka aracılığı ile gerçekleştirilecektir.  
  
2925 TARIM SĐGORTALISI YENIDEN YAPILANDIRMA ISLEMLERI HAKKINDA 
 
- Başvuru ve Borç Oluşturma Kapsamında ; Başvuru Giriş/Đptal Đşlemleri, Borç Oluşturma 
Đşlemleri, Ödeme Planı Oluşturma Đşlemleri, Taksit Sayısı Azaltma işlemleri yapılabilecektir.  
 
- Ödeme Đşlemleri Kapsamında; Peşin Ödeme Đşlemleri, Taksit Tahsilatı, Borç Kapatma 
Đşlemleri yapılabilecektir.  
 
- Ödemeler anlaşmalı Bankalar aracılığı ile de gerçekleştirilebilir.  
  
TOPLULUK SĐGORTALISI YENIDEN YAPILANDIRMA ISLEMLERI HAKKINDA 
 
- Borç Hesaplama, Ödeme Planı Oluşturma ve Tahsilat işlemleri yapılabilecektir.  
 
- Ödemeler anlaşmalı Bankalar aracılığı ile de gerçekleştirilebilir.  
  
4A ĐSTEĞE BAĞLI YENĐDEN YAPILANDIRMA ISLEMLERI HAKKINDA 
 
- Borç Tahakkuk Đşlemleri, Yapılandırma Başvuru Đşlemleri, Tahsilat Đşlemleri, Yapılandırma 
Tahsilatlarının Tam Mahsubu, Yapılandırma Mahsup Geri Alma, Yapılandırma 
Tahsilatlarının Kısmi Mahsubu Đşlemleri yapılabilecektir.  
 
- Ödemeler anlaşmalı Bankalar aracılığı ile de gerçekleştirilebilir.  
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2. SGK YAPILANDIRMA BA ŞVURU FORMLARI  
 
www.sgk.gov.tr internet adresinin ana sayfasında yer alan “SGK borç yapılandırma başvuru 
formlarına ulaşmak için buraya tıklayınız” cümlesine tıkladığınızda karşınızdaki aşağıdaki 
formlar gelecektir.  
 

Kurum alacaklarının 6111 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar 

6111 Ek Listesi 

1) Ek:1-a 
5510 s. K. 4/1-a maddesi kapsamındaki sigortalılara ilişkin prim, işsizlik sigortası primi 
ile eksik işçilik, SGDP, ĐPC, EKP, ÖĐV, DV borçları için başvuru formu   

2) Ek:1-b 
5510 s.K. 4/1-b maddesi kapsamındaki sigortalılıktan kaynaklanan borçlar için başvuru 
formu   

3) Ek:1-c 
5510 s.K. 4/1-c maddesi kapsamında sigortalılıktan kaynaklanan sigorta primi ile 
emekli keseneği ve kurum karşılığı borçları için başvuru formu   

4) Ek:1-d 
5510 s.K. 4/1-c kapsamında sigortalılıktan kaynaklanan ĐPC borçları için başvuru 
formu   

5) Ek:1-e 
5510 s.K. 4/1-c kapsamında sigortalılıktan kaynaklanan fiili ve itibari hizmet süresi 
zamlarına ilişkin prim ve ĐPC borçları için başvuru formu   

6) Ek:1-f 
5510 s.K. 4/1-a ve 4/1-c maddesi kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı alanların 
1/10/2008 öncesi SGDP borçları için başvuru formu   

7) Ek:1-g 
5510 s.K. 4/1-a kapsamında emeklilerin 1/10/2008 sonrası SGDP borçları ile 4/1-b 
kapsamında emeklilerin 1/10/2008 öncesi ve sonrası SGDP borçları için başvuru formu   

8) Ek:1-h 
5510 s.K. 4/1-c kapsamında yaşlılık ve malullük aylığı alanların 1/10/2008 sonrası 
SGDP borçları için başvuru formu   

9) Ek:1-ı  Đsteğe bağlı ve topluluk sigortasına tabi olanların prim borçları için başvuru formu   
10) Ek:1-j 2925 s. Kanun kapsamında tarım sigortalılarının prim borçları için başvuru formu   
11) Ek:1-k Kira alacakları için başvuru formu   
12) Ek:1-l Rücu alacak davaları sonucu tespit edilen borçlar için başvuru formu   

13) 
Ek:1-
m 

5510 s.K. 4/1-a ve 4/1-b kapsamında sigortalıların fazla ve yersiz ödenen gelir ve 
aylıklara ilişkin borçlar için başvuru formu   

14) Ek:1-n 
5510 s.K. 4/1-c kapsamında sigortalıların fazla ve yersiz ödenen gelir ve aylıklara ilişkin 
borçlar için başvuru formu   

15) EK:2  TEFE/ÜFE aylık değişim oranlarını gösterir liste   
16) EK:3 Yapılandırılan eksik  işçilik prim borcunun işverene tebliğine ilişkin matbu formu   
17) EK:4 Alt işverenin başvuruda bulunmayacağına dair taahhütname   
18) EK:5 Alt işverenin başvurusu üzerine asıl işverenin muvafakatine dair taahhütname   
19) EK:6 Davadan vazgeçildiğine dair taahhütname   
20) EK:7 Davadan vazgeçildiğine dair taahhütnamenin mahkemeye gönderilmesine ilişkin yazı   
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SGK borçlarını yapılandırmak isteyenlerin 2 Mayıs 2011 tarihine kadar, borç türleri itibariyle 
yukarıdaki formlardan ilgili olanı doldurmak suretiyle Sosyal Güvenlik Đl Müdürlüğü/Sosyal 
Güvenlik Merkezlerine başvurmaları gerekmektedir. Dileyenler yukarıda yer verilen prim 
borçları türleri için internet üzerinden de başvuru yapabileceklerdir. Đnternetten başvuru 
imkanı verilen SGK borçları dışında kalan tüm borçlar için yukarıdaki formlar doldurulmak 
suretiyle başvuru yapılacaktır.  
 
Saygılarımızla,  
 
       DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
          MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 
 
EK:  
Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına Đlişkin Basın Açıklaması 
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