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SĐRKÜLER                Đstanbul, 01.11.2011 
Sayı: 2011/205               Ref: 4/205 
 
 
Konu:  
5510 SAYILI KANUN (4/a) KAPSAMINDAK Đ SĐGORTALILARIN EYLÜL 2011 
DÖNEMĐNE AĐT PRĐMLER ĐN SON ÖDEME SÜRESĐ 3 KASIM 2011 TARĐHĐNE 
UZATILMI ŞTIR  
 
SGK tarafından www.sgk.gov.tr adresinde 31.10.2011 günü yapılan duyuru metninde yer 
verilen bilgilere göre, 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 
kapsamındaki sigortalılardan kaynaklanan gerek cari ay, gerekse 6111 sayılı Kanun gereğince 
yeniden yapılandırılan alacakların tahsili sırasında 31/10/2011 tarihinde sistemden 
kaynaklanan nedenlerden dolayı on-line banka kanalıyla yapılan tahsilatlarda bazı sorunlar 
yaşanmıştır.  
 
Kurumun bilgi işlem sisteminden kaynaklanan sorunlar nedeniyle ödeme vadesi 31/10/2011 
tarihi itibariyle sona eren söz konusu alacakların ödeme süresi 3/11/2011 tarihine kadar (bu 
tarih dahil) uzatılmıştır.  
 
Duyuruda, 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki 
sigortalılara ilişkin 2011/Eylül ayı aylık prim ve hizmet belgesinden kaynaklanan alacaklar ile 
aynı sigortalılardan kaynaklanan ve ödeme vadesinin son günü 31/10/2011 olan 6111 sayılı 
Kanun yapılandırma taksitlerinin 3/11/2011 tarihine kadar ödenmesi halinde süresi içinde 
ödenmiş sayılacağından, bu işverenler hakkında herhangi bir gecikme cezası ile gecikme 
zammı uygulanmayacağı açıklanmıştır.  
 
Saygılarımızla,  
 
        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 
EK: 
SGK’nın 31.10.2011 tarihli duyurusu 
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(*)  Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 
yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  
 
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 
uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   
 
Erkan YETK ĐNER  
YMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 
Güray ÖĞREDĐK  
SMMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
 



T.C. 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü 
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İŞVERENLERİMİZCE YAPILACAK PRİM ÖDEMELERİNE İLİŞKİN 

DUYURU 

 

 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki 
sigortalılardan kaynaklanan gerek cari ay, gerekse 6111 sayılı Kanun gereğince yeniden 
yapılandırılan alacakların tahsili sırasında 31/10/2011 tarihinde sistemden kaynaklanan 

nedenlerden dolayı on-lıne banka kanalıyla yapılan tahsilatlarda bazı sorunlar yaşanmıştır.                  
Kurumumuz bilgi işlem sisteminden kaynaklanan sorunlar nedeniyle ödeme vadesi 

31/10/2011 tarihi itibariyle sona eren söz konusu alacakların ödeme süresi 3/11/2011 tarihine 
kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır. 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki 
sigortalılara ilişkin 2011/Eylül ayı aylık prim ve hizmet belgesinden kaynaklanan alacaklar ile 

aynı sigortalılardan kaynaklanan ve ödeme vadesinin son günü 31/10/2011 olan 6111 sayılı 
Kanun yapılandırma taksitlerinin 3/11/2011 tarihine kadar ödenmesi halinde süresi içinde 
ödenmiş sayılacağından, bu işverenler hakkında herhangi bir gecikme cezası ile gecikme 
zammı uygulanmayacaktır. 

İşverenlerimize duyulur. 


