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SĐRKÜLER                  Đstanbul, 18.05.2011 
Sayı: 2011/132                 Ref: 4/132 
 
 
Konu:  
6111 SAYILI KANUN UYARINCA SGK ALACAKLARININ 
YAPILANDIRILMASINA ĐLĐŞKĐN BAŞVURU VE ĐLK TAKS ĐT ÖDEME SÜRESĐ 
ĐLE DĐĞER USUL VE ESASLAR HAKKINDA AÇIKLAMALARIN YER ALDI ĞI 
2011/37 SAYILI SGK GENELGESĐ YAYINLANMI ŞTIR  
 
6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun’un 168 inci maddesinin birinci fıkrası ile Bakanlar Kuruluna, 
yeniden yapılandırma başvuru süresini ve ilk taksit ödeme süresini bir aya kadar uzatma 
yetkisi verilmiştir. 
 
6111 sayılı Kanunda verilen bu yetkiye istinaden, Bakanlar Kurulu’nca, 6111 Sayılı Kanunda 
Yer Alan Bazı Başvuru ve Đlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına Đlişkin 2011/1713 sayılı 
Karar alınmış ve söz konusu Karar 30.04.2011 tarihli ve 27920 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır. Bahse konu Kararın 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, 
 
“1) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun Đkinci, Üçüncü ve Dördüncü Kısımlarında yer 
alan başvuru süreleri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak olan ödemeler hariç ilk taksit 
ödeme süreleri, Kanunun 4 üncü maddesi ile 17 nci maddesinin sekizinci fıkrasının (b) bendi 
hükümleri saklı kalmak üzere, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay 
uzatılmıştır. 
(2) 6111 sayılı Kanun kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak olan ödemelerden 
ilk taksit ödeme süresi 2011/Mayıs ayında sona erecek olanların ilk taksit ödeme süresi 
Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır. 
…”  
 
Şeklinde düzenleme yapılmıştır. 
 
Yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe giren söz konusu karar uyarınca; 6111 sayılı Kanun 
kapsamına giren SGK alacakları yönünden başvuru süresi ile anılan Kanuna istinaden 
2011/Mayıs ayında sona erecek olan ilk taksit ödeme süresi bir ay uzatılmıştır. 
 
2011/37 sayılı Genelge’de, SGK alacaklarının 6111 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılmasına 
ili şkin olarak, gerek Bakanlar Kurulunca alınan Karara istinaden gerekse uygulamada tereddüt 
edilen diğer hususlar yönünden açıklamalara yer verilmiştir.   
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6111 sayılı Kanun kapsamına giren alacaklar için en geç 31.05.2011 tarihine kadar  SGK’ya 
başvurulması gerekmektedir. 
 
Bakanlar Kurulu’nun 2011/1713 sayılı Kararı uyarınca, SGK’na ait olup 6111 sayılı Kanuna 
göre yeniden yapılandırılan alacaklara ilişkin tüm taksitlerin değil, yalnızca ilk taksit ödeme 
süresinin bir ay uzatıldığını tekrar hatırlatmak isteriz.  
 
Saygılarımızla, 
 
 
        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
           MALĐ MÜAŞVĐRLĐK A.Ş.   
 
EK:  
SGK’nın 2011/37 sayılı genelgesi.  



T.C. 
SOSYAL GÜVENL K KURUMU BA!KANLI"I 

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlü#ü 
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Sayõ  : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73- 309                                                                   12/5/2011  

Konu: 6111 sayõlõ Kanun uyarõnca Kurumumuz alacaklarõnõn  
           yapõlandõrõlmasõna ili$kin ba$vuru ve ilk taksit ödeme 
           süresi ile di#er usul ve esaslar 
  
  

 
 

GENELGE 
                                                                    2011 -  37 

  
  
1- Genel Açõklamalar 
Bilindi#i üzere, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayõlõ Bazõ Alacaklarõn Yeniden 

Yapõlandõrõlmasõ ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sa#lõk Sigortasõ Kanunu ve Di#er Bazõ Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De#i$iklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanunun 168 inci 
maddesinin birinci fõkrasõ ile Bakanlar Kuruluna, yeniden yapõlandõrma ba$vuru süresini ve 
ilk taksit ödeme süresini bir aya kadar uzatma yetkisi verilmi$tir. 

6111 sayõlõ Kanunda verilen bu yetkiye istinaden, Bakanlar Kurulunca, 6111 Sayõlõ 
Kanunda Yer Alan Bazõ Ba$vuru ve  lk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatõlmasõna  li$kin 
2011/1713 sayõlõ Karar alõnmõ$ ve söz konusu Karar 30/4/2011 tarihli ve 27920 sayõlõ Resmi 
Gazetede yayõmlanmõ$tõr. Bahse konu Kararõn 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fõkralarõnda, 

“1) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayõlõ Kanunun  kinci, Üçüncü ve Dördüncü 
Kõsõmlarõnda yer alan ba!vuru süreleri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna yapõlacak olan 
ödemeler hariç ilk taksit ödeme süreleri, Kanunun 4 üncü maddesi ile 17 nci maddesinin 
sekizinci fõkrasõnõn (b) bendi hükümleri saklõ kalmak üzere, Kanunda belirtilen sürelerin 
bitiminden itibaren bir ay uzatõlmõ!tõr. 

(2) 6111 sayõlõ Kanun kapsamõnda Sosyal Güvenlik Kurumuna yapõlacak olan 
ödemelerden ilk taksit ödeme süresi 2011/Mayõs ayõnda sona erecek olanlarõn ilk taksit ödeme 
süresi Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatõlmõ!tõr. 

 …” 
$eklinde düzenleme yapõlmõ$tõr. 
Yayõmõ tarihi itibariyle yürürlü#e giren söz konusu karar uyarõnca; 6111 sayõlõ Kanun 

kapsamõna giren Kurumumuz alacaklarõ yönünden ba$vuru süresi ile anõlan Kanuna istinaden 
2011/Mayõs ayõnda sona erecek olan ilk taksit ödeme süresi bir ay uzatõlmõ$tõr. 

Bu ba#lamda, Kurumumuz alacaklarõnõn 6111 sayõlõ Kanun uyarõnca yapõlandõrõlmasõna 
ili$kin olarak, gerek Bakanlar Kurulunca alõnan Karara istinaden gerekse uygulamada tereddüt 
edilen di#er hususlar yönünden Sosyal Güvenlik  l Müdürlüklerimizce/Sosyal Güvenlik 
Merkezlerimizce yapõlacak i$lemler a$a#õda açõklanmõ$tõr. 

2- 6111 Sayõlõ Kanuna Göre Borçlarõn Yeniden Yapõlandõrõlmasõna  li!kin Son 
Ba!vuru Süresi 

6111 sayõlõ Kanunun 18 inci maddesinin birinci fõkrasõnda, borçlarõn yeniden 
yapõlandõrõlabilmesi amacõyla en geç anõlan Kanunun yayõmlandõ#õ tarihi izleyen ikinci ayõn 
sonuna kadar ba$vuruda bulunulmasõnõn $art oldu#u öngörülmü$tür. Ancak Bakanlar 
Kurulunca alõnan 2011/1713 sayõlõ karar ile ba$vuru süresi, Kanunun yayõmlandõ#õ tarihi 
izleyen üçüncü ayõn sonuna kadar uzatõlmõ$tõr. Buna göre, 6111 sayõlõ Kanun kapsamõna giren 
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alacaklar için en geç 31/5/2011 tarihine kadar 2011/29 sayõlõ Genelgede belirtilen 
Ünitelerimize ba$vurulmasõ gerekmektedir. 

3- Yeniden Yapõlandõrma Ba!vuru Süresinin Uzamõ! Olmasõna Ba"lõ Olarak 
Yapõlacak  !lemler 

Bakanlar Kurulunca alõnan Karar uyarõnca, 6111 sayõlõ Kanun uyarõnca yeniden 
yapõlandõrma ba$vuru süresinin (6111 sayõlõ Kanunun Resmi Gazetede yayõmlandõ#õ tarihi 
izleyen ikinci ayõn sonundan ba$lanarak) bir ay uzatõlmõ$ olmasõ, anõlan Kanuna göre ödenecek 
tutarlarõn hesaplanmasõnda herhangi bir de#i$iklik meydana getirmemi$tir. 

Dolayõsõyla, Bakanlar Kurulunca ba$vuru süresinin uzatõlmasõ üzerine 3/5/2011 ila 
31/5/2011 tarihleri arasõnda 6111 sayõlõ Kanun uyarõnca borçlarõnõn yeniden yapõlandõrõlmasõ 
için ba$vuruda bulunacak olan borçlularca ödenecek olan tutarlar, 2011/29 sayõlõ Genelgede 
de açõklandõ#õ üzere, kapsama giren alacak asõllarõna ödeme vadelerinin sona erdi#i tarihten 
25/2/2011 tarihine kadar geçen süre için gecikme cezasõ ve gecikme zammõ yerine 6111 sayõlõ 
Kanun hükümlerine göre hesaplanacak tutar ilave edilmek suretiyle hesaplanacaktõr.  

3.1-  dari para cezasõ alacaklarõ yönünden 
Bilindi#i üzere, idari para cezasõ alacaklarõ yönünden, 31/12/2010 tarihine kadar 

i$lenen fiillere ili$kin olup en geç 6111 sayõlõ Kanunun yayõmlandõ#õ 25/2/2011 tarihini takip 
eden ikinci ayõn sonuna (2/5/2011 tarihine) kadar tahakkuk etti#i halde ödenmemi$ veya eksik 
ödenmi$ olanlar yeniden yapõlandõrma kapsamõna girmektedir. 

Hal böyle olmakla birlikte, 31/12/2010 tarihi ve önceki sürelerde i$lenmi$ fiillere 
ili$kin idari para cezalarõnõn Ünitelerimizce 2/5/2011 tarihinden önce tebli#e çõkartõlmasõ 
mümkün oldu#u halde 2/5/2011 tarihine kadar tebli# edilmemi$ olanlarõnõn 31/5/2011 tarihine 
kadar ilgililerine tebli# edilerek tahakkuk etmesi halinde, yeniden yapõlandõrma kapsamõna 
alõnacaktõr.  

Örnek 1- (A) Limited !irketi tarafõndan 17/11/2010 tarihinde i$e ba$layan sigortalõnõn 
i$e giri$ bildirgesinin Kuruma 22/4/2011 tarihinde verildi#i, 796,00 TL tutarõndaki idari para 
cezasõnõn Kurumumuz ünitesince 7/5/2011 tarihinde tebli#e çõkartõldõ#õ ve i$veren tarafõndan 
16/5/2011 tarihinde tebellü# edilerek 18/5/2011 tarihinde yeniden yapõlandõrma ba$vurusunda 
bulunuldu#u varsayõldõ#õnda, söz konusu idari para cezasõnõn 2/5/2011 tarihinden önce tebli#e 
çõkartõlmasõnõn mümkün olmasõ nedeniyle, bahse konu idari para cezasõ i$verene tebli# 
edilerek yeniden yapõlandõrma kapsamõna dahil edilecektir. 

Örnek 2- 1 nolu örnekteki (A) Limited !irketi tarafõndan 17/11/2010 tarihinde i$e 
alõnan sigortalõnõn i$e giri$ bildirgesinin Kuruma 10/5/2011 tarihinde verildi#i, 796,00 TL 
tutarõndaki idari para cezasõnõn Kurumca 11/5/2011 tarihinde tebli#e çõkartõldõ#õ ve i$veren 
tarafõndan 16/5/2011 tarihinde tebellü# edilerek 18/5/2011 tarihinde yeniden yapõlandõrma 
ba$vurusunda bulunuldu#u varsayõldõ#õnda, söz konusu idari para cezasõnõn 2/5/2011 
tarihinden önce Kurum ünitesince tebli#e çõkartõlmasõnõn mümkün olamayaca#õndan dolayõ 
bahse konu idari para cezasõ yeniden yapõlandõrma kapsamõna dahil edilmeyecektir. 

Di#er taraftan, 6111 sayõlõ Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fõkrasõnda yer alan 
“Bu madde kapsamõna giren alacaklarõn tahakkuk etti"i tarih itibarõyla bu madde için 
öngörülen ba!vuru süresinin onbe! günden az kaldõ"õ hallerde, bu alacaklar için bu maddeye 
göre yapõlacak ba!vuru süresi tahakkuk tarihinden itibaren onbe! gün olarak uygulanõr.” 
hükmüne istinaden, 31/12/2010 tarihine kadar i$lenen fiiller dolayõsõyla tebli#e çõkartõlmõ$ 
idari para cezalarõnõn, ilgililere 31/5/2011 tarihinden önceki 15 gün içinde tebli# edilmesi 
halinde, bu alacaklar için ba$vuru süresi, idari para cezasõnõn ilgiliye tebli# edildi#i tarihten 
itibaren 15 inci günde sona erecektir.  

Buna göre, 31/12/2010 tarihine kadar i$lenen fiillere ili$kin olup yapõlandõrma 
kapsamõna giren idari para cezalarõnõn 17/5/2011 ila 31/5/2011 tarihleri arasõnda tebli# 
edilmi$ olmasõ halinde, bu alacaklar için ba$vuru süresi, idari para cezasõnõn tebli# edildi#i 
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tarihi izleyen 15 inci günde sona erecektir. Ancak, 31/5/2011 tarihinden önceki 15 günlük 
süre içinde tebli# edilmi$ olan idari para cezasõ alacaklarõ ile ilgili olarak, 15 günlük süre 
a$õlmamak kaydõyla 31/5/2011 tarihinden sonra yapõlan müracaatlara istinaden ba$vuru tarihi 
sisteme 31/5/2011 olarak girilecektir.  

3.2- Sosyal güvenlik destek primi alacaklarõ yönünden 
Bilindi#i üzere yeniden yapõlandõrma kapsamõna, ya$lõlõk, emekli veya malullük aylõ#õ 

ba#landõktan sonra 5510 sayõlõ Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fõkrasõnõn (b) bendi 
kapsamõnda çalõ$anlardan 2/5/2011 tarihine kadar tescili yapõlmõ$ olanlarõn, 2010/Kasõm ve 
önceki aylara ili$kin sosyal güvenlik destek primi borçlarõ girmektedir. 

Hal böyle olmakla birlikte, 6111 sayõlõ Kanunda aylõklardan kesilecek sosyal güvenlik 
destek primi yönünden sigortalõlarõn kendilerini tescil ettirme yükümlülükleri 
bulunmadõ#õndan, 2/5/2011 tarihine kadar tescil edilmesi gerekti#i halde tescil edilmemi$ 
olanlarõn, 31/5/2011 tarihine kadar yeniden yapõlandõrma ba$vurusunda bulunarak tescil 
edilmi$ olmalarõ halinde, bunlarõn 2010/Kasõm ayõ ve önceki sürelere ait sosyal güvenlik 
destek primi borçlarõ yeniden yapõlandõrma kapsamõna alõnacaktõr.  

3.3- Eksik i!çilikten kaynaklanan prim alacaklarõ yönünden  
6111 sayõlõ Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fõkrasõna göre, 30/11/2010 tarihine 

kadar bitirilmi$ özel nitelikteki in$aatlar ile ihale konusu i$lere ili$kin eksik i$çilikten 
kaynaklanan prim borçlarõnõn yeniden yapõlandõrma kapsamõna dahil edilebilmesi için; hem 
yeniden yapõlandõrma ba$vurusunun, hem de teminat iade yazõsõnõn/ili$iksizlik belgesinin 
verilmesine ili$kin talebin, en geç ba$vuru süresinin sonuna kadar yapõlmõ$ olmasõ 
gerekmektedir. 

Bu ba#lamda, 30/11/2010 tarihine kadar bitirilmi$ olan özel nitelikteki in$aatlar ile 
ihale konusu i$lerle ilgili eksik i$çilikten kaynaklanan prim borçlarõnõn yeniden yapõlandõrma 
kapsamõna dahil edilebilmesi için, en geç 31/5/2011 tarihine kadar yeniden yapõlandõrma 
ba$vurusunun yapõlmasõ ve teminat iade yazõsõnõn/ili$iksizlik belgesinin verilmesi amacõyla 
talepte bulunulmasõ icap etmektedir. 

Öte yandan, eksik i$çilikten kaynaklanan prim borçlarõnõn yeniden yapõlandõrõlmõ$ 
olmasõ halinde ödeme süresi, söz konusu borçlarõn ilgililere 31/5/2011 tarihinden önce veya 
sonra tebli# edilmi$ olmasõna göre farklõ $ekilde belirlenmektedir. 

3.3.1- Eksik i!çilikten kaynaklanan prim alacaklarõnõn 31/5/2011 tarihine kadar 
i!verene tebli" edilmi! olmasõ  

30/11/2010 tarihine kadar bitirilmi$ olan özel nitelikteki in$aatlar ile ihale konusu i$lere 
ili$kin eksik i$çilikten kaynaklanan prim borçlarõnõn ilgililere en geç 31/5/2011 tarihine kadar 
tebli# edilmi$ olmasõ halinde, ilgililerce, kapsama giren borçlar için 31/5/2011 tarihine kadar 
yeniden yapõlandõrma ba$vurusunda bulunulmu$ ise eksik i$çilikten kaynaklanan prim borçlarõ 
varsa di#er prim borçlarõ ile birlikte aynõ ödeme planõ içinde yapõlandõrõlacaktõr. Bu durumda, 

- Pe$in ödeme ba$vurusunda bulunulmu$ ise, eksik i$çilikten kaynaklanan prim 
borçlarõnõn varsa di#er prim borçlarõ ile birlikte tamamõnõn, 

- Taksitle ödeme ba$vurusunda bulunulmu$ ise, eksik i$çilikten kaynaklanan prim 
borçlarõ ile varsa di#er prim borçlarõna ili$kin ilk taksit tutarõnõn, 

en geç 30/6/2011 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. 

3.3.2- Eksik i!çilikten kaynaklanan prim alacaklarõnõn 31/5/2011 tarihinden 
sonra i!verene tebli" edilmi! olmasõ  

30/11/2010 tarihine kadar bitirilmi$ olan özel nitelikteki in$aatlar ile ihale konusu i$lere 
ili$kin teminat iade yazõsõnõn/ili$iksizlik belgesinin verilmesi için 31/5/2011 tarihine kadar 
Kuruma müracaat edilmi$ olmasõna ra#men, eksik i$çilikten kaynaklanan prim borçlarõnõn 
ilgililere 31/5/2011 tarihine kadar tebli# edilememi$ olmasõ halinde, ilgililerce, kapsama giren 
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borçlar için 31/5/2011 tarihine kadar yeniden yapõlandõrma ba$vurusunda bulunulmu$ ise eksik 
i$çilikten kaynaklanan prim borçlarõ ile varsa di#er prim borçlarõ ayrõ ayrõ yapõlandõrõlacaktõr. 

Bu durumda,  
- Pe$in ödeme ba$vurusunda bulunulmu$ ise 31/5/2011 tarihine kadar tebli# edilememi$ 

eksik i!çilikten kaynaklanan prim alacaklarõna ili$kin 6111 sayõlõ Kanuna göre hesaplanan 
tutarõn tamamõnõn, en geç anõlan Kanuna göre ödenecek tutarõn i$verene tebli# edildi#i tarihi 
izleyen ikinci ayõn sonuna kadar; sigorta prim borçlarõnõn ise 30/6/2011 tarihine kadar, 

- Taksitle ödeme ba$vurusunda bulunulmu$ ise 31/5/2011 tarihine kadar tebli# 
edilememi$ eksik i!çilikten kaynaklanan prim alacaklarõna ili$kin 6111 sayõlõ Kanuna göre 
hesaplanan ilk taksit tutarõnõn, en geç anõlan Kanuna göre ödenecek tutarõn i$verene tebli# 
edildi#i tarihi izleyen ikinci ayõn sonuna kadar; sigorta prim borçlarõna ili$kin ilk taksit 
tutarõnõn ise 30/6/2011 tarihine kadar, 

ödenmesi gerekmektedir. 

4- 5510 Sayõlõ Kanunun Geçici 24 üncü ve 25 inci Maddeleri Kapsamõndaki 
Yeniden Yapõlandõrma Anla!malarõnõn  hyasõna  li!kin Son Ba!vuru Süresi 

Kapsama giren borçlarõ, 5510 sayõlõ Kanunun geçici 24 üncü veya geçici 25 inci 
maddeleri uyarõnca yeniden yapõlandõrõldõ#õ halde, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeleri 
nedeniyle yeniden yapõlandõrma haklarõnõ kaybetmi$ olanlarõn ihya ba$vurularõ için 6111 
sayõlõ Kanunun 15 nci maddesinin birinci fõkrasõnda öngörülen ba$vuru süresi, Bakanlar 
Kurulunca alõnan 2011/1713 sayõlõ Karar uyarõnca bir ay uzatõlmõ$tõr. 

Dolayõsõyla, kapsama giren borçlarõ, 5510 sayõlõ Kanunun geçici 24 üncü veya geçici 
25 inci maddeleri uyarõnca yeniden yapõlandõrõldõ#õ halde, ödeme yükümlülüklerini yerine 
getirmeleri nedeniyle yeniden yapõlandõrma haklarõnõ kaybetmi$ olanlardan,  

- Oniki taksite kadar taksit talebinde bulunmu$ olanlarõn, ödenmemi$ veya eksik 
ödenmi$ taksit sayõsõ dörtten fazla olmayanlarõnõn, 

- Yirmi dört taksite kadar taksit talebinde bulunmu$ olanlarõn, ödenmemi$ veya eksik 
ödenmi$ taksit sayõsõ sekizden fazla olmayanlarõnõn, 

31/5/2011 tarihine kadar ba$vuruda bulunmalarõ halinde, yapõlandõrma anla$malarõ 
ihya edilecektir. 

Di#er taraftan, 6111 sayõlõ Kanunun 15 nci maddesinin üçüncü fõkrasõnda, geçici 24 üncü 
veya geçici 25 inci madde kapsamõnda ödenmemi$ veya eksik ödenmi$ taksitlerin, en geç 
ba$vuru tarihini izleyen üçüncü ayõn sonuna kadar ödenmesi halinde yeniden yapõlandõrma 
hükümlerinden yararlanõlaca#õ öngörülmü$tür. 

Bu ba#lamda, 2011/Mayõs ayõ içinde ihya ba$vurusunda bulunmu$ olan borçlularca 
ödenmemi$ veya eksik ödenmi$ taksitlerin (31/8/2011 ve 1/9/2011 tarihlerinin Ramazan 
Bayramõna rastlamasõ nedeniyle) en geç 2/9/2011 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. 

5-  lk Taksit Ödeme Süresi 2011/Mayõs Ayõnda Sona Erecek Olan Taksitlerin 
Ödeme Süresinin Uzatõlmõ! Olmasõna Ba"lõ Olarak Yapõlacak  !lemler 

Bakanlar Kurulunun 2011/1713 sayõlõ Kararõ uyarõnca, Kurumumuza ait olup 6111 sayõlõ 
Kanuna göre yeniden yapõlandõrõlan alacaklara ili$kin tüm taksitlerin de#il, yalnõzca ilk taksit 
ödeme süresi 2011/Mayõs ayõnda sona erecek olan taksitlerin ödeme süresi bir ay uzatõlmõ$tõr. 

Bu ba#lamda, 6111 sayõlõ Kanun uyarõnca; 
a) Kurumumuz ta$õnmazlarõnõn kiralanmasõndan kaynaklanan kira alacaklarõ için; 
- Pe$in ödeme ba$vurusunda bulunulmu$ ise yeniden yapõlandõrõlan alaca#õn 

tamamõnõn,  
- Taksitler halinde ödeme ba$vurusunda bulunulmu$ ise ilk taksit tutarõnõn, 
b) 5510 sayõlõ Kanunun geçici 24 üncü veya geçici 25 inci maddeleri kapsamõndaki 

yeniden yapõlandõrma anla$malarõ için 2011/!ubat ayõ içinde ihya ba$vurusunda bulunanlarca 
ödenmemi$ veya eksik ödenmi$ taksit tutarlarõn tamamõnõn, 

en geç 30/6/2011 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. 
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6- Di"er Hususlar 
6.1- 2011/29 sayõlõ Genelgenin ‘3.1.2 ba$lõklõ bölümünün (c) bendinde’, 2010/Kasõm 

ve önceki aylara ili$kin olup 25/2/2011 veya sonrasõnda Kuruma verilmi$ olan aylõk prim ve 
hizmet belgelerinden dolayõ tahakkuk etmi$ sigorta primi, i$sizlik sigortasõ primi ve damga 
vergisi borçlarõnõn yapõlandõrma kapsamõna alõnmayaca#õ öngörülmü$tür. 

Ancak, 2010/Kasõm ve önceki aylara ili$kin olup, 25/2/2011 ve öncesinde alõnmõ$ 
mahkeme kararlarõna ya da Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarõnca düzenlenen 
raporlara veya resmi kurum ve kurulu$lardan alõnan yazõlara istinaden aylõk prim ve hizmet 
belgelerinin bir aylõk süre içinde verilmesinin istenilmesi gerekti#i halde, bazõ Sosyal 
Güvenlik  l Müdürlüklerimizce/Sosyal Güvenlik Merkezlerimizce söz konusu prim 
belgelerinin verilmesi hususunda ilgililere herhangi bir bildirim yapõlmadõ#õ veya bildirim 
yapõlmasõna ra#men, söz konusu prim belgelerinin i$verenlerce bir aylõk süre içinde Kuruma 
verilmemesi üzerine bahse konu prim belgelerinin bazõ Sosyal Güvenlik  l 
Müdürlüklerimizce/Sosyal Güvenlik Merkezlerimizce re’sen düzenlenmedi#i anla$õlmõ$tõr. 

Bu ba#lamda, yeniden yapõlandõrma ba$vurusunda bulunan i$verenlere ili$kin olmak 
üzere, 2010/Kasõm ve önceki aylara ait olup 25/2/2011 ila 31/5/2011 tarihleri arasõnda 
i$verenlerce Kuruma verilen veya Kurumca re’sen düzenlenen aylõk prim ve hizmet belgeleri; 

- Mahkeme ilamõna istinaden düzenlenmi$ ve mahkemenin ilam tarihinin 24/2/2011 
veya öncesi bir tarihe ili$kin olmasõ, 

- Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarõnca hazõrlanan raporlara istinaden 
düzenlenmi$ ve rapor tarihinin 24/2/2011 ve öncesi bir tarih olmasõ, 

- Resmi kurum ve kurulu$lardan alõnan yazõlara istinaden düzenlenmi$ ve yazõlarõn 
24/2/2011 ve öncesinde Kuruma gönderilmi$ olmasõ, 

- Ek-10 sigortalõlarõn eksik gün bildirim formlarõnõn verilmemesi veya verilmesine 
ra#men Kurumca geçerli sayõlmamasõ nedeniyle düzenlenmi$ ve söz konusu belgelerinin 
i$verenlerden 24/2/2011 ve öncesinde istenilmi$ olmasõ, 

halinde, söz konusu belgelerin i$verenlerce veya Kurumca re’sen düzenlendi#i 
üzerinde durulmaksõzõn tahakkuk i$lemleri yapõlarak, tahakkuk eden sigorta primi ve i$sizlik 
sigortasõ prim borçlarõ da yapõlandõrma kapsamõna dahil edilecektir. 

Di#er taraftan, 2010/Kasõm ve önceki aylara ili$kin açõlan hizmet tespit davalarõna 
istinaden 24/2/2011 ve öncesinde ilk derece mahkemelerince verilen kararlar için i$verenlerce 
temyiz yoluna ba$vurulmu$ olmasõna ra#men, Yargõtay tarafõndan nihai karar verilmeden 
yapõlandõrma ba$vurusunda bulunulmasõ halinde, ilgililerce ilk derece mahkemesinin kararõna 
istinaden düzenlenen aylõk prim ve hizmet belgelerinin Kuruma verilmesi kaydõyla, davadan 
feragat edildi#ine dair dilekçe alõnmaksõzõn bahse konu prim belgelerinin tahakkuk i$lemleri 
yapõlarak söz konusu borçlar da yapõlandõrma kapsamõna dahil edilecektir. 

Yargõtay tarafõndan nihai karar verilmeden önce ilk derece mahkemelerinin kararlarõna 
istinaden düzenlenerek Kuruma verilen aylõk prim ve hizmet belgelerinin yalnõzca tahakkuk 
i$lemleri yapõlacak, söz konusu belgelerin hizmet kõsmõ (sigortalõlarõn yer aldõ#õ bölüm) ise 
Yargõtay’ca onama kararõ verilmesi halinde i$leme alõnacaktõr. Yargõtay tarafõndan, ilk derece 
mahkemesince alõnan kararõnõn bozulmasõ halinde, yapõlan ödemeler varsa di#er borçlara 
mahsup edilecek, yoksa herhangi bir faiz ödenmeksizin ilgililere iade edilecektir.   

6.2- 2010/Kasõm ve önceki aylara ili$kin olmak üzere, çe$itli kanunlarda öngörülen 
sigorta prim te$viklerinden yersiz yararlanmõ$ oldu#u tespit edilen i$verenlerce, 31/5/2011 
tarihine kadar, kanun numarasõ seçilmek suretiyle iptal nitelikte, kanun numarasõ 
seçilmeksizin asõl veya ek nitelikte aylõk prim ve hizmet belgesi düzenlenerek Kuruma 
verilmesi halinde, tahakkuk i$lemleri yapõlarak ortaya çõkacak fark primler de yapõlandõrma 
kapsamõna dahil edilecektir. 
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6.3- Kapsama giren borçlarõ 6111 sayõlõ Kanuna istinaden yeniden yapõlandõrõlmõ$ olan 
i$verenlerce talep edilen “borcu yoktur yazõlarõ” ile ilgili yapõlacak olan i$lemler 2011/29 
sayõlõ Genelgenin ‘5.12 nolu’ bölümünde açõklanmõ$tõr. 

Söz konusu bölümde, kapsama giren borçlarõnõ 6111 sayõlõ Kanuna göre pe$in ödeme 
ba$vurusunda bulunan borçlularca, gerek ihalelere katõlmak üzere, gerek hak edi$ ödemelerine 
esas olmak üzere, gerekse devlet yardõmõ te$vik ve desteklerden yararlanmak amacõyla 
kesinle$mi$/yasal ödeme süresi geçmi$ borcun olup olmadõ#õna ili$kin yazõ talep edilmesi 
halinde, bu borçlarõn ilgili kanunlarda öngörülen sõnõrlarõn üstünde olup olmadõ#õna bakõlmasõ ve 
üstünde olmasõ durumunda kapsama giren borçlarõn tamamõnõn ödenmesi gerekti#i açõklanmõ$tõr. 

Ancak, yapõlandõrõlan borçlar için taksitle ödeme ba$vurusunda bulunan borçlulara, 
yapõlandõrma anla$masõnõn bozulmamõ$ olmasõ kaydõyla ödeme vadesi geçmi$ taksitin 
bulunmamasõ veya bulunmakla birlikte bu taksitlerin ilgili kanunlarda belirtilen sõnõrlarõn 
altõna olmasõ halinde borcu yoktur yazõsõnõn verilecek olmasõna ra#men, pe$in ödeme 
ba$vurusunda bulunmu$ olan borçlulara borcun tamamõnõn ödenmesinin ardõndan borcu 
yoktur yazõsõnõn verilecek olmasõnõn, pe$in ödeme ba$vurusunda bulanan borçlularõn 
ma#duriyetine neden oldu#u anla$õlmõ$tõr. 

Bu ba#lamda, kapsama giren borçlarõ 6111 sayõlõ Kanuna göre yeniden yapõlandõrõlmõ$ 
ve pe$in ödeme ba$vurusunda bulunmu$ olan borçlularca, 30/6/2011 tarihine kadar olmak üzere, 

-  halelere katõlmak amacõyla kesinle$mi$ sosyal güvenlik prim borcu olup olmadõ#õna 
ili$kin yazõ talep edilmesi halinde, 6111 sayõlõ Kanun kapsamõna girmeyen borçlarõnõn ihale 
tarihi itibariyle toplamõnõn Kamu  hale Genel Tebli#inde belirtilen limitlerin altõnda olmasõ 
kaydõyla,  

- Hak edi$ ödemesine esas yasal ödeme süresi geçmi$ borcunun olup olmadõ#õna 
ili$kin yazõ talep edilmesi halinde, 6111 sayõlõ Kanun kapsamõna girmeyen borçlarõnõn 
bulunmamasõ kaydõyla, 

- Devlet yardõmõ, te$vik ve desteklerden yararlanabilmek amacõyla yasal ödeme süresi 
geçmi$ prim ve idari para cezasõ borçlarõnõn bulunmadõ#õna dair yazõ talep edilmesi halinde,  
6111 sayõlõ Kanun kapsamõna girmeyen borçlarõn sorgulamanõn yapõldõ#õ tarih itibariyle 
toplamõnõn 16 ya$õndan büyük i$çiler için belirlenen aylõk asgari ücretin brüt tutarõnõn altõnda 
olmasõ kaydõyla,  

6111 sayõlõ Kanuna göre hesaplanan tutarõn ödenmesi beklenilmeksizin, kesinle$mi$/ 
yasal ödeme süresi geçmi$ borcunun olmadõ#õna ili$kin yazõlar verilecektir. 

6.4- Kat malikleri kurullarõnca Kurumumuza olan borçlarõndan dolayõ yapõlandõrma 
ba$vurusunda bulunulmasõ halinde, kapsama giren tüm borçlar aynõ ödeme planõ ile birlikte 
yapõlandõrõlacaktõr. 

Ancak, kat maliklerinden bir veya birkaçõ tarafõndan kendi hisselerine dü$en borçlar 
için yeniden yapõlandõrma ba$vurusunda bulunulmasõ halinde, limited $irket ortaklarõnõn kendi 
hisselerine dü$en borçlarõnõn yapõlandõrõlmasõnda oldu#u gibi söz konusu borçlar da her bir 
kat maliki adõna manuel ortamda ayrõ ayrõ yapõlandõrõlacaktõr.  

6.5- Yapõlandõrma ba$vurusunda bulunmu$ olan borçlularõn, aynõ alacak türünden 
dava konusu edilmi$ borçlarõnõn yanõ sõra dava konusu edilmemi$ borçlarõnõn da bulunmasõ ve 
ilgililerce davadan feragat edilmemesi halinde, yapõlandõrma kapsamõna, aynõ alacak 
türündeki dava konusu olan borçlar dõ$õndaki kapsama giren ve dava konusu edilmemi$ olan 
di#er borçlar da dahil edilecektir. 

6.6- Alt i$vereni bulunan asõl i$verenlerce, kendisinden i$ alan alt i$verenlerin 
tamamõnõn veya bazõlarõnõn borçlarõ hariç olmak üzere yalnõzca kendi asõl i$verenli#inden 
kaynaklanan borçlar için yeniden yapõlandõrma ba$vurusunda bulunulmasõ ve ba$vuru formu 
ile birlikte ekte yer alan taahhütnamenin verilmesi halinde, yalnõzca kendi asõl i$verenli#inden 
kaynaklanan borçlar ya da kendi asõl i$verenli#inden kaynaklanan borçlar ile talep etti#i alt 
i$verenin borçlarõ yeniden yapõlandõrõlabilecektir. 



 
 

______________________________________________________________________________________    
Mithatpa$a Cad. No:7 Sõhhiye/Ankara                                    Ayrõntõlõ bilgi için irtibat: N.AF! N Dai.B$k.V. 
Tel: (0312) 458 71 10   Faks: (0312) 432 12 37                                                      Elektronik A#: www.sgk.gov.tr    
                                                                                                                               e-posta: primtahsilat@sgk.gov.tr  

7/7

Ancak bu durumda, alt i$veren tarafõndan yeniden yapõlandõrma ba$vurusunda 
bulunulmadõ#õ durumlarda, alt i$verenin borçlarõndan dolayõ asõl i$verenin de mü$tereken ve 
müteselsilen sorumlu olmasõ nedeniyle, hem asõl i$veren hem de alt i$veren aleyhine icra 
takibine devam edilecektir. 

6.7- 2925 sayõlõ Kanuna istinaden tahakkuk etmi$ prim borçlarõnõn icra servisine 
intikal etmi$ olmasõ ve söz konusu borçlar için yeniden yapõlandõrma ba$vurusunda 
bulunulmu$ olmasõ halinde, icra dosya masraflarõnõn tahsiline ili$kin i$lemler icra 
servislerince, yapõlandõrma i$lemlerinin ve taksit tutarlarõnõn tahsilatõna ili$kin i$lemler ise 
tarõm servislerince yapõlacaktõr. 

Bilgi edinilmesini ve gere#ini rica ederim. 
 
 
         

 
      M. Emin ZARARSIZ 

                                                                                               Kurum Ba$kanõ  
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