
 

1 

 

 
 
SĐRKÜLER                   Đstanbul, 03.07.2012 
Sayı: 2012/160                 Ref: 4/160 
 
 
Konu:  
6111 SAYILI KANUN UYARINCA YAPILANDIRILMI Ş BORÇLARA ĐLĐŞKĐN 
ÖDEME PLANLARININ ĐHYASI HAKKINDA 2012-23 SAYILI S.G.K. GENELGES Đ 
YAYINLANMI ŞTIR  
 
20.06.2012 tarih ve 2012/144 sayılı sirkülerimizde 6322 sayılı Kanun ile 6111 sayılı Kanuna 
eklenen Geçici 19. madde hakkında tarafınıza bilgi vermiştik. Kısaca hatırlatacak olursak, 
yapılan düzenleme çerçevesinde çeşitli nedenler ile 6111 sayılı Kanun ile borçlarını 
yapılandırdıkları halde taksitlerini kanunda belirtilen süre ve şartlarda zamanında 
ödeyemeyerek yapılandırma haklarını kaybedenlere maddede belirtilen şartlar dâhilinde bir 
imkân daha verilmektedir. Düzenlemeye göre, borçlular zamanında ödenmeyen tutarları 
ödemeleri gereken tarihten itibaren gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme 
zammıyla birlikte Ekim 2012 sonuna kadar ödemeleri koşuluyla 6111 sayılı Kanun 
hükümlerinden yararlandırılacaklardır. Bu yeni imkânın uygulanmasına dair usul ve esasları 
alacaklı kamu kurum ve kuruluşları tarafından belirlenecektir.  
 
S.G.K. tarafından yayınlanan genelge ile, 6111 sayılı Kanuna ilave edilen bu hükümler 
çerçevesinde, kapsama giren borçları anılan Kanun uyarınca yeniden yapılandırılan borçlular 
ile 5510 sayılı Kanun’un geçici 24 üncü veya geçici 25 inci maddeleri uyarınca yeniden 
yapılandırılmış borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle 
yeniden yapılandırma anlaşmaları bozulmuş borçlularca ve S.G.K. ünitelerince yapılacak 
işlemler açıklanmıştır.  
 
Yeniden yapılandırma anlaşmalarının ihya edilmesine ilişkin 6111 sayılı Kanuna ilave edilen 
geçici 19’uncu madde hükümlerinden, borçlarını anılan Kanun kapsamında ödemek amacıyla 
31/5/2011 tarihine kadar Kuruma başvurdukları halde , yeniden yapılandırma hakları 
anılan maddenin yürürlüğe girdiği 15/6/2012 ve öncesinde sona ermiş olan borçlular 
yararlanabileceklerdir 
 
Kuruma birden fazla işyerinden kaynaklanan borçları olduğu halde 31/5/2011 tarihine kadar 
yalnızca bir işyerinden dolayı yapılandırma başvurusunda bulunan, ancak daha sonra 2011/63 
sayılı Genelgeye istinaden 31/10/2011 tarihine kadar diğer işyerlerinin borçlarının da 
yeniden yapılandırılması amacıyla müracaat eden işverenlerin yeniden yapılandırma 
hükümlerinden yararlanma haklarının 15/6/2012 tarihinden önce kaybedilmiş olması 
halinde, bu işyerlerinin borçları da 6111 sayılı Kanuna ilave edilen geçici 19’uncu madde  
hükmü uyarınca tahsil edilebilecektir 
 
31/5/2011 tarihine kadar yeniden yapılandırma başvurusunda bulundukları halde, 6111 
sayılı Kanunda öngörülen yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı 15/6/2012 ve 
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sonrasında sona eren borçluların da geçici 19’uncu madde hükümlerinden yararlanmaları 
mümkün bulunmamaktadır. 
 
6111 sayılı Kanununa ilave edilen geçici 19’uncu madde hükümlerinden yararlanmak 
isteyen borçluların en geç 01.10.2012 tarihine kadar  2011/29 sayılı Genelgede belirtilen 
ünitelere bir örneği sirkülerimiz ekinde yer verdiğimiz Genelgenin eki Ek-1’de yer alan 
dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.   
 
Kapsama giren borçlularca yapılacak başvurular üzerine, 6111 sayılı Kanun uyarınca 
hazırlanmış, ancak ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle bozulmuş olan 
ödeme planları yeniden aktif hale getirilerek ihya edilecektir.    
 
 
Saygılarımızla,  
 
       DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
          MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 
EK: 
2012-23 Sayılı S.G.K. Genelgesi   
 
 
(*)  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 GÜVENL K KURUMU BA!KANLI"I 
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Sayõ  : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/  660                                                   25.06.2012             

Konu: 6111 sayõlõ Kanun uyarõnca yapõlandõrõlmõ#  
           alacaklara ili#kin ödeme planlarõnõn ihyasõ  

 
 

GENELGE 
                                                                    2012 - 23  

  
  
1- Genel Açõklamalar 
15/6/2012 tarihli ve 28324 sayõlõ Resmi Gazete’de yayõmlanarak yürürlü$e giren 

31/5/2012 tarihli ve 6322 sayõlõ Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda Kanun  le Bazõ 
Kanunlarda De$i#iklik Yapõlmasõna Dair Kanunun 42 nci maddesi ile 13/2/2011 tarihli ve 
6111 sayõlõ Bazõ Alacaklarõn Yeniden Yapõlandõrõlmasõ  le Sosyal Sigortalar ve Genel Sa$lõk 
Sigortasõ Kanunu ve Di$er Bazõ Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De$i#iklik 
Yapõlmasõ Hakkõnda Kanuna geçici 19 uncu madde eklenmi#tir. 

Söz konusu geçici maddenin, 
Birinci fõkrasõnda, “Bu Kanunun Birinci,  kinci, Üçüncü ve Dördüncü Kõsõmlarõna 

göre yapõlandõrma ba!vurusunda bulundu"u halde bu maddenin yürürlü"e girdi"i tarih 
itibarõyla ödenmesi gereken tutarlarõ süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal edenler, 
bu tutarlarõ ödemeleri gerekti"i tarihten itibaren Kanunun 19 uncu maddesinde belirlenen 
geç ödeme zammõ ile birlikte bu maddenin yürürlü"e girdi"i tarihi takip eden ayõn ba!õndan 
itibaren dört ay içerisinde ödemeleri !artõyla Kanun hükümlerinden yararlandõrõlõr.”  

 kinci fõkrasõnda, “Bu Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu ve 14 üncü maddesinin 
üçüncü fõkralarõnda vadesinde ödenmesi öngörülen alacaklarõn bu maddelerin hükümlerine 
göre ödenmemesi nedeniyle bu maddenin yürürlü"e girdi"i tarih itibarõyla Kanun 
hükümlerini ihlal etmi! olan borçlularõn ihlale neden olan tutarlarõ, birinci fõkrada belirtilen 
sürede ödemeleri ya da bu süre içerisinde veya bu maddenin yürürlü"e girdi"i tarihten önce 
yaptõklarõ ba!vurulara dayanõlarak 6183 sayõlõ Kanunun 48 inci maddesine göre çok zor 
durumda olduklarõnõn tespit edilmesi halinde bu borçlular da Kanun hükümlerinden 
yararlandõrõlõr.”  

Be#inci fõkrasõnda, “Bu madde hükümlerinden yararlanan borçlulardan, bu maddenin 
yürürlü"e girdi"i tarihten önce bu Kanun kapsamõnda yapõlandõrõlan alacaklara kar!õlõk 
cebren ya da rõzaen tahsil edilen tutarlar, bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin en 
eski vadeli olanõndan ba!lamak üzere ve tahsil edildikleri tarihler dikkate alõnarak bu madde 
hükmüne göre mahsup edilir. Bu !ekilde yapõlan mahsup sonrasõnda bu Kanun hükümlerine 
göre ödenmesi gereken tutarlardan fazla ödendi"i tespit edilen tutarlar ilgili mevzuat 
hükümlerine göre red ve iade edilir.” 

Altõncõ fõkrasõnda ise “Bu maddenin uygulanmasõna ili!kin usul ve esaslarõ 
belirlemeye ilgisine göre bu Kanunun 168 inci maddesinin ikinci fõkrasõnda belirtilen kamu 
kurum ve kurulu!larõ yetkilidir.” 

hükümleri yer almaktadõr. 
6111 sayõlõ Kanuna ilave edilen bu hükümler çerçevesinde, kapsama giren borçlarõ 

anõlan Kanun uyarõnca yeniden yapõlandõrõlan borçlular ile 5510 sayõlõ Kanunun geçici 24 
üncü veya geçici 25 inci maddeleri uyarõnca yeniden yapõlandõrõlmõ# borçlarõyla ilgili ödeme 
yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yeniden yapõlandõrma anla#malarõ bozulmu# 
borçlularca ve ünitelerimizce yapõlacak i#lemler a#a$õda açõklanmõ#tõr. 
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2-  6111 Sayõlõ Kanun Kapsamõna Giren Borçlarõ Yeniden Yapõlandõrõlmõ  

Borçlularla !lgili Yapõlacak ! lemler 
 
2.1- Kapsama giren borçlular 
Yeniden yapõlandõrma anla#malarõnõn ihya edilmesine ili#kin 6111 sayõlõ Kanuna ilave 

edilen geçici 19 uncu madde hükümlerinden, borçlarõnõ anõlan Kanun kapsamõnda ödemek 
amacõyla 31/5/2011 tarihine kadar Kurumumuza ba#vurduklarõ halde, yeniden yapõlandõrma 
haklarõ anõlan maddenin yürürlü$e girdi$i 15/6/2012 ve öncesinde sona ermi# olan borçlular 
yararlanabileceklerdir. 

Öte yandan, 2011/63 sayõlõ Genelgede, 6111 sayõlõ Kanun kapsamõna giren 
borçlarõndan dolayõ her bir i#yeri için ayrõ ayrõ yapõlandõrma ba#vurusunda bulunmalarõ 
gerekti$i halde yalnõzca bir veya birkaç i#yerinden dolayõ yapõlandõrma ba#vurusunda bulunan 
i#verenlerimiz ile 4/1 (a) bendi kapsamõnda ya#lõlõk veya malullük aylõ$õ ba$landõktan sonra 
4/1 (b) bendi kapsamõnda çalõ#maya ba#layan sigortalõlardan, 1/10/2008 tarihinden önceki 
veya sonraki sürelere ili#kin sosyal güvenlik destek primi borçlarõ için ayrõ ayrõ yapõlandõrma 
ba#vurusunda bulunmalarõ gerekti$i halde yalnõzca birinden yapõlandõrma ba#vurusunda 
bulunanlarõn 31/10/2011 tarihine kadar i#yerinin ba$lõ bulundu$u sosyal güvenlik il 
müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine müracaat etmeleri ve yeniden yapõlandõrma 
hakkõ kaybedilmeyecek #ekilde ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeleri kaydõyla, söz 
konusu borçlarõn da yeniden yapõlandõrõlmasõnõn mümkün bulundu$u açõklanmõ#tõr. 

Bu çerçevede, Kurumumuza birden fazla i#yerinden kaynaklanan borçlarõ oldu$u 
halde 31/5/2011 tarihine kadar yalnõzca bir i#yerinden dolayõ yapõlandõrma ba#vurusunda 
bulunan, ancak daha sonra 2011/63 sayõlõ Genelgeye istinaden 31/10/2011 tarihine kadar 
di$er i#yerlerinin borçlarõnõn da yeniden yapõlandõrõlmasõ amacõyla ilgili sosyal güvenlik il 
müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine müracaat eden i#verenlerin yeniden 
yapõlandõrma hükümlerinden yararlanma haklarõnõn  15/6/2012 tarihinden önce kaybedilmi# 
olmasõ halinde, bu i#yerlerinin borçlarõ da 6111 sayõlõ Kanuna ilave edilen geçici 19 uncu 
madde  hükmü uyarõnca tahsil edilebilecektir. 

Dolayõsõyla, geçici 19 uncu madde hükümlerinden, 31/5/2011 tarihine kadar yeniden 
yapõlandõrma ba#vurusunda bulunan borçlular ile 2011/63 sayõlõ Genelge gere$ince 
31/10/2011 tarihine kadar ba#vuruda bulunan i#verenler yararlanabilecek olup, bunlarõn 
dõ#õndaki borçlularõn anõlan madde hükümlerinden yararlanmalarõ mümkün bulunmamaktadõr. 

Yine,  31/5/2011 tarihine kadar yeniden yapõlandõrma ba#vurusunda bulunduklarõ 
halde, 6111 sayõlõ Kanunda öngörülen yapõlandõrma hükümlerinden yararlanma hakkõ 
15/6/2012 ve sonrasõnda sona eren borçlularõn da geçici 19 uncu madde hükümlerinden 
yararlanmalarõ mümkün bulunmamaktadõr. 

Örnek 1-  Kapsama giren borçlarõ 6111 sayõlõ Kanun uyarõnca 18 e#it taksite 
bölünmü# olan (D) gerçek ki#isinin 2011 yõlõna ili#kin taksitlerinin tamamõnõ süresi içinde 
ödedi$i, buna kar#õn 2012 yõlõna ili#kin taksitlerinden ödeme vadesi 29/2/2012, 30/4/2012 ve 
2/7/2012 tarihinde sona eren taksitlerini süresi içinde ödemedi$i varsayõldõ$õnda,  bahse konu 
i#verenin yeniden yapõlandõrma hükümlerinden yararlanma hakkõnõn geçici 19 uncu maddenin 
yürürlü$e girdi$i tarihten sonra sona ermi# olmasõ nedeniyle, geçici 19 uncu madde 
hükümlerinden yararlanmasõ mümkün bulunmamaktadõr. 
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2.2- Ba vuru 
6111 sayõlõ Kanununa ilave edilen geçici 19 uncu madde hükümlerinden yararlanmak 

isteyen borçlularõn en geç 1/10/2012 tarihine kadar 2011/29 sayõlõ Genelgede belirtilen 
ünitelerimize bir örne$i Ek-1’de yer alan dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.  
 Ancak, 4/1 (a) bendi kapsamõnda ya#lõlõk veya malullük aylõ$õ ba$landõktan sonra     
4/1 (b) bendi kapsamõnda sigortalõ olanlarõn 1/10/2008 tarihinden sonraki sürelere ili#kin 
sosyal güvenlik destek primi borçlarõ için 2011/29 sayõlõ Genelgede belirtilen ünite yerine 
tahsis dosyalarõnõn bulundu$u sosyal güvenlik il müdürlü$üne/sosyal güvenlik merkezine 
yine  örne$i Ek-1’de yer alan dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. 

4/1 (a) bendi kapsamõnda ya#lõlõk veya malullük aylõ$õ alanlarõn tahsis dosyalarõnõn 
bulundu$u sosyal güvenlik il müdürlü$ü/sosyal güvenlik merkezi yerine farklõ üniteye 
ba#vurmalarõ halinde dilekçeleri, tahsis dosyalarõnõn bulundu$u üniteye bekletilmeden faks 
yoluyla intikal ettirilecektir.    

Di$er taraftan, 5510 sayõlõ Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fõkrasõnõn (a) ve (c) 
bendi kapsamõnda çalõ#tõrõlan sigortalõlardan kaynaklanan borçlar için e-Sigorta kanalõyla 
müracaat edilmesi mümkün bulundu$undan, e-Sigorta kanalõyla müracaat eden borçlular 
tarafõndan ayrõca dilekçe ile müracaat edilmesine gerek bulunmamaktadõr. 

 
2.3- Ödeme planlarõnõn yeniden olu turulmasõ 
Kapsama giren borçlularca yapõlacak ba#vurular üzerine, 6111 sayõlõ Kanun uyarõnca 

hazõrlanmõ#, ancak ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle bozulmu# olan 
ödeme planlarõ yeniden aktif hale getirilerek ihya edilecektir.   

Ödeme planlarõnõn yeniden aktif hale getirilmesi sõrasõnda daha önce ba#vuru 
formunda beyan edilen taksit sayõsõ esas alõnacaktõr. Bu çerçevede, ihya i#lemleri sõrasõnda 
pe#in ödeme ba#vurusunda bulunmu# olan borçlulara ili#kin ödeme planlarõ pe#in olarak, 
taksitle ödeme ba#vurusunda bulunmu# olan borçlulara ili#kin ödeme planlarõ da tercih 
edilmi# taksit süresi esas alõnarak hazõrlanacaktõr. 

Örnek 2-  (A) Limited !irketinin 6111 sayõlõ Kanun kapsamõna giren, 
-Sigorta prim borçlarõ için 18 taksit,  
- #sizlik sigortasõ prim borçlarõ için 6 taksit, 
- dari para cezasõ ve damga vergisi borçlarõ için pe#in ödeme, 
Talebinde bulunmu# oldu$u, ancak herhangi bir ödeme yapmamõ# olmasõ nedeniyle 

yapõlandõrma hükümlerinden yararlanma hakkõnõn sona erdi$i, daha sonra geçici 19 uncu 
maddeye istinaden ihya ba#vurusunda bulundu$u varsayõldõ$õnda, anõlan i#verenin kapsama 
giren borçlarõ için olu#turulacak ödeme planlarõnda yukarõda belirtilen taksit sayõlarõ esas 
alõnacaktõr. 

Ancak, 4/1 (a) bendi kapsamõnda ya#lõlõk veya malullük aylõ$õ ba$landõktan sonra 4/1 
(b) bendi kapsamõnda sigortalõ olanlarõn 1/10/2008 tarihinden sonraki sürelere ili#kin sosyal 
güvenlik destek primi borçlarõnõ daha önce aylõktan kesme veya banka yoluyla taksitle ya da 
pe#in  ödeme talebinde bulunup bulunmadõ$õna bakõlmaksõzõn geçici 19 uncu maddeye 
istinaden ödeme vadesi 15/6/2012 ve öncesinde sona eren  tutarlarõn,  

- 31/10/2012 tarihine kadar aylõklardan kesilme yoluyla tahsil edilmesine imkan  
bulunmasõ halinde, borcun aylõktan kesilece$i dönem/dönemler,  

- Aylõ$õn, borcun tamamõnõn anõlan sürede tahsil edilmesine yetmemesi halinde  ise 
banka yoluyla tahsil edilmek üzere, ödeme yapõlacak ay,  

esas alõnarak ödeme planlarõ yeniden hazõrlanacaktõr.  
Söz konusu borçlarõn aylõklardan kesilme yoluyla tahsil edilmesine imkan bulunmasõ 

halinde örne$i Ek-2‘de yer alan taahhütname, ödeme planõ hazõrlanmasõna esas olmak üzere 
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sigortalõlarõn tahsis dosyalarõnõn bulundu$u sosyal güvenlik il müdürlü$ü/sosyal güvenlik 
merkezine gönderilecektir. 

 
2.4- Ba vurulara istinaden yapõlacak bilgilendirme 
Bozulmu# olan yapõlandõrma anla#malarõnõn ihya edilmesi hususunda e-Sigorta 

kanalõyla yapõlan ba#vurulara e-Sigorta kanalõyla; dilekçe ile yapõlan ba#vurulara 7201 sayõlõ 
Kanuna göre tebli$ edilecek bir yazõ ile bilgi verilecektir. 4/1(b) sigortalõlarõndan ihya için 
ünitelere #ahsen ba#vuru yapanlara bu kapsamda ödenmek üzere ödeme süresinin sonuna 
kadar  her bir ay için hesaplanan tutarlar  ilgililere talep esnasõnda bildirilecektir. 

 
2.5-Yapõlandõrma i leminin bozuldu"u tarihten sonra yapõlan ödemelerin 

mahsubu  
Kapsama giren borçlarõ 6111 sayõlõ Kanun uyarõnca yeniden yapõlandõrõlmõ#, ancak 

ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yeniden yapõlandõrma anla#malarõ 
bozulmu# olan borçlulara ili#kin ödeme planlarõ yeniden aktif hale getirildikten sonra, varsa 
bozma i#leminin yapõlmasõnõn ardõndan bu Kanun kapsamõnda yapõlandõrõlan alacaklara 
kar#õlõk ödenen tutarlar bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin en eski vadeli olanõndan 
ba#lanõlmak üzere ve tahsil edildikleri tarihler dikkate alõnarak mahsup edilecektir. 

Bu mahsup i#lemleri sõrasõnda ödeme vadesi geçen taksitlere, ödemenin yapõldõ$õ 
tarihe kadar her bir ay için ayrõ ayrõ olmak üzere % 1,40 oranõnda geç ödeme zammõ 
hesaplanacaktõr. 

Örnek 3- 6111 sayõlõ Kanun kapsamõna giren prim borçlarõ için dokuz taksit talebinde 
bulunmu# olan bir i#verenin ödeme planõnõn;   

Taksit 
No 

Borç Aslõ ve 
TEFE/ÜFE 

Taksit Tutarõ (TL)
Taksitlendirme 

Farkõ (TL) 

Ödenecek 
Taksit Tutarõ 

(TL) 
Son Ödeme 

Tarihi 
1 3.754,14 262,79 4.016,93 30/06/2011 
2 3.754,14 262,79 4.016,93 02/09/2011 Ödenmi#
3 3.754,14 262,79 4.016,93 31/10/2011 
4 3.754,14 262,79 4.016,93 02/01/2012 
5 3.754,14 262,79 4.016,93 29/02/2012 
6 3.754,14 262,79 4.016,93 30/04/2012 
7 3.754,14 262,79 4.016,93 02/07/2012 
8 3.754,14 262,79 4.016,93 31/08/2012 
9 3.754,14 262,79 4.016,93 31/10/2012 

Toplam 33.787,26 2.365,11 36.152,37  
#eklinde oldu$u ve yapõlandõrma i#leminin bozulmasõnõn ardõndan kapsama giren 

borçlara ili#kin olarak i#veren tarafõndan cari usul ve esaslara göre 17/5/2012 tarihinde 
10.000,00 TL ödeme yapõldõ$õ varsayõldõ$õnda,  

-Ödeme vadesi 30/6/2011 tarihinde sona eren 1. taksite; 
1,40 X 11 ay = 15,40 
4.016,93 X 15,40 / 100 = 618,61 TL, 
4.016,93 + 618,61 = 4.635,54 TL, 
- Ödeme vadesi 31/10/2011 tarihinde sona eren 3. taksite, 
1,40 X 7 ay = 9,80 
4.016,93 X 9,80 / 100 = 393,66 TL, 
4.016,93 + 393,66 = 4.410,59 TL 
-Ödeme vadesi 02/01/2012 tarihinde sona eren 4.taksite ise  
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4.635,54 + 4.410,59 = 9.046,13 
10.000,00 – 9.046,13 = 953,87 TL aktarõlacaktõr. 
Di$er taraftan, 15/6/2012 tarihinden sonra olmakla birlikte ihya ba#vurusunda 

bulunulan tarihten önce yapõlan ödemeler de  yine aylõk taksitlere mahsup edilecektir. 
2.6- Borçlularca yapõlacak ödemeler  
Kapsama giren borçlarõ 6111 sayõlõ Kanun uyarõnca yeniden yapõlandõrõlmõ# ancak 

ödeme yükümlüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle 6111 sayõlõ Kanun hükümlerinden 
yararlanma hakkõ sona ermi# olan borçlular, geçici 19 uncu maddeye istinaden ihya 
ba#vurusunda bulunmalarõ halinde, ödeme vadesi sona ermi# olan taksitlerini 31/10/2012 
tarihine kadar geç ödeme zammõ ile birlikte ödemeleri gerekmektedir. 

Örnek 4- 6111 sayõlõ Kanun kapsamõna giren borçlarõ için 18 e#it taksit talebinde 
bulunmu#, ancak ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle yapõlandõrma 
anla#masõ 31/10/2011 tarihi itibariyle bozulmu# olan (A) sigortalõsõnõn geçici 19 uncu madde 
hükümlerinden yararlanmak amacõyla Kurumumuza ba#vuruda bulundu$u varsayõldõ$õnda, 
anõlan sigortalõnõn, ödeme vadesi 30/6/2011 ila 30/4/2012 tarihleri arasõnda sona ermi# 
taksitlerini 31/10/2012 tarihine kadar geç ödeme zammõ ile birlikte ödemesi mümkün 
bulunmaktadõr. 

4/b sigortalõlarõndan geçici 19 uncu maddeye istinaden ihya ba#vurusunda bulunanlara 
31/10/2012 tarihine kadar ödenmek üzere her bir ay için aylõk 1.40 oranõnda geç ödeme 
zammõ hesaplanarak verilen ödeme planlarõna göre ilgili ay için hesaplanan borcun kõsmi 
ödenmesi halinde takip eden aylar için hesaplanan tutardan kõsmi ödenen miktar dü#üldükten 
sonra kalanõ üzerinden ödeme yapõlacaktõr.  

Di$er taraftan, taksitle ödeme ba#vurusunda bulunup geçici 19 uncu madde 
hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlularõn aylõk taksitlerinin yanõ sõra bir takvim yõlõ 
içinde ikiden fazla cari ay prim borçlarõnõ da ödememi# olmalarõ halinde,  6111 sayõlõ Kanun 
kapsamõna giren borçlarõna ili#kin aylõk taksitlerini geçici 19 uncu madde ile getirilen ihya 
hükümleri uyarõnca ödeyebilmeleri için ya kapsama giren cari ay borçlarõnõ gecikme cezasõ ve 
gecikme zammõ ile birlikte 31/10/2012 tarihine kadar ödemeleri ya da çok zor durumda 
olduklarõnõn tespit edilmi# olmasõ gerekmektedir. 

Örnek 5- 6111 sayõlõ Kanun kapsamõna giren borçlarõnõ 18 e#it taksitte ödemek 
amacõyla ba#vuruda bulunan (B) Anonim !irketinin hem cari aylara ili#kin, hem de taksitlere 
ili#kin ödeme yükümlülüklerini yerine getirmedi$i varsayõldõ$õnda, bahse konu i#verenin 
aylõk taksitlerini geçici 19 uncu madde hükümleri do$rultusunda ödeyebilmesi için, 
2011/Mayõs ayõ sonrasõndaki cari ay prim borçlarõnõ ödemesi veya çok zor durum halini 
belgeleyerek rasyosunun 2,00 veya altõnda oldu$unun tespit edilmi# olmasõ gerekmektedir. 

Kapsama giren borçlularca, geçici 19 uncu maddeye istinaden ihya ba#vurusunda 
bulunulmasõ halinde,  

- Pe#in ödeme ba#vurusunda bulunanlar yönünden, pe#in ödemeye esas tutarõn  
- 6 taksit talebinde bulunanlar yönünden ödeme vadesi geçmi# taksitlerin 

  tamamõnõn, en geç 31/10/2012 tarihine kadar ödenmemesi halinde, anõlan Kanun 
hükümlerinden yararlanma hakkõ kaybedilmi# olacaktõr. 

Buna kar#õn, 9, 12, 18, 36 veya 42 taksit talebinde bulunmu# olan borçlular yönünden, 
bir takvim yõlõ içinde ikiden fazla ihlal olmayacak #ekilde 31/10/2012 tarihine kadar ödeme 
yapõlmasõ ve ikiden fazla olmamak kaydõyla ödeme yükümlülü$ü ihlal edilmi# taksitlerin en 
geç son taksiti izleyen ayõn sonuna kadar ödenmesi halinde, yapõlandõrma hükümlerinden 
yararlanõlmaya devam edilebilecektir. 

Dolayõsõyla, taksit ihlalinin gerçekle#ip gerçekle#medi$inin tespiti sõrasõnda, ödeme 
vadesi 15/6/2012 tarihinden önce sona eren taksitlerin süresi dõ#õnda ödenmi# olmasõ halinde, 
bu taksitler, ihlal edilen taksit olarak dikkate alõnmayacaktõr. 
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Örnek 6- Cari aylar yönünden prim borcu bulunmayan (A) Limited !irketinin yeniden 
yapõlandõrõlan borçlara ili#kin ödeme planõnõn a#a$õda belirtildi$i #ekilde oldu$u 
varsayõldõ$õnda,  

Taksit     No 
Aylõk 

Taksit Tutarõ (TL)
Son Ödeme 

Tarihi 
1 1.000,00 30/06/2011 Ödenmi#
2 1.000,00 02/09/2011 
3 1.000,00 31/10/2011 
4 1.000,00 02/01/2012 
5 1.000,00 29/02/2012 
6 1.000,00 30/04/2012 
7 1.000,00 02/07/2012 
8 1.000,00 31/08/2012 
9 1.000,00 31/10/2012 
10         1.000,00 31/12/2012 
11  1.000,00 28/02/2013 
12 1.000,00 30/04/2013 

Anõlan i#verenin;  
-Ödeme vadesi 15/6/2012 tarihinden önce sona eren 2. 3. ve 4. taksitinden en az birini 

31/10/2012 tarihine kadar ödememesi halinde,  
-Ödeme vadesi 15/6/2012 tarihinden önce sona eren 2. 3. ve 4. taksitinden en az biri 

ile 5. ve 6. taksitini 31/10/2012 tarihine kadar ödemesine ra$men, ödeme vadesi 15/6/2012 
tarihinden sonra sona eren 7. 8. ve 9. taksitini süresi içinde ödememesi halinde, 

- Ödeme vadesi 15/6/2012 tarihinden önce sona eren 2. 3. ve 4. taksitinden en az biri 
ile 8. ve 9. taksitini 31/10/2012 tarihine kadar ödemesine ra$men, 5. 6. ve 7. taksitini 
ödememesi halinde,  

1/11/2012 tarihi itibariyle yapõlandõrma hakkõ kaybedilmi# olacaktõr. 
Örnek 7- (D) Anonim !irketinin yeniden yapõlandõrõlan borçlarõna ili#kin ödeme 

planõnõn; 
Taksit 
    No 

Aylõk 
Taksit Tutarõ (TL)

Son Ödeme
Tarihi 

1 1.000,00 30/06/2011 
2 1.000,00 02/09/2011 
3 1.000,00 31/10/2011 Ödenmi# 
4 1.000,00 02/01/2012 
5 1.000,00 29/02/2012 
6 1.000,00 30/042012 
7 1.000,00 02/07/2012 
8 1.000,00 31/08/2012 
9 1.000,00 31/10/2012 

#eklinde oldu$u varsayõldõ$õnda, anõlan i#verenin 2011 yõlõndan iki taksit ile 2012 
yõlõndan iki taksit hariç di$erlerini 31/10/2012 tarihine kadar ödedi$i varsayõldõ$õnda, 
ödenmeyen dört taksitin son taksit süresini izleyen ayõn sonu olan 30/11/2012 tarihine kadar 
ödenmesi mümkün bulunmaktadõr.  

Bu çerçevede, ihya ba#vurusunda bulunan i#verenlerin, hangi taksiti ödemek 
istediklerini, yukarõda belirtilen açõklamalar da dikkate alarak, ödeme sõrasõnda tahsilatõ yapan 
bankaya beyan etmeleri gerekmektedir.  
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3- 5510 Sayõlõ Kanunun Geçici 17 nci Maddesine !stinaden Sigortalõlõk Süresi 

Durdurulanlarõn Yeniden Yapõlandõrõlmõ  Borçlarõnõn !hyasõ ile !lgili  ! lemleri 
5510 sayõlõ Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamõnda durdurulan sigortalõlõk 

sürelerini 6111 sayõlõ Kanunun 16 ncõ maddesi hükmüne istinaden yapõlandõrarak ihya 
talebinde bulananlardan, durdurulan sürelere ait olup yapõlandõrma kapsamõnda hesaplanan 
ihya borçlarõnõn tamamõnõ ödeme süresinin sonuna kadar ödemedikleri için ihya talepleri 
geçerli kabul edilmeyenler, geçici 19 uncu madde kapsamõnda ihya borç tutarlarõnõn 
bakiyesine ödeme süresinin sonundan itibaren geç ödeme zammõ ile birlikte tamamõnõ 
31/10/2012 tarihine kadar ödemeleri halinde ihya talepleri geçerli olacaktõr. 

 
4- 5510 Sayõlõ Kanunun Geçici 24 üncü ve Geçici 25 inci Maddeleri 

Kapsamõndaki Yeniden Yapõlandõrma Anla malarõnõn !hyasõ 
Bilindi$i üzere, kapsama giren borçlarõ 5510 sayõlõ Kanunun geçici 24 üncü veya 

geçici 25 inci maddesine istinaden yeniden yapõlandõrõlmõ#, ancak ödeme yükümlülüklerini 
yerine getirmemeleri nedeniyle yeniden yapõlandõrma anla#malarõ bozulmu# olan 
borçlulardan,  

- 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, 

yeniden yapõlandõrma anla#malarõ, 6111 sayõlõ Kanun uyarõnca talepte bulunmalarõ 
halinde ihya edilmi# idi.  

Yeniden yapõlandõrma anla#malarõ ihya edilmi# olan bu borçlularõn ödenmemi# veya 
eksik ödenmi# taksitlerini 6111 sayõlõ Kanunun 15 inci maddesinin üçüncü fõkrasõna istinaden 
en geç ihya ba#vurusunda bulunulan tarihi izleyen üçüncü ayõn sonuna kadar hesaplanacak 
faizi ile birlikte ödemeleri halinde ilgili maddelerde öngörülen yeniden yapõlandõrma 
hükümlerinden yararlanmalarõ sa$lanmõ#tõr. 

Bu defa, 6111 sayõlõ Kanunun 15 inci maddesi uyarõnca, yeniden yapõlandõrma 
anla#malarõ ihya edilmi# borçlularõn, ödenmemi# veya eksik ödenmi# taksitlerini ba#vuruda 
bulunulan tarihi izleyen ayõn sonuna kadar ödeyememi# olmalarõ halinde ise, bu tutarlarõ 6111 
sayõlõ Kanuna ilave edilen geçici 19 uncu maddeye istinaden hesaplanacak faizi ile birlikte 
ödemeleri mümkün hale getirilmi#tir. 

 
4.1- Ba vuru 
Kapsama giren borçlarõ 5510 sayõlõ Kanunun geçici 24 üncü veya geçici 25 inci 

maddesine istinaden yeniden yapõlandõrõlmõ#, ancak ödeme yükümlülüklerini yerine 
getirmemeleri nedeniyle yeniden yapõlandõrma anla#malarõ bozulmu# olan borçlularõn, 
yeniden yapõlandõrma anla#malarõnõn 6111 sayõlõ Kanuna ilave edilen geçici 19 uncu 
maddesine istinaden ikinci defa ihya edilebilmesi için,  

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

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

-Yeniden yapõlandõrma anla#malarõnõn ihyasõ amacõyla 6111 sayõlõ Kanunun 15 inci 
maddesi uyarõnca 31/5/2011 tarihine kadar ihya ba#vurusunda bulunmu# olmalarõ, 

gerekmektedir. 
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Durumlarõ yukarõda belirtilen nitelikte olan borçlularõn en geç 1/10/2012 tarihine kadar 
2011/29 sayõlõ Genelgede belirtilen ünitelerimize bir örne$i Ek-1’de yer alan dilekçe ile 
ba#vuruda bulunmalarõ halinde, 5510 sayõlõ Kanunun geçici 24 üncü veya geçici 25 inci 
maddesine istinaden olu#turulmu# yapõlandõrma anla#malarõ yeniden ihya edilecektir.  

Buna kar#õn, 6111 sayõlõ Kanunun 15 inci maddesine istinaden 31/5/2011 tarihine 
kadar geçici 24 üncü ve geçici 25 inci madde yapõlandõrma anla#malarõnõn ihyasõ için 
ba#vuruda bulunmamõ# olan borçlularõn geçici 19 uncu madde hükümlerinden yararlanmalarõ 
mümkün bulunmadõ$õ gibi, ba#vuruda bulunmu# olmakla birlikte ödenmemi# veya eksik 
ödenmi# taksit sayõlarõ yukarõda belirtilen sayõlardan fazla olan borçlularõn geçici 19 uncu 
madde uyarõnca ihya ba#vurusunda bulunmalarõ durumunda da ihya i#lemlerinin yapõlmasõ 
mümkün bulunmamaktadõr. 

 
4.2- !hya kapsamõnda ödenecek tutarõn hesaplanmasõ ve ödeme süresi  
 hya i#lemlerinin yapõlmasõnõn ve ödenen paralarõn ilgili taksitlere mahsup edilmesinin 

ardõndan, ödenmemi# veya eksik ödenmi# taksitlerin, en geç 31/10/2012 tarihine kadar 
ödenmesi gerekmektedir.  

Yeniden yapõlandõrma anla#malarõ 6111 sayõlõ Kanunun geçici 19 uncu maddesine 
istinaden ihya edilmi# olan borçlular, ödenmemi# veya eksik ödenmi# taksitlerini, ödeme 
vadesinin sona erdi$i tarihten, ödemenin yapõlaca$õ tarihe kadar hesaplanacak D BS + 1 faizi 
ile birlikte ödeyeceklerdir. 

 
4.3- !hya kapsamõndaki alacaklarõn tam olarak ödenmemesi halinde yapõlacak 

mahsup i lemi 
5510 sayõlõ Kanunun geçici 24 veya geçici 25 inci madde kapsamõna girip, 6111 sayõlõ 

Kanunda öngörülen ihya kapsamõna giren borçlarõn tamamõnõn en geç 31/10/2012 tarihine 
kadar ödenmemesi halinde ihya öncesi duruma dönülerek, ödenen taksit tutarlarõ ilgili 
mevzuat hükümlerine göre mahsup edilecektir. 

Mahsup i#lemlerinin yapõlmasõnõn ardõndan bakiye alacaklar için, 6183 sayõlõ Kanun 
uyarõnca icra takibine geçilecektir. 

 
5- Geçici 19 uncu madde kapsamõna giren alacaklarõn cari usul ve esaslara göre 

tahsil edilmi  olmasõ halinde yapõlacak i lemler 
 6111 sayõlõ Kanun kapsamõnda yeniden yapõlandõrma ba#vurusunda bulunduklarõ halde 
ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yeniden yapõlandõrma haklarõ sona 
ermi# olan borçlularõn, kapsama giren borçlarõnõ geçici 19 uncu maddenin yürürlü$e girdi$i 
tarihten önce cari usul ve esaslara göre tamamõnõ ödemi# olmalarõ ve 1/10/2012 tarihine kadar 
ihya ba#vurusunda bulunmalarõ halinde, ödeme planlarõ yeniden aktif hale getirilerek ödemi# 
olduklarõ tutarlar aylõk taksitlere veya pe#in ödemeye esas tutara mal edilecek ve fazladan 
ödenen tutarlar Kurumumuza ba#kaca borçlarõnõn bulunmamasõ kaydõyla, 5510 sayõlõ 
Kanunun 89 uncu maddesine istinaden ilgililere iade edilecektir. 
 Di$er taraftan, 5510 sayõlõ Kanunun geçici 24 üncü veya geçici 25 inci maddelerine 
istinaden yeniden yapõlandõrma ba#vurusunda bulunan ve yapõlandõrma anla#malarõ 6111 
sayõlõ Kanun uyarõnca ihya edilen, ancak ihya edilen taksitlerini süresi içinde ve tam olarak 
ödememeleri nedeniyle yapõlandõrma anla#malarõ bozulmu# olan borçlularõn, anõlan maddeler 
kapsamõna giren borçlarõnõ geçici 19 uncu maddenin yürürlü$e girdi$i tarihten önce ödemi# 
olmalarõ ve 1/10/2012 tarihine kadar ihya ba#vuruda bulunmalarõ halinde, fazladan ödemi# 
olduklarõ tutarlar da Kurumumuza ba#kaca borçlarõnõn bulunmamasõ kaydõyla yine yukarõda 
açõklandõ$õ üzere ilgililere iade edilecektir. 
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5510 sayõlõ Kanunun 89 uncu maddenin üçüncü fõkrasõna göre, fazladan tahsil edilmi# 
tutarlarõn ilgililere iade edilebilmesi için ihya ba#vurusunun yanõ sõra fazladan ödenmi# 
tutarlarõn iadesi hususunda ayrõca yazõlõ ba#vuruda bulunmalarõ gerekmektedir. Yapõlacak 
ba#vurular üzerine ödeme planlarõnõn yeniden aktif hale getirilmesinin ardõndan, geçici 19 
uncu maddenin yürürlü$e girdi$i tarihten önce cari usul ve esaslara göre yapõlan ödemeler, 
aylõk taksitlere veya pe#in ödemeye esas tutara mal edilecek, artan kõsõm ise ba#kaca 
borcunun bulunmamasõ halinde 89 uncu madde hükümlerine göre ilgililere iade edilecektir. 

Örnek 8- 6111 sayõlõ Kanun kapsamõna giren borçlarõ 18 e#it taksit üzerinden yeniden 
yapõlandõrõlmõ# olan (A) sigortalõsõnõn ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle 
anõlan Kanunda öngörülen yapõlandõrma hakkõnõn 1/11/2011 tarihi itibariyle bozuldu$u ve 
bahse konu sigortalõnõn anõlan Kanun kapsamõna giren borçlarõnõn tamamõnõ 24/2/2012 
tarihinde cari usul ve esaslara göre hesaplanan gecikme cezasõ ve gecikme zammõ ile birlikte 
ödedi$i, daha sonra geçici 19 uncu maddeye istinaden hem ihya, hem de iade ba#vurusunda 
bulundu$u varsayõldõ$õnda, ilgili Ünitece; 

- Ödeme planõ yeniden aktif hale getirilecek, 
- 24/2/2012 tarihinde ödenen paralar aylõk taksitlere mahsup edilecek, 
- Sigortalõnõn Kurumumuza ba#kaca borcunun bulunup bulunmadõ$õ ara#tõrõlacak, 

 -Yapõlandõrma kapsamõna giren borçlarõnõn bulundu$unun anla#õlmasõ halinde 
fazladan ödenen paralar bu borçlara mahsup edilecek, aksi halde yasal faizi ile birlikte 
sigortalõya iade edilecektir. 

Fazladan ödenen tutarlarõn, ilgililerin Kurumumuza ba#kaca borçlarõnõn bulunmamasõ 
nedeniyle iade edilmesi gerekti$i durumlarda, ödenecek faiz  

 Ana Para Tutarõ * Faiz Oranõ * Süre (ay sayõsõ) / 1.200  
formülü vasõtasõyla hesaplanacaktõr. 
Örnek 9- 8 nolu örnekteki sigortalõnõn 24/2/2012 tarihinde ödemi# oldu$u paralarõn 

6111 sayõlõ Kanuna göre olu#turulmu# ödeme planõndaki aylõk taksitlere mahsup edilmesinin 
ardõndan, 1.500,00 TL tutarõnda bir fazla ödemenin ortaya çõktõ$õ ve iade i#leminin 17/8/2012 
tarihinde yapõlaca$õ varsayõldõ$õnda, 1/3/2012 ila 31/7/2012 tarihleri arasõnda 5 aylõk sürenin 
geçmi# oldu$u dikkate alõnarak sigortalõya; 

1.500,00 * 9 * 5  / 1.200 = 56,25 
1.500,00 + 56,25 = 1.556,25 TL iade edilecektir. 
 
6- Yapõlandõrma Hükümlerinden Yararlanma Hakkõ Sona Erdikten Sonra 6183 

Sayõlõ Kanunun 48 inci Maddesi Gere"i Tecil ve Taksitlendirilmi  Olan Borçlar 
 6111 sayõlõ Kanun uyarõnca yapõlandõrmanõn ödeme yükümlülüklerinin yerine 

getirilmemesi nedeniyle bozulmasõ üzerine Kuruma olan borçlarõnõ 6183 sayõlõ Kanunun 48 
inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilmi# olan borçlularca 6111 sayõlõ Kanunun geçici 19 
uncu madde hükümlerine göre ödeme talebinde bulunulmasõ halinde bir örne$i Ek-3’de yer 
alan taahhütnamenin ilgili ünitemize verilmesi suretiyle söz konusu tecil ve taksitlendirmenin 
bozma i#lemi yapõlmadan iptal edilmesi gerekmektedir. 

Söz konusu taahhütnamenin verilmesini müteakip 6183 sayõlõ Kanunun 48 inci 
maddesine göre tecil ve taksitlendirilmi# borçlarõnõn bir kõsmõnõn yapõlandõrõlma 
kapsamõndaki dönemlere, bir kõsmõnõn yapõlandõrma kapsamõ dõ#õndaki dönemlere ili#kin olup 
olmadõ$õna bakõlmaksõzõn taksit tahsilatlarõnõn çõkõlarak 6111 sayõlõ Kanunun geçici 19 uncu 
maddesi hükümlerine göre, “2.5-Yapõlandõrma i leminin bozuldu"u tarihten sonra 
yapõlan ödemelerin mahsubu” bölümünde açõklandõ$õ üzere pe#in ödeme ba#vurusunda 
bulunulmu# ise pe#in ödemeye esas tutara, taksitle ödeme ba#vurusunda bulunulmu# ise en 
eski taksitten ba#lamak üzere taksitlere mahsubu yapõlacaktõr. 
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            Ayrõca, borçlularca 6111 sayõlõ Kanun kapsamõna girmeyen borçlar için 6183 sayõlõ 
Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirme müracaatõnda bulunulmasõ halinde bu 
borçlarõn da tecil ve taksitlendirmesi yapõlabilecektir. 
 
           7-Yapõlandõrmasõ Bozulan Borçlular Hakkõnda Yürütülen !cra Takip Haciz ve 
Satõ  ! lemleri 
           6111 sayõlõ Kanuna göre yapõlandõrmanõn bozulmasõ nedeniyle haklarõnda cebri takip 
i#lemlerine devam edilen borçlulardan Kanunun geçici 19 uncu madde hükümlerinden 
yararlandõrõlacak olanlarõ hakkõnda yürütülecek takip i#lemleri a#a$õda belirtildi$i #ekilde 
yapõlacaktõr. 

 
7.1-Borçlunun hak ve alacaklarõna konulan hacizlere yönelik i lemler  
-Pe in ödemenin tercih edilmi  olmasõ halinde: 6111 sayõlõ Kanuna göre 

yapõlandõrmasõnõn bozulmasõ sonucunda borçlunun üçüncü ki#ilerdeki hak ve alacaklarõna 
6183 sayõlõ Kanunun 79 uncu maddesine göre konulan hacizler,  yapõlandõrõlan borcun 
tamamõnõn geçici 19 uncu madde hükümlerine göre ödenmesi ve hacze konu ba#kaca bir 
borcun bulunmamasõ kaydõyla kaldõrõlacaktõr. Üçüncü ki#ilerde haczedilerek bloke edilen bir 
paranõn bulunmasõ halinde söz konusu hacizli tutar geçici 19 uncu madde hükümlerine göre 
borca mahsup edilecektir. 

 -Taksitle ödemenin tercih edilmi  olmasõ halinde: 6111 sayõlõ Kanuna göre 
yapõlandõrmasõnõn bozulmasõ sonucunda borçlunun üçüncü ki#ilerdeki hak ve alacaklarõna 
6183 sayõlõ Kanunun 79 uncu maddesine göre konulan hacizler, geçici 19 uncu maddenin 
yürürlük tarihinden önce ödeme vadesi geçmi# taksitlerin  bu madde kapsamõnda ödenmesi    
( bir takvim yõlõnda ikiden fazla ödenmeyen taksit olmamasõ kaydõ ile ) halinde kaldõrõlacaktõr.  
Üçüncü ki#ilerde haczedilerek, bloke edilen bir paranõn bulunmasõ halinde söz konusu para 
geçici 19 uncu madde hükümlerine göre ödenmeyen en eski taksitten ba#lanõlarak mahsup 
edilecektir. 

  Yapõlandõrma harici borcun bulunmasõ halinde ise cari usullere göre i#lem 
yapõlacaktõr. 
 
   7.2-Teminat de"i ikli"i ile menkul ve gayrimenkul mallar üzerindeki 
hacizlerinin kaldõrõlmasõna yönelik i lemler 
            6111 sayõlõ Kanunun geçici 19 uncu maddesinden yararlanan borçlularõn ta#õnõr ve 
ta#õnmaz mallarõ üzerindeki hacizlerin kaldõrõlmasõ ya da araçlar üzerindeki yakalamalarõn 
kaldõrõlmasõ yönündeki talepler, ödeme vadesi geçmi# tüm taksitlerin ödenmesini müteakip 
2011/29 sayõlõ Genelgenin “5.15- Ta#õnõr / Ta#õnmaz Mallar Üzerindeki Hacizlerin 
Kaldõrõlmasõ” bölümündeki hükümler çerçevesinde de$erlendirilecektir.   
 Di$er taraftan, geçici 19 uncu madde kapsamõnda ba#vurulan borçlardan dolayõ 
yapõlandõrma bozulmadõ$õ sürece bu borçlar için cebri takip i#lemleri yapõlmayacaktõr. 

8- Di"er Hususlar 
6111 sayõlõ Kanunun geçici 19 uncu madde hükümlerinden yararlanmak üzere 

ba#vuran borçlularõn, yapõlandõrma hükümlerinden yararlanma hakkõ sona erdi$i tarihten 
sonraki sürelerde kapsama giren borçlarõ nedeniyle dava açmamalarõ, açõlmõ# davalardan 
vazgeçmeleri veya kanun yollarõna ba#vurmamalarõ gerekmektedir.  
             Bilgi edinilmesini ve gere$ini rica ederim. 
 
   Fatih ACAR 
 Kurum Ba#kanõ 
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Ek 1- 6111 yapõlandõrma ihya ba#vuru formu (Bir sayfa) 
Ek 2- 6322 sayõlõ Kanuna göre ödenmesi gereken tutarlarõn aylõklardan kesilmesine ili#kin 
taahhütname (Bir sayfa) 
Ek 3- 6183/48 inci madde tecil ve taksitlendirmenin iptaline ili#kin taahhütname (Bir sayfa) 
 
 
DA"ITIM/                                              
GERE" :                                    B LG :  
- Merkez ve ta#ra te#kilatõ                         - Çalõ#ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõ$õ 
 
 
 



6111 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILANDIRILAN BORÇLARIN  
6322 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İHYASINA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU 

 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 

……………SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE 
……………SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE 

 

M İŞKOLU KODU 
ÜNİTE KODU 

İŞYERİ SIRA NO 
İL 

KODU 
İLÇE 

KODU 
KONT. 

NO 
ARACI 
KODU YENİ ESKİ 

                          

 
ÜNİTE KODU* 

SAYMANLIK VE KURUM NUMARASI İL KODU 
İLÇE 

KODU 
KONT.NO 

YENİ ESKİ 
                       

*Kamu Kuruluşları Tarafından Doldurulacaktır 
Adres: 

6111 sayılı Kanuna göre yapılandırılmış/ihya edilmiş olup yapılandırması/ihyası bozulan borçlarımdan, 6322 
sayılı Kanun hükümleri kapsamında aşağıda işaretlediğim borçlarımın ihyasını talep ediyorum. 

 
       …/…/2012 

 
5510 S.K. 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendine 
tabi sigortalı çalıştıran işveren için: 

ÿ 6111 Yapılandırma 

ÿ 5510-Geçici 24/Geçici 25 borcu 
 
5510 S.K. 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendine 
tabi sigortalılar için: 

ÿ  5510 S.K. geçici 24 üncü / geçici 25 inci maddeleri 
kapsamında bulunan borçlar 

ÿ  5510 S.K. geçici 17 nci maddesi kapsamında bulunan 
sürelerin ihyası 

ÿ Prim borcu 
 
5510 S.K. 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendine 
tabi sigortalı çalıştıran işyerleri için; 

ÿ Sigorta primi ile emekli keseneği ve kurum karşılığı 
borçları 

ÿ İdari para cezası borçları 

ÿ İtibari hizmet süresi zammı ve FHZ borçları 
 
 

 
 
 
 

5510 S.K. 4/1 (b) SGDP borçları için, 
ÿ 5510 S.K. 4/1 (a) ve 4/1 (c) kapsamında olup 

sigortalı tarafından ödenen 1/10/2008 tarihinden 
önceki SGDP borçları  

ÿ 5510 S.K. 4/1 (a) ve 4/1 (c) kapsamında olup 
sigortalı tarafından ödenen 1/10/2008 tarihinden 
sonraki SGDP borçları  

ÿ 5510 S.K. 4/1 (b) bendi kapsamındaki 
emeklilerin SGDP borçları   

 
Diğer borçlar için, 

ÿ   2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar 
Kanunu kapsamındaki prim borçları 

ÿ   İsteğe bağlı sigortalılar ile topluluk sigortasına 
tabi olan sigortalıların borçları 

ÿ   Sosyal güvenlik kurumunun mülkiyetindeki 
taşınmazların kira borçları 

ÿ   İş kazası ve meslek hastalığı, malullük ve ölüm 
halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların 
bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik 
fiiller nedeniyle ödenmekle yükümlü 
bulunulan borçlar 

ÿ   5510 sayılı kanunun 4/1(a), (b) ve (c) bentleri 
kapsamında emekli ve hak sahiplerine fazla 
veya yersiz ödenen gelir, aylık ve maaş borçlar

 

Adı Soyadı/Unvanı 
 
 
 

Bağ-Kur No 
 

Kamu İdaresi  Vergi Kimlik No  

Kurum Yetkilisi  
Adı, Soyadı, Unvanı 

 
Telefon No  

Cep Telefonu No  

T.C. Kimlik No  E-Posta Adresi  

SSK Sicil No  Faks No  

          İMZA



Ek:2 
 
Konu:  4/1 (a) kapsamõnda Ya lõlõk veya Malullük Aylõ õ Almakta !ken 4/1 (b) Kapsamõndaki 
Sigortalõlõ õndan Kaynaklanan 1/10/2008 sonrasõ Sosyal Güvenlik Destek Primi Borçlarõndan 
Yapõlandõrmasõ Bozulanlarõn, 6322 Sayõlõ Kanuna Göre Ödemesi Gereken Tutarlarõn 
Aylõklardan Kesilmesi.  

  

                                                                                                                                  

 

SOSYAL GÜVENL K KURUMU BA!KANLI"I 

……………….. SOSYAL GÜVENL K  L MÜDÜRLÜ"ÜNE 

.……………….. SOSYAL GÜVENL K MERKEZ NE 

 

TAAHHÜTNAME 

             

Kurumunuza olan 01/10/2008 sonrasõna ait sosyal güvenlik destek primi borçlarõmõ 
6111 sayõlõ Kanuna göre yapõlandõrõlmõ", ancak, ödeme ko"ullarõnõ yerine getiremedi imden 
yapõlandõrmam bozulmu"tur.  

  6111 sayõlõ Kanunun geçici 19 ncu maddesi ile yapõlandõrmasõ bozulan borçlarõn 
ödenmesi mümkün hale geldi inden, 15/06/2012 tarihine kadar ödemedi im borçlarõmõn 
a"a õda belirtti im dönem/dönemlerde aylõklarõmdan kesilmek suretiyle tamamõnõn tahsil 
edilmesine muvafakat eder, bu konuda ileride itirazda bulunmayaca õmõ ve ihtilaf 
yaratmayaca õmõ kabul ve taahhüt ederim. 
  

   

…… / … / …. 

 

! m z a 

 
ÖDEME DÖNEM   
 
Temmuz/2012  
 
A ustos/2012   
 
Eylül/2012 
 
Ekim/2012   
 
 
BORÇLUNUN  
Adõ soyadõ                  : 
T.C. Kimlik No:        : 
Tahsis No                  : 
Ba -No/Sigorta No    : 
Telefon                       : 
Adres                          : 



Ek:3 
 
Konu:  Yapõlandõrmanõn Bozulmasõndan Sonra 6183 Sayõlõ Kanuna Göre Tecil ve  
Taksitlendirilen Borçlarõn Tecil ve Taksitlendirilme  !leminin  ptali       

  

                                                                                                                                  

 

SOSYAL GÜVENL K KURUMU BA!KANLI"I 

……………….. SOSYAL GÜVENL K  L MÜDÜRLÜ"ÜNE 

.……………….. SOSYAL GÜVENL K MERKEZ NE 

 

TAAHHÜTNAME 

             

  Kurumunuza olan borçlarõmõ 6111 sayõlõ Kanuna göre yapõlandõrmõ! ancak 
yapõlandõrma !artlarõnõ yerine getiremedi"imden yapõlandõrmam bozulmu!tur. Bu defa söz 
konusu borçlar 6183 sayõlõ Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda Kanunun 48 inci 
maddesine göre tecil ve taksitlendirilmi!tir. 

 Ancak, 6111 sayõlõ Kanunun geçici 19 uncu maddesine göre yapõlandõrmasõ bozulan  
borçlarõn ödenmesi mümkün hale geldi"inden, 6183 sayõlõ Kanunun 48 inci maddesi 
hükümlerine göre devam eden tecil ve taksitlendirmenin iptal edilerek, 48 inci madde 
kapsamõnda yapõlan tahsilatlarõn 6111 sayõlõ Kanunun geçici 19 uncu maddesine göre 
yapõlandõrõlan borçlara mahsup edilmesini muvafakat eder, bu konuda ileride itirazda 
bulunmayaca"õmõ ve ihtilaf yaratmayaca"õmõ kabul ve taahhüt ederim. 
  

   

…… / … / 2012 

 

  m z a 

 
 
 
 
 
 
 
BORÇLUNUN/BORÇLU VEK L N N  
Adõ soyasõ/Unvanõ      : 
 !yeri Sicil No            : 
Ba"-No/Sigorta No    : 
Taksitlendirme Tarihi : 
 cra Takip Dosya No  : 
Ödenen Taksit Sayõsõ : 
Telefon                       : 
Adres                          : 
E-mail adresi              : 
 


