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SĐRKÜLER         Đstanbul, 13.07.2011 
Sayı: 2011/154        Ref: 4/154 
 
 
Konu: 
SGK PRĐM BORÇLARINI 6111 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDI RAN 
VE TEK SEFERDE PEŞĐN ÖDEYECEĞĐNĐ BELĐRTEN ANCAK YASAL SÜRE 
ĐÇĐNDE ÖDEME YAPMAYAN BORÇLULARIN YAPILANDIRMA HAKLARI NI 
KAYBETMEDEN ÖDEME ĐMKÂNLARI HAKKINDA 2011/56 SAYILI SGK 
BAŞKANLI ĞI GENELGESĐ YAYINLANMI ŞTIR  
 
6111 sayılı Kanunun; 
 
- 18.’inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (a) bendinde, 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre 
hesaplanan tutarın ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, bu tutara 
Kanunun yayımlandığı tarihten ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için faiz 
uygulanmayacağı, 
- 19.’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ise, 6111 sayılı Kanuna göre ödenmesi 
gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya 
eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen 
ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre 
belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi 
şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılacağı, 
öngörülmüş bulunmaktadır. 
 
Bu bağlamda, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayınlanan 2011/56 sayılı 
Genelge’de yapılan açıklamaya göre, 6111 sayılı Kanun kapsamına giren borçlarını anılan 
Kanuna göre ödemek amacıyla peşin ödeme başvurusunda bulunan borçlularca, 6111 sayılı 
Kanuna göre hesaplanan borçların tamamının ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 
30.06.2011 tarihine kadar ödenmemesi halinde, söz konusu borçlar, ilk taksit ödeme süresinin 
sona erdiği tarihi izleyen ayın sonuna kadar, 6183 sayılı Kanunun 51’inci maddesine göre 
belirlenen gecikme zammı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 
ödenebilecektir.  
 
Buna göre, 6111 sayılı Kanun kapsamına giren SGK alacaklarının ilk taksit ödeme süresi 
(31.05.2011 tarihinden sonra tebliğ edilen eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları hariç) 
30.06.2011 tarihinde sona erdiğinden, peşin ödeme başvurusunda bulunan borçluların 6111 
sayılı Kanuna göre hesaplanan borçlarının tamamını, 31.07.2011 tarihinin Pazar gününe 
rastlaması nedeniyle en geç 1/8/2011 (dahil) tarihine kadar geç ödeme zammı ile birlikte 
ödemeleri mümkün bulunmaktadır. 
 
Saygılarımızla,  
       DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
          MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
EK:  
2011/56 Sayılı Genelge 
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Sayõ   :B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/424                                                               01.07.2011    

Konu : 6111 sayõlõ Kanuna göre pe$in ödeme tercihi ile yeniden 
              yapõlandõrõlmõ$ Kurumumuz alacaklarõnõn ödeme süresi 
            
            

GENELGE 
                                                                     2011 - 56  

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

Yapõlandõrõlmasõ  le Sosyal Sigortalar ve Genel Sa#lõk Sigortasõ Kanunu ve Di#er Bazõ Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De#i$iklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanunun; 

- 18 inci maddesinin 3 üncü fõkrasõnõn (a) bendinde, 6111 sayõlõ Kanun hükümlerine 
göre hesaplanan tutarõn ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, bu tutara 
Kanunun yayõmlandõ#õ tarihten ödemenin yapõldõ#õ tarihe kadar geçen süre için faiz 
uygulanmayaca#õ, 

- 19 uncu maddesinin birinci fõkrasõnõn (a) bendinde ise, 6111 sayõlõ Kanuna göre 
ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yõlõnda iki veya daha az taksitin, süresinde 
ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarõnõn son 
taksiti izleyen ayõn sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayõlõ Kanunun 51 inci 
maddesine göre belirlenen gecikme zammõ oranõnda hesaplanacak geç ödeme zammõ ile birlikte 
ödenmesi $artõyla bu Kanun hükümlerinden yararlanõlaca#õ, 

öngörülmü$ bulunmaktadõr. 
Bu ba#lamda, 6111 sayõlõ Kanun kapsamõna giren borçlarõnõ anõlan Kanuna göre 

ödemek amacõyla pe$in ödeme ba$vurusunda bulunan borçlularca, 6111 sayõlõ Kanuna göre 
hesaplanan borçlarõn tamamõnõn ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 30/6/2011 tarihine 
kadar ödenmemesi halinde, söz konusu borçlar, ilk taksit ödeme süresinin sona erdi#i tarihi 
izleyen ayõn sonuna kadar, 6183 sayõlõ Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme 
zammõ üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammõ ile birlikte ödenebilecektir. 

Buna göre, 6111 sayõlõ Kanun kapsamõna giren Kurumumuz alacaklarõnõn ilk taksit 
ödeme süresi (31/5/2011 tarihinden sonra tebli# edilen eksik i$çilikten kaynaklanan prim 
borçlarõ hariç) 30/6/2011 tarihinde sona erdi#inden, pe$in ödeme ba$vurusunda bulunan 
borçlularõn 6111 sayõlõ Kanuna göre hesaplanan borçlarõnõn tamamõnõ, 31/7/2011 tarihinin Pazar 
gününe rastlamasõ nedeniyle en geç 1/8/2011 (dahil) tarihine kadar geç ödeme zammõ ile 
birlikte ödemeleri mümkün bulunmaktadõr. 

Örnek 1-  (A) Limited !irketinin 27/4/2011 tarihinde kapsama giren borçlarõ için 6111 
sayõlõ Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere pe$in ödeme ba$vurusunda bulundu#u, yeniden 
yapõlandõrõlan borçlarõnõn; 

Alacak aslõ : 9.345,08 TL 
Gecikme cezasõ ve gecikme zammõ yerine hesaplanan TEFE/ÜFE tutarõ: 1.177,45 TL 

oldu#u ve 9.345,08 + 1.177,45 = 10.522,53 TL tutarõndaki borcun 30/6/2011 tarihine kadar 
ödenemedi#i varsayõldõ#õnda, söz konusu borç; 

Geç ödeme zammõ : 10.522,53 X 1,40 / 100 = 147,32 TL  
Ödenecek toplam tutar : 10.522,53 + 147,32 = 10.669,85 TL olarak, en geç 1/8/2011 

tarihine kadar ödenebilecektir. 
Pe$in ödeme ba$vurusunda bulunan i$verenlerce eksik i$çilikten kaynaklanan prim 

borçlarõnõn 31/5/2011 tarihinden sonra tebli# edilmesi halinde ise, 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 herhangi bir faiz ödenmeksizin; bu süre içinde 
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ödenmemesi halinde ise takip eden ayõn sonuna kadar geç ödeme zammõ ile birlikte ödenmesi 
mümkün bulunmaktadõr. 

Örnek 2- (B) Gerçek ki$isinin, 27/9/2010 tarihinde bitirilmi$ olan ihale konusu i$yerine 
ili$kin teminat iade yazõsõnõn verilmesi için 20/1/2011 tarihinde, kapsama giren borçlarõnõn 
yapõlandõrõlmasõ için 28/3/2011 tarihinde pe$in ödeme yolunu tercih etmek suretiyle 
Kurumumuza ba$vuruda bulundu#u, fark i$çilik borcunun ve 6111 sayõlõ Kanuna göre ödenecek 
tutarõn 10/7/2011 tarihi itibariyle i$verene tebli# edildi#i varsayõldõ#õnda, eksik i$çilikten 
kaynaklanan prim borcunun ilk taksit ödeme süresi 30/9/2011 tarihinde sona erece#inden söz 
konusu borcun 1/10/2011 ila 31/10/2011 (dahil) tarihleri arasõnda geç ödeme zammõ ile birlikte 
ödenmesi mümkün olacaktõr. 

Buna kar$õn, 5510 sayõlõ Kanunun geçici 24 üncü veya geçici 25 inci maddelerine 
istinaden yeniden yapõlandõrõlmõ$ borçlara ili$kin ödenmemi$ veya eksik ödenmi$ taksitlerin en 
geç ihya ba$vurusunda bulunulan tarihi izleyen üçüncü ayõn sonuna kadar ödenmesi 
gerekti#inden, bahse konu borçlarõn bu sürelerin bitiminin ardõnda geç ödeme zammõ ile birlikte 
ödenmesi gibi bir durum mümkün olamayacaktõr. 

Yine, sigortalõlõk süresi durdurulmu$ olanlarõn, bu sürelere ili$kin 6111 sayõlõ Kanunun 
16 ncõ maddesi uyarõnca anõlan Kanunun 12 nci maddesine göre hesaplanacak prim tutarõnõ en 
geç anõlan Kanunun yayõmõ tarihini (25/2/2011) izleyen be$inci ayõn sonuna (1/8/2011 tarihine) 
kadar tamamõnõ ödemeleri gerekti#inden, bahse konu borçlarõn da bu sürelerin bitiminin ardõnda 
geç ödeme zammõ ile birlikte ödenmesi gibi bir durum söz konusu olamayacaktõr. 

Öte yandan, 6111 sayõlõ Kanun kapsamõna giren borçlar için pe$in ödeme ba$vurusunda 
bulunmu$ olan borçlularca yeniden yapõlandõrõlmõ$ olan borçlarõn 30/6/2011 tarihine kadar 
ödenmemesi veya eksik ödenmesi ve 1/7/2011 ila 1/8/2011 (dahil) tarihleri arasõnda, 

-  halelere katõlmak amacõyla kesinle$mi$ sosyal güvenlik prim borcunun olup 
olmadõ#õna ili$kin yazõ talep edilmesi halinde, 6111 sayõlõ Kanun kapsamõna girmeyen yasal 
ödeme süresi geçmi$ borçlar ile 6111 sayõlõ Kanuna göre hesaplanan ödenmemi$ veya eksik 
ödenmi$ borçlara %1,40 oranõnda geç ödeme zammõ ilave edilmek suretiyle bulunan tutarõn 
toplamõnõn Kamu  hale Genel Tebli#inde belirtilen limitlerin altõnda olmasõ kaydõyla, 

- Devlet yardõmõ, te$vik ve desteklerden yararlanabilmek amacõyla yasal ödeme süresi 
geçmi$ prim ve idari para cezasõ borçlarõnõn olup olmadõ#õna dair yazõ talep edilmesi halinde,  
6111 sayõlõ Kanun kapsamõna girmeyen yasal ödeme süresi geçmi$ borçlar ile 6111 sayõlõ 
Kanuna göre hesaplanan ödenmemi$ veya eksik ödenmi$ borçlara %1,40 oranõnda geç ödeme 
zammõ ilave edilmek suretiyle bulunan tutarõn 16 ya$õndan büyük i$çiler için belirlenen aylõk 
asgari ücretin brüt tutarõn altõnda olmasõ kaydõyla,  

- Hak edi$ ödemelerine esas olmak üzere yasal ödeme süresi geçmi$ prim ve idari para 
cezasõ borcunun olup olmadõ#õna ili$kin yazõ talep edilmesi halinde, 6111 sayõlõ Kanun 
kapsamõna girmeyen yasal ödeme süresi geçmi$ borçlar ile 6111 sayõlõ Kanuna göre hesaplanan 
ödenmemi$ veya eksik ödenmi$ tutarõn tamamõnõn ödenmesi kaydõyla, 

kesinle$mi$/yasal ödeme süresi geçmi$ borcun olmadõ#õna ili$kin yazõlar verilecektir. 
18/3/2011 tarihli, 2011/29 sayõlõ ve 12/5/2011 tarihli, 2011/37 sayõlõ Genelgelerin bu 

Genelgeye aykõrõ hükümleri yayõmõ tarihi itibariyle yürürlükten kaldõrõlmõ$tõr. 
Bilgi edinilmesini ve gere#ini rica ederim. 

               

                                                                         

            M. Emin ZARARSIZ 
                                                                                                        Kurum Ba$kanõ  

DA"ITIM/                                              
GERE" :                                 B LG :  
- Merkez ve ta$ra te$kilatõ                      - Çalõ$ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõ#õ 


