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Sayı  : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/166                                                                18/03/2011 

Konu: Kurum alacaklarının 6111 sayılı Kanun uyarınca 

           yapılandırılmasına iliĢkin usul ve esaslar  

  

  

 

 

GENELGE 

                                                                    2011 - 29 

  

  

1- Genel Açıklamalar 
Bilindiği üzere, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun 

ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun 25/2/2011 

tarihli ve 27857 birinci mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. 

Anılan Kanun ile Kurumumuz birikmiĢ alacaklarına ödeme kolaylığı getirilmiĢ, ayrıca 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 24 üncü ve geçici 

25 inci maddelerine göre yeniden yapılandırılan, ancak ödeme yükümlülüklerinin yerine 

getirilmemesi nedeniyle bozulmuĢ olan bir kısım yeniden yapılandırma anlaĢmalarının ihya 

imkanı sağlanmıĢtır. 

6111 sayılı Kanun hükümleri uyarınca; Kurumumuza ait alacakların yeniden 

yapılandırılmasına ve 5510 sayılı Kanunun geçici 24 üncü ve geçici 25 inci maddelerine göre 

yapılandırılan ancak ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle bozulmuĢ olan 

yeniden yapılandırma anlaĢmalarının ihyasına iliĢkin olarak anılan Kanunun 168 inci 

maddesine istinaden belirlenen usul ve esaslar aĢağıda açıklanmıĢtır. 

2- Yeniden Yapılandırma Kapsamına Giren Kurum Alacakları 

2.1- Kapsama Giren Alacakların Türü 

Kurumumuzun yeniden yapılandırma kapsamına giren alacakları; 6111 sayılı Kanunun 

1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, 16 ncı maddesi, 17 nci maddesinin yirmibeĢinci 

fıkrasının (c) bendi ile yirmialtıncı ve otuzbirinci fıkralarında düzenlenmiĢtir.   

Söz konusu hükümlere göre; 

2.1.1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) veya (c) bendi 

kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan sigorta primi, emekli keseneği ve kurum 

karĢılığı, fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi kesenek, kurum karĢılığı ve primi, 

iĢsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile 2925 sayılı Tarım ĠĢçileri Sosyal 

Sigortalar Kanuna tabi sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim alacakları,  

2.1.2- Ġsteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi alacakları,   

2.1.3- YaĢlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalıĢılması nedeniyle 

tahakkuk eden sosyal güvenlik destek primi alacakları,  

2.1.4- 5510 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine istinaden durdurulan sigortalılık 

sürelerine iliĢkin prim alacakları,  

2.1.5- Özel nitelikteki inĢaatlar ile ihale konusu iĢlere iliĢkin eksik iĢçilikten 

kaynaklanan sigorta primi alacakları, 

2.1.6- Ġdari para cezası alacakları, 
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2.1.7- Damga vergisi, özel iĢlem vergisi ve eğitime katkı payı alacakları, 

2.1.8- Kurumumuz taĢınmazlarının kiralanmasından kaynaklanan kira alacakları, 

2.1.9- ĠĢ kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel 

sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kiĢilere yönelik fiiller nedeniyle 

ilgililerden tahsili gereken rücu alacakları, 

2.1.10- Kurumumuz tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen gelir ve 

aylıklara iliĢkin alacaklar, 

ile bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı ve kanuni faiz alacakları yeniden 

yapılandırma kapsamına giren Kurumumuz alacaklarını oluĢturmaktadır. 

2.2- Kapsama Giren Alacakların Dönemi  

Yeniden yapılandırma kapsamına giren Kurumumuz alacaklarının dönemleri, her bir 

alacak türü yönünden 6111 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilmiĢtir.  

Buna göre; 

2.2.1- 25/2/2011 tarihinden önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiĢ veya eksik ödenmiĢ 

olan; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bendi 

kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan sigorta primi, emekli keseneği ve kurum 

karĢılığı, fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi kesenek-karĢılık ve primi, iĢsizlik 

sigortası primi, iĢverenlerin ödemekle yükümlü olduğu sosyal güvenlik destek primi, 2925 

sayılı Kanun kapsamına giren sigortalıların sigorta primi, 6111 sayılı Kanun uyarınca yapılan 

baĢvuru tarihi itibarıyla ödenme imkanı ortadan kalkmamıĢ isteğe bağlı sigorta primi ve 

topluluk sigortası primi alacaklarından 2010/Kasım ve önceki aylara iliĢkin olanlar,  

2.2.2- YaĢlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 

4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalıĢılmaya baĢlanması nedeniyle 

2/5/2011 tarihinden önce tescilleri yapıldığı halde 25/2/2011 tarihi itibariyle ödenmemiĢ 

sosyal güvenlik destek primi alacaklarından 2010/Kasım ve önceki aylara iliĢkin olanlar,  

2.2.3- Özel nitelikteki inĢaatlar ile ihale konusu iĢlere iliĢkin eksik iĢçilik prim 

tutarlarından, 30/11/2010 tarihine kadar bitirilmiĢ özel nitelikteki inĢaatlar ile ihale konusu 

iĢlere iliĢkin olanlar, 

2.2.4- Ġdari para cezalarından, 31/12/2010 tarihine kadar iĢlenen fiillere iliĢkin olup en 

geç 2/5/2011 tarihine kadar tebliğ edilerek tahakkuk etmiĢ olanlar, 

2.2.5- Mülga 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız 

ÇalıĢanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve mülga 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı 

Tarımda Kendi Adına ve Hesabına ÇalıĢanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre tescilleri 

yapıldığı halde beĢ yılı aĢan prim borçları nedeniyle 5510 sayılı Kanunun geçici 17 nci 

maddesine istinaden durdurulan sigortalılık sürelerinden, 24/2/2011 tarihine kadar (bu tarih 

dahil) ihya edilmemiĢ olanlar, 

2.2.6- Kurumumuza verilen prim belgelerinden dolayı tahakkuk eden ve 2010/Kasım 

ve önceki aylara iliĢkin olup, 25/2/2011 tarihinden önce tahakkuk ettiği halde aynı tarih 

itibariyle ödenmemiĢ damga vergisi, özel iĢlem vergisi ve eğitime katkı payı alacakları, 

2.2.7- Kurumumuz mülkiyetinde olan taĢınmazların kiralanmasından kaynaklanan kira 

alacaklarından, 31/12/2010 tarihi itibarıyla ödeme vadesi geldiği halde 25/2/2011 tarihi 

itibarıyla ödenmemiĢ olanlar, 

2.2.8- ĠĢverenler ve üçüncü Ģahıslar tarafından iĢ kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi 

malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu 

kiĢilere yönelik fiiller nedeniyle ödenmesi gereken rücu alacaklarından 25/2/2011 tarihine kadar 

davası sonuçlanarak tahakkuk ettiği halde anılan tarih itibariyle ödenmemiĢ olanlar,   

2.2.9- Kurumumuz tarafından 25/2/2011 tarihine kadar fazla veya yersiz olarak 

ödenen gelir veya aylıklara iliĢkin alacaklardan anılan tarih itibariyle ödenmemiĢ olanlar, 

6111 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılacaktır. 
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Diğer taraftan, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanununun 

geçici 3 üncü maddesi, mülga 7/12/2004 tarihli ve 5272 sayılı Belediye Kanununun geçici     

7 nci maddesi ve 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 5 inci maddeleri 

uyarınca büyükĢehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluĢlar ile sermayesinin yüzde 

ellisinden fazlası belediyelere ait olan Ģirketlerin, 31/12/2004 tarihi itibariyle Kurumumuza 

olan ve UzlaĢma Komisyonunca karara bağlanarak Resmi Gazetede yayımlanan borçları, 

ilgisine göre Ġller Bankasından veya Maliye Bakanlığından ayrılan paylarından tahsil 

edilmektedir. 6111 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin dördüncü fıkrasına göre, uzlaĢma 

kapsamına giren borçları UzlaĢma Komisyonunca karara bağlanarak Resmi Gazetede 

yayımlanmıĢ olan belediyeler, bağlı kuruluĢlar ve bunlara ait Ģirketlerin 6111 sayılı Kanuna 

istinaden baĢvuruda bulunmaları halinde, uzlaĢılmıĢ olanlar hariç olmak üzere kapsama giren 

diğer borçları 6111 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırılacaktır. 

Ayrıca, 1/7/2005 tarihli ve 16-346 Ek sayılı Genelgede uzlaĢma kapsamına, vade tarihi 

31/12/2004 ve öncesine ait borçların girdiği, bu nedenle sigorta primi, iĢsizlik sigortası primi 

gibi bildirge muhteviyatı borçlarda en son 15/10/2004-14/11/2004 dönemine ait aylık prim ve 

hizmet belgesinden kaynaklanan borçların, prim belgelerinin özel sektör iĢverenleri gibi 

takvim ayına göre düzenlenip veriliyor olması halinde ise, en son 2004/Kasım ayına iliĢkin 

düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden kaynaklanan borçların dahil edilebileceği ve 

uzlaĢma kapsamına alınan borçların, her bir iĢyeri ve her bir borç türü için SSK Tablo 2a‟ya 

ayrı ayrı kaydedileceği açıklanmıĢtır. 

Bu bağlamda, uzlaĢma kapsamına giren borçları UzlaĢma Komisyonunca karara 

bağlanarak Resmi Gazetede yayımlanmıĢ olan belediyelerin, bağlı kuruluĢların ve bunlara ait 

Ģirketlerin yeniden yapılandırma baĢvurusunda bulunmaları halinde, SSK Tablo 2a‟nın 

kontrol edilerek gerek uzlaĢma kapsamındaki dönemlere iliĢkin olduğu halde 31/12/2004 

tarihinden sonra tahakkuk etmiĢ olması nedeniyle uzlaĢma kapsamına alınmamıĢ olan 

borçları, gerekse uzlaĢma kapsamı dıĢında olmakla birlikte 6111 sayılı Kanun kapsamına 

giren borçları, 6111 sayılı Kanuna göre peĢin veya taksitler halinde ödenebilecektir. 

2.3 - Başvuru Süresi, Yeri ve Şekli 

6111 sayılı Kanunda öngörülen yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanmak 

isteyen borçluların, her bir borç türü yönünden anılan Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen 

süre ve Ģekilde Kurumumuza baĢvurmaları gerekmektedir. 

Öte yandan, 6111 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasında, 

“Bu Kanunun ilgili bölümlerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler saklı 

kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların; 

a) Bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgili idareye 

başvuruda bulunmaları,  

… 

şarttır. 

…”  hükmü yer almaktadır. 

Buna göre, anılan Kanunda öngörülen yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanmak 

isteyen borçluların, aksine bir düzenleme olmayan hallerde en geç 2/5/2011 tarihine kadar;  

2.3.1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 

çalıĢtırılan sigortalılardan kaynaklanan sigorta primi, iĢsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik 

destek primi, idari para cezası, damga vergisi, özel iĢlem vergisi, eğitime katkı payı ve eksik 

iĢçilikten kaynaklanan prim borçları için örneği Ek: 1/a‟da yer alan baĢvuru formunu 

doldurmak suretiyle e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla iĢyerinin bağlı 

bulunduğu Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine, 

2.3.2- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki 

sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borçları ve ilgili kanunları gereği durdurulan 
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sigortalılık sürelerinin ihyasına iliĢkin prim borçları için, örneği Ek: 1/b‟de yer alan baĢvuru 

formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta yoluyla, 

a) Prim borçları yönünden herhangi bir Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlülüğüne/Sosyal 

Güvenlik Merkezine, 

b) Durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyasına iliĢkin prim borçları yönünden ise, 

sigortalı dosyalarının bulunduğu Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine, 

2.3.3- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında 

çalıĢtırılan sigortalılardan kaynaklanan, 

a) Emekli keseneği ve kurum karĢılığına iliĢkin prim borçları için, örneği Ek: 1/c‟de yer 

alan baĢvuru formu doldurulmak suretiyle, Kesenek Bilgi Sisteminden e-Sigorta kanalıyla veya 

elden ya da posta yoluyla Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire BaĢkanlığına, 

b) ĠĢyeri bildirgesi ile emekli keseneği, kurum karĢılığı ve sigorta primlerine iliĢkin 

aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma süresi içinde verilmemesinden kaynaklanan idari 

para cezası alacakları için, örneği Ek: 1/d‟de yer alan baĢvuru formu doldurulmak suretiyle 

Kesenek Bilgi Sisteminden e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla iĢyerinin bağlı 

bulunduğu Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine, 

c) Fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi zammına iliĢkin prim alacakları ile 

bu belgelerin süresi içinde Kuruma verilmemesinden kaynaklanan idari para cezası alacakları 

için, örneği Ek: 1/e‟de yer alan baĢvuru formu doldurulmak suretiyle e-sigorta kanalıyla veya 

elden ya da posta yoluyla Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet 

Daire BaĢkanlığına, 

2.3.4- Sosyal güvenlik destek primi (SGDP) borçları için yapılacak baĢvurular, 

sigortalının yaĢlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandığı sigortalılık statüsüne ve borcun 

1/10/2008 tarihinden önce veya sonra olmasına göre faklılık arz etmekte olup; 

 a) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 

yaĢlılık veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (b) bendi kapsamında çalıĢmaya baĢlayan sigortalıların; 

a.1) 1/10/2008 tarihinden önceki sürelere iliĢkin SGDP borçları için, örneği Ek: 1/f‟de 

yer alan baĢvuru formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta yoluyla sigortalı dosyalarının 

bulunduğu Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine, 

 a.2) 1/10/2008 tarihinden sonraki sürelere iliĢkin SGDP borçları için, örneği             

Ek: 1/g‟de yer alan baĢvuru formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta yoluyla herhangi 

bir Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine, 

a.3) 1/10/2008 tarihinden önce baĢlayıp bu tarihten sonra da devam eden SGDP borçları 

için, örneği Ek: 1/f ve Ek: 1/g‟de yer alan baĢvuru formu doldurulmak suretiyle elden ya da 

posta yoluyla sigortalı dosyalarının bulunduğu Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüğüne/Sosyal 

Güvenlik Merkezine, 

b) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında 

yaĢlılık aylığı bağlandıktan sonra, yine 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (b) bendi kapsamında çalıĢmaya baĢlayan/devam eden sigortalıların, örneği         

Ek: 1/g‟de yer alan baĢvuru formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta kanalıyla sigortalı 

dosyalarının bulunduğu Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine, 

c) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında 

yaĢlılık veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalıĢmaya baĢlayan sigortalıların; 

c.1) 1/10/2008 tarihinden önceki sürelere iliĢkin SGDP borçları için, örneği Ek: 1/f‟de 

yer alan baĢvuru formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta yoluyla sigortalı dosyalarının 

bulunduğu Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine, 
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c.2) 1/10/2008 tarihinden sonraki sürelere iliĢkin SGDP borçları için, örneği             

Ek: 1/h‟de yer alan baĢvuru formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta yoluyla Sosyal 

Sigortalar Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığına,  
2.3.5- Ġsteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi alacakları için örneği         

Ek: 1/ı‟da yer alan baĢvuru formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla en son isteğe 
bağlı sigorta veya topluluk sigortası priminin ödendiği Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüğüne/Sosyal 
Güvenlik Merkezine, 

2.3.6- 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılara iliĢkin prim alacakları için örneği Ek: 1/j‟de 
yer alan baĢvuru formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla tarım sigortası priminin 
ödendiği Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine,  

2.3.7- Kira alacakları için, örneği Ek: 1/k‟da yer alan baĢvuru formu doldurulmak 
suretiyle elden veya posta yoluyla kiraya verilen taĢınmazın bulunduğu ildeki/ilçedeki Sosyal 
Güvenlik Ġl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine, 

2.3.8- ĠĢ kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel 
sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kiĢilere yönelik fiiller nedeniyle 
ödemekle yükümlü bulunulan borçlar için örneği Ek: 1/l‟de yer alan baĢvuru formu 
doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla iĢyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Ġl 
Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine, 

2.3.9- Kurumumuz tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen gelir ve 
aylıklara iliĢkin alacaklar için; 

a) Örneği Ek: 1/m‟de yer alan baĢvuru formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta 
yoluyla, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki 
sigortalılık statüsünden kaynaklanan alacaklardan dolayı borçlunun ikametgahının bulunduğu, 
(b) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan alacaklardan dolayı da sigortalı 
dosyalarının bulunduğu Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine,  

b) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki 
sigortalılık statüsünden kaynaklanan alacaklardan dolayı ise örneği Ek: 1/n‟de yer alan 
baĢvuru formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta yoluyla Sosyal Sigortalar Genel 
Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığına, 

baĢvuruda bulunmaları gerekmektedir. 
Diğer taraftan, 6111 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bu 

madde kapsamına giren alacakların tahakkuk ettiği tarih itibarıyla bu madde için öngörülen 
başvuru süresinin onbeş günden az kaldığı hallerde, bu alacaklar için bu maddeye göre yapılacak 
başvuru süresi tahakkuk tarihinden itibaren onbeş gün olarak uygulanır.” hükmüne istinaden, 
31/12/2010 tarihine kadar iĢlenen fiiller dolayısıyla tebliğe çıkartılmıĢ idari para cezalarının, 
ilgililere 2/5/2011 tarihinden önceki 15 gün içinde tebliğ edilmesi halinde, bu alacaklar için 
baĢvuru süresi, idari para cezasının ilgiliye tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 inci günde sona 
erecektir. Buna göre, 31/12/2010 tarihine kadar iĢlenen fiillere iliĢkin idari para cezalarının 
18/4/2011 ila 2/5/2011 tarihleri arasında tebliğ edilmiĢ olması halinde, bu alacaklar için 
baĢvuru süresi, idari para cezasının tebliğ edildiği tarihi izleyen 15 inci günde sona erecektir. 

Örnek 1- 18/11/2010 tarihinde iĢten ayrılan sigortalının sigortalı iĢten ayrılıĢ bildirgesini 
10 günlük süre geçtikten sonra Kurumumuza veren iĢveren aleyhine uygulanan 760,00 TL 
tutarındaki idari para cezasının ilgiliye 28/4/2011 tarihinde tebliğ edilmiĢ olduğu varsayıldığında, 
bahse konu alacak için baĢvuru süresi 13/5/2011 tarihinde sona erecektir. 

Öte yandan, baĢvuru süresinin sona erdiği 2/5/2011 tarihinden önceki 15 günlük süre 
içinde tebliğ edilmiĢ olması nedeniyle 2/5/2011 tarihinden sonra olmakla birlikte, tebliğ 
tarihinden itibaren 15 günlük süre içinde yapılan müracaatlarda, baĢvuru tarihi sisteme 2/5/2011 
olarak girilecektir. Ancak 2/5/2011 tarihinden sonraki 15 günlük ilave süre içinde yapılan 
baĢvurularda, yalnızca başvuru süresinin sona erdiği tarihten önceki 15 günlük süre içinde 
tebliğ edilen idari para cezası borcu yeniden yapılandırma kapsamına alınacağından,     
bu işverenlerin kapsama giren başka borçlarının olması durumunda, söz konusu borçlar 



 

 

____________________________________________________________________________________    

MithatpaĢa Cad. No:7 Sıhhiye/Ankara                                Ayrıntılı bilgi için irtibat: N.AFġĠN Dai.BĢk.V.  

Tel: (0312) 458 71 10   Faks: (0312) 432 12 37                                                     Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr    

                                                                                                                               e-posta: primtahsilat@sgk.gov.tr  

6/66 

bu başvurulara istinaden yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilmeyecektir. 
Dolayısıyla, 2/5/2011 tarihinden sonraki 15 günlük ilave baĢvuru süresi yalnızca idari para 
cezası borçları için geçerli olacaktır. 

Örnek 2- 28/11/2010 tarihinde iĢlenmiĢ olan bir fiil nedeniyle uygulanan ve 27/4/2011 

tarihinde tebliğ edilen 1.386,00 TL tutarındaki idari para cezasından dolayı (A) Limited 

ġirketinin 10/5/2011 tarihinde yeniden yapılandırma baĢvurusunda bulunduğu ve söz konusu 

iĢverenin bahse konu idari para cezası borcu dıĢında kapsama giren 1.500,00 TL sigorta primi, 

200,00 TL iĢsizlik sigortası primi ve 666,00 TL tutarında idari para cezası borcunun bulunduğu 

varsayıldığında, baĢvurunun 2/5/2011 tarihinden sonra olmakla birlikte 27/4/2011 tarihini 

izleyen 15 gün içinde yapılmıĢ olması nedeniyle, diğer borçları için 2/5/2011 tarihine kadar 

ayrıca bir baĢvurusunun bulunmaması halinde, yalnızca 1.386,00 TL tutarındaki idari para cezası 

borcu yeniden yapılandırma kapsamına alınacak ve baĢvuru tarihi 2/5/2011 olarak sisteme 

girilecektir. 1.500,00 TL sigorta primi, 200,00 TL iĢsizlik sigortası primi ve 666,00 TL tutarında 

idari para cezası borcu ise 2/5/2011 tarihine kadar baĢvuru yapılmadığı için yeniden 

yapılandırma kapsamına dahil edilmeyecek ve cari usul ve esaslar çerçevesinde tahsil edilecektir. 

e-Sigorta kanalıyla yapılacak olan yeniden yapılandırma baĢvuruları www.sgk.gov.tr 

adresinden e-Sigorta kullanıcı kodu ve Ģifresi / kesenek bilgi sistemi kullanıcı adı ve Ģifresi 

girilmek suretiyle yapılacaktır. Ancak, hâlihazırda gayri faal olup daha önce e-Sigorta kullanıcı 

kodu ve Ģifresi almamıĢ veya e-Sigorta kullanıcı kodu ve Ģifresini unutmuĢ olan iĢverenlerce   

e-Sigorta kanalıyla baĢvuru yapılamayacağından, bu nitelikteki iĢyeri iĢverenlerince yeniden 

yapılandırma baĢvurularının elden ya da posta kanalıyla iĢyerinin bağlı bulunduğu Sosyal 

Güvenlik Ġl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine yapılması gerekmektedir. 

Kapatılması veya faaliyetine son verilmesi nedeniyle kesenek bilgi sistemi kullanıcı adı 

ve Ģifreleri iptal edilen kamu idareleri, emekli keseneği-kurum karĢılığı ve prim borçları 

yönünden Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire BaĢkanlığına; iĢyeri 

bildirgesi ile emekli keseneği-kurum karĢılığı ve sigorta primlerine iliĢkin aylık prim ve hizmet 

belgelerinin Kuruma yasal süresi içinde verilmemesinden kaynaklanan idari para cezası borçları 

yönünden iĢyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik 

Merkezine; fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi zammına iliĢkin emekli keseneği-

kurum karĢılığı ve prim borçları ile bu belgelerin süresi içinde Kuruma verilmemesinden 

kaynaklanan idari para cezası borçları yönünden Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı 

Tescil ve Hizmet Daire BaĢkanlığına elden veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir.   

e-Sigorta kanalıyla yapılacak baĢvurularda, baĢvuru giriĢinin yapılmasının ardından, 

baĢvuru formunun barkotlu çıktısı bilgisayardan alınabilecektir. 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 

çalıĢtırılan sigortalılardan kaynaklanan borçlar için e-Sigorta kanalıyla yapılacak baĢvurular, 

iĢyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine 

gönderilecek olup, söz konusu baĢvurular, iĢveren sistemi ana menüden 18-17 nolu seçenekler 

iĢaretlenmek suretiyle eriĢilen “ĠNTERNETTEN BAġVURAN ĠġYERLERĠNĠN LĠSTESĠ” 

ekranı vasıtasıyla alınacaktır. 

Aynı iĢverenin aynı veya farklı Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüğünde/Sosyal Güvenlik 

Merkezinde tescilli birden fazla iĢyerinin bulunması halinde, her bir iĢyerinin borçları için 

ayrı ayrı müracaatta bulunulacaktır. 

BaĢvuruların posta yolu ile yapılması halinde; taahhütlü, iadeli taahhütlü ya da APS 

yoluyla yapılan gönderilerde, baĢvuru formunun/dilekçenin postaya verildiği tarih Kuruma 

verildiği tarih olarak kabul edilecektir. Buna karĢın, adi posta yolunun tercih edilmiĢ olması 

halinde, baĢvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriĢ tarihi Kuruma verildiği tarih olarak 

kabul edilecektir.  

Borçların yeniden yapılandırması için baĢvurulan Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüğü/Sosyal 

Güvenlik Merkezi, baĢvurunun ünitelerinde sonuçlandırılacak nitelikte olmadığı hallerde, 
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baĢvuru formları/dilekçeler, herhangi bir gecikmeye mahal verilmeksizin ilgili merkez 

birimine veya Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine gönderilecektir. 

3- Yeniden Yapılandırma Usul ve Esasları  

3.1- Prim, İdari Para Cezası, Damga Vergisi, Özel İşlem Vergisi ve Eğitime Katkı 

Payı Alacaklarının Hesaplanması ve Ödenme Süresi 

6111 sayılı Kanun uyarınca yeniden yapılandırma baĢvurusunda bulunan borçluların, 

anılan Kanuna göre ödeyecekleri tutarlar, idari para cezası alacakları için farklı, diğer 

alacaklar için farklı Ģekilde hesaplanacaktır. 

3.1.1- Prim, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacaklarının 

genel olarak hesaplanması 

6111 sayılı Kanun kapsamına giren alacak asıllarına, ödeme vadelerinin sona erdiği 

tarihten anılan Kanunun yayımlandığı 25/2/2011 tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için 

ilgili kanunları gereğince uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine, 6111 sayılı 

Kanunun ilgili hükümlerinde öngörüldüğü Ģekilde hesaplanacak tutar ilave edilmek suretiyle, 

6111 sayılı Kanuna göre ödenecek tutar hesaplanacaktır.  

Alacak asıllarına ilave edilecek tutar, alacağın ödeme vadesinin 1/1/1980‟den önce 

veya sonra sona erdiğine ya da alacak aslının tahsil edilmiĢ olmasına rağmen fer‟isinin tahsil 

edilmemiĢ olmasına göre farklı Ģekilde hesaplanacaktır. 

a) 1/1/1980 ila 24/2/2011 (dahil) tarihleri arasında geçen süreler için hesaplama 

6111 sayılı Kanun kapsamına giren alacak asıllarına, ödeme vadesinin sona erdiği 

tarihten 24/2/2011 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçen süre için Ek-2‟de yer alan TEFE/ÜFE 

aylık değiĢim oranları basit usulde uygulanmak suretiyle, gecikme cezası ve gecikme zammı 

yerine tahsil edilecek tutar hesaplanacaktır.  

Dolayısıyla, kapsama giren alacaklar için; 

- 1980/Ocak ayından 2004/Aralık ayına kadar toptan eĢya fiyatları endeksi (TEFE) 

aylık değiĢim oranları, 

- 2005/Ocak ayından 2011/ġubat ayına kadar (bu ay dahil) üretici fiyatları endeksi 

(ÜFE) aylık değiĢim oranları, 

basit usulde uygulanmak suretiyle gecikme cezası ve gecikme zammı yerine tahsil 

edilecek tutar hesaplanacaktır. 

Diğer taraftan, anılan Kanunun 20 nci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan,  

“… Bu Kanun hükümlerine göre ödenecek alacaklara bu Kanunun yayımlandığı ay 

için uygulanması gereken ÜFE aylık değişim oranı olarak, bu Kanunun yayımlandığı tarihten 

bir önceki ay için belirlenen ÜFE aylık değişim oranı esas alınır.” hükmüne istinaden, 

yeniden yapılandırmaya esas borcun hesaplanması sırasında, ödeme vadesinin sona erdiği 

tarihten, 2011/Ocak ayına kadar geçen her bir ay için ilgili aya iliĢkin belirlenmiĢ TEFE/ÜFE 

aylık değiĢim oranları aylık olarak, Kanunun yürürlüğe girdiği 2011/ġubat ayı için ise 

2011/Ocak ayına iliĢkin ÜFE aylık değiĢim oranı günlük (24 gün) olarak dikkate alınacaktır. 

Gecikme cezası ve gecikme zammı yerine dikkate alınacak tutarın hesaplanması 

sırasında, TEFE/ÜFE aylık değiĢim oranlarının eksi (-) değer aldığı aylar için; eksi değer 

almıĢ olan oran da dikkate alınacak, ancak ilgili ay için peĢin veya taksitler halinde ödenecek 

tutar, her halükarda alacağın asıl tutarından aĢağı olamayacaktır. 

Dolayısıyla, gecikme cezası ve gecikme zammının yerine dikkate alınacak tutarın 

hesaplanmasının ardından bulunan bu tutar ile alacak aslı toplanarak yeniden yapılandırılacak 

olan alacak tutarı hesaplanmıĢ olacaktır. 

Örnek 1- (A) Limited ġirketinin 5510 sayılı Kanunun 4/1-a maddesi kapsamında 
çalıĢtırmıĢ olduğu sigortalılara ait 2010/Mayıs ayına iliĢkin düzenlemiĢ olduğu aylık prim ve 
hizmet belgesinden kaynaklanan sigorta primi borç aslının 2.500,00 TL olduğu varsayıldığında, 
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söz konusu borcun ödeme vadesi 30/6/2010 tarihinde sona erdiğinden, bahse konu borca 
1/7/2010 tarihinden 24/2/2011 tarihine kadar TEFE/ÜFE aylık değiĢim oranları basit usulde 
uygulanarak, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine dikkate alınacak TEFE/ÜFE tutarı 
hesaplanacaktır.  

Bu durumda,  
2010/Temmuz ayı için : -0,16 
2010/Ağustos ayı için    : 1,15 
2010/Eylül ayı için      : 0,51 
2010/Ekim ayı için      : 1,21 
2010/Kasım ayı için     : -0,31 
2010/Aralık ayı için       : 1,31 
2011/Ocak ayı için      : 2,36 
2011/ġubat ayı için (2011/Ocak ayı ÜFE oranının 24 günlüğü esas alınacağından,) 

2,36 / 30 X 24 = 1,89 olmak üzere, 
Asıl alacağa uygulanacak ÜFE oranı; 
(-0,16) + 1,15 + 0,51 + 1,21 + (-0,31) + 1,31 + 2,36 + 1,89 = 7,96 olacaktır. 
Bu durumda, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine dikkate alınacak tutar; 
2.500,00 TL X 7,96 / 100 = 199,00 TL,  
Yeniden yapılandırılacak alacak tutarı ise 2.500,00 + 199,00 = 2.699,00 TL, 
olacaktır. 
Örnek 2- (A) Belediyesinin, maaĢlarını her ayın 15‟inde peĢin alan 5510 sayılı 

Kanunun 4/1-c maddesi kapsamında çalıĢtırmıĢ olduğu sigortalılara ait 2010/Mayıs ayına 
iliĢkin düzenlemiĢ olduğu aylık prim ve hizmet belgesinden kaynaklanan sigorta primi borç 
aslının 25.500,00 TL olduğu varsayıldığında, söz konusu borcun ödeme vadesi 31/5/2010 
tarihinde sona erdiğinden, bahse konu borca 1/6/2010 tarihinden 24/2/2011 tarihine kadar 
TEFE/ÜFE aylık değiĢim oranları basit usulde uygulanarak, gecikme cezası ve gecikme 
zammı yerine dikkate alınacak TEFE/ÜFE tutarı hesaplanacaktır.  

Bu durumda,  
1/6/2010 ila 30/6/2010 dönemi için; ……… 2010/Haziran ayı ÜFE‟si (-0,50), 
1/7/2010 ila 31/7/2010 dönemi için; ……… 2010/Temmuz ayı ÜFE‟si (-0,16), 
1/8/2010 ila 31/8/2010 dönemi için; ……… 2010/Ağustos ayı ÜFE‟si (1,15), 
1/9/2010 ila 30/9/2010 dönemi için; ……… 2010/Eylül ayı ÜFE‟si (0,51) 
1/10/2010 ila 31/10/2010 dönemi için; …… 2010/Ekim ayı ÜFE‟si (1,21) 
1/11/2010 ila 30/11/2010 dönemi için; …… 2010/Kasım ayı ÜFE‟si (-0,31) 
1/12/2010 ila 31/12/2010 dönemi için; …… 2010/Aralık ayı ÜFE‟si (1,31), 
1/1/2011 ila 31/1/2011 dönemi için; ……… 2011/Ocak ayı ÜFE‟si (2,36) 
1/2/2011 ila 24/2/2011 dönemi için (2011/Ocak ayı ÜFE oranının 24 günlüğü esas 

alınacağından) 2,36 / 30 X 24 = (1,89) olmak üzere; 
Asıl alacağa uygulanacak ÜFE oranı; (-0,50) + (-0,16) + (1,15) + (0,51) + (1,21) +         

(-0,31) + (1,31) + (2,36) + (1,89) = 7,46 olacaktır. 
Bu durumda, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine dikkate alınacak tutar; 
25.500,00 TL X 7,46 / 100 = 1.902,30 TL,  
Yapılandırılacak alacak tutarı ise 25.500,00 + 1.902,30 = 27.402,30 TL, 
olacaktır. 

b) 31/12/1979 ve öncesindeki süreler için hesaplama 

6111 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin sekizinci fıkrasında, “Bu Kanunun ilgili 
maddelerinde faiz, gecikme faizi, gecikme zammı, gecikme cezası, cezai faiz gibi fer’i 
alacaklar yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanması öngörülen 
tutarın tespitinde, TEFE/ÜFE aylık değişim oranlarının belirlenmediği dönemler için alacağa 
ilgili dönemde uygulanan fer’i alacağın hesaplanmasına esas alınan oranın yarısı dikkate 
alınır.…” hükmü yer almaktadır. 
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Buna göre, 31/12/1979 ve öncesi süreler için TEFE/ÜFE aylık değiĢim oranları 

belirlenmediğinden, ödeme vadesi 31/12/1979 veya önceki bir tarihte sona ermiĢ olan 

alacaklara iliĢkin yeniden yapılandırmaya esas borcun hesaplanmasında, öncelikle alacak 

aslına, ilgili aylardaki gecikme zammının yarısı uygulanmak suretiyle 31/12/1979 tarihi 

itibariyle dikkate alınacak olan tutar hesaplanacak, ardından alacak aslına 1/1/1980 tarihinden 

24/2/2011 tarihine kadar TEFE/ÜFE aylık değiĢim oranları basit usulde uygulanmak suretiyle 

1/1/1980 ila 24/2/2011 tarihleri arasında dikkate alınacak TEFE/ÜFE tutarı hesaplanacaktır. 

Bu durumda, yeniden yapılandırılacak olan tutar; 

“Alacak aslı + 31/12/1979 tarihi itibariyle hesaplanan tutar + TEFE/ÜFE aylık değiĢim 

oranları esas alınmak suretiyle 24/2/2011 tarihi itibariyle hesaplanan TEFE/ÜFE tutarı” 

formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır. 

c) Aslı ödenmiş fer’i alacaklar için hesaplama 

6111 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin beĢinci fıkrasında, “Bu madde kapsamına 

giren alacakların; asıllarının bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olmasına 

rağmen, fer’ilerinin bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olduğu 

durumlarda, aslı ödenmiş fer’i alacağın % 40’ının bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde 

ödenmesi halinde kalan % 60’ının tahsilinden vazgeçilir.” hükmü yer almaktadır. 

Kanunun bu hükmüne istinaden kapsama giren, 

- Alacak aslının tamamen ödenmiĢ, dolayısıyla alacağın sadece fer‟i alacaktan ibaret 

olması halinde, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki gün olan 24/2/2011 tarihindeki 

alacak tutarının % 40‟ı, yeniden yapılandırma kapsamında ödenecek tutar olacaktır.  

- Alacak aslının kısmen ödenmiĢ olması halinde ise, öncelikle mevcut alacak aslına cari 

usul ve esaslara göre gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanması ve hesaplanan bu tutar ile 

mevcut toplam gecikme cezası ve gecikme zammının farkının alınarak, (Mevcut Toplam 

Gecikme Cezası ve Gecikme Zammı) – (Mevcut Borç Aslına Hesaplanan Gecikme Cezası ve 

Gecikme Zammı) = (Aslı ÖdenmiĢ Fer‟i Alacak) formülü ile aslı ödenmiĢ fer‟i alacak tespit 

edilecek ve bulunan bu tutarın % 40‟ı ile, mevcut borç aslı ve bu borç aslına 6111 sayılı Kanuna 

göre hesaplanan TEFE/ÜFE tutarı yeniden yapılandırma kapsamında ödenecek tutar olacaktır.  

Dolayısıyla, alacak aslının kısmen ödenmiĢ olması halinde 6111 sayılı Kanun 

kapsamında ödenecek tutar; (Aslı ÖdenmiĢ Fer‟i Alacağın % 40‟ı + Mevcut Borç Aslı + 

Mevcut Borç Aslına 6111 sayılı Kanuna Göre Hesaplanan TEFE/ÜFE tutarı = Aslı Kısmen 

ÖdenmiĢ Alacaklar Ġçin 6111 sayılı Kanun Kapsamında Ödenecek Tutar) formülü ile 

hesaplanacaktır. 

Örnek 3- 1995 yılına iliĢkin sigorta primi alacağının alacak aslının 17/3/1998 

tarihinde tamamen ödendiği ve sadece fer‟isinin kalmıĢ olduğu, 24/2/2011 tarihi itibariyle 

tutarının 684,90 TL olduğu varsayıldığında, 6111 sayılı Kanun kapsamındaki borç sadece 

fer‟i alacaktan oluĢtuğundan, 684,90 X 40 / 100 = 273,96 TL‟si yeniden yapılandırılacak 

tutarı oluĢturacaktır. 

Örnek 4- 6111 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortalı (B) tarafından 

yapılmıĢ olan bir kısım ödemelerin ilgili mevzuatına göre sadece alacak aslına mahsup 

edildiği ve neticesinde sigortalının 24/2/2011 itibariyle prim aslı borcunun 350,00 TL, 

gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun 10.000,00 TL olduğu, mevcut 350,00 TL 

tutarındaki alacak aslı için cari usul ve esaslara göre 24/2/2011 tarihine kadar hesaplanan 

gecikme cezası ve gecikme zammının 700,00 TL, alacak aslı için hesaplanan TEFE/ÜFE 

tutarının ise 200,00 TL olduğu varsayıldığında, öncelikle; Toplam Gecikme Cezası ve 

Gecikme Zammı – Mevcut Borç Aslına Hesaplanan Gecikme Cezası ve Gecikme Zammı = 

Aslı ÖdenmiĢ Fer‟i Alacak formülü ile „aslı ödenmiĢ fer‟i alacak‟ tespit edilecektir. 

Buna göre, 10.000,00 - 700,00 = 9.300,00 TL aslı ödenmiĢ fer‟i nitelikteki alacak 

olacaktır. 
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6111 sayılı Kanun kapsamında ödenecek borç tutarı ise; borç aslı + borç aslına 

hesaplanan TEFE/ÜFE tutarı + Aslı ödenmiĢ fer‟i alacağın % 40‟ı formülü ile; 

- Borç aslı     : 350,00 TL 

- Borç aslına hesaplanan TEFE/ÜFE tutarı : 200,00 TL 

- Aslı ödenmiĢ fer‟i alacağın % 40‟ı  : 9.300,00 X 40/100 = 3.720,00 TL 

(350,00 TL) + (200,00 TL) + (3.720,00 TL) = 4.270,00 TL olarak hesaplanacaktır. 

d) Emekli keseneği ve kurum karşılıkları alacakları için hesaplama 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki 

sigortalılardan kaynaklanan emekli keseneği ve kurum karĢılıkları ile fiili hizmet süresi 

zammı ve itibari hizmet süresi emekli keseneği ve kurum karĢılıklarına iliĢkin alacaklar için 

6111 sayılı Kanuna göre baĢvuruda bulunulması halinde, yeniden yapılandırılacak olan tutar, 

2008/Eylül ve öncesi dönemlerden kaynaklanan alacaklar için ayrı, 2008/Ekim ve sonraki 

dönemlerden kaynaklanan alacaklar için ayrı hesaplanacaktır. Bu Ģekilde hesaplanan alacak 

tutarı toplanarak, yeniden yapılandırmaya esas tutar belirlenmiĢ olacaktır. 

d.1) 2008/Eylül ve önceki aylara ilişkin alacaklar yönünden hesaplama 

Mülga 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 17 nci maddesinin; 

- Onbirinci fıkrasında, “(ç) fıkrasında yazılı süreler içerisinde yatırılmayan Sandık 

gelirleri ise, kurumlarından % 30 faizi ile birlikte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil olunur.” 

-Onikinci fıkrasında, “Kurumların bütçelerindeki ödeneğin yetmemesi veya ödenek 

mevcut olduğu halde mahalline ödeme emri gönderilmemesi dolayısıyla Sandık gelirlerinin 

zamanında gönderilmemesi halinde bu paralar % 20 gecikme zammıyla birlikte ilgili 

kurumdan alınır.” 

5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin on ikinci fıkrasında ise, “Bu Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ait 5434 sayılı Kanundan kaynaklanan 

alacakların takip ve tahsil işlemleri 5434 sayılı Kanunun bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 

ilgili hükümlerine göre Kurumca sonuçlandırılır. Ancak bunlardan bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten önce Maliye Bakanlığının ilgili birimleri tarafından takip ve tahsil işlemleri 

başlatılmış olanların işlemleri bunlar tarafından sonuçlandırılır.” 

hükümleri yer almaktadır. 

Buna göre, 2008/Eylül ve önceki aylara iliĢkin emekli keseneği ve kurum karĢılıkları 

ile fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi emekli keseneği ve kurum karĢılıkları 

yönünden, 6111 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten bir önceki güne kadar hesaplanan 

TEFE/ÜFE tutarı ile mülga 5434 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre hesaplanan gecikme 

zammı karĢılaĢtırılarak, borçlunun lehine olan tutar alacak aslına ilave edilerek yeniden 

yapılandırmaya esas alacak tutarı belirlenecektir.  

Örnek 5- (A) Belediyesinde çalıĢan sigortalıların her ayın 15‟i ila takip eden ayın 

14‟üne iliĢkin maaĢlarını peĢin aldığı, 2005/Mart ayına iliĢkin emekli keseneği ve kurum 

karĢılığı borç aslının 25.000,00 TL olduğu ve bu borcun 6111 sayılı Kanuna göre ödenmek 

istenildiği varsayıldığında, söz konusu alacak için mülga 5434 sayılı Kanunun 17 nci 

maddesine göre hesaplanan gecikme zammı (%20) ile 6111 sayılı Kanuna göre hesaplanan 

ÜFE oranı (% 46,60) karĢılaĢtırıldığında, mülga 5434 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre 

hesaplanan gecikme zammı daha düĢük olduğundan, söz konusu aya iliĢkin borcun yeniden 

6111 sayılı Kanun kapsamında ödenecek tutarı; 25.000,00 X 20 / 100 = 5.000,00 TL gecikme 

zammı olmak üzere, 25.000,00 + 5.000,00 = 30.000,00 TL olacaktır. 

d.2) 2008/Ekim ve sonraki aylara ilişkin alacaklar yönünden hesaplama  

2008/Ekim ve sonraki aylara iliĢkin emekli keseneği ve kurum karĢılıkları ile fiili 

hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi emekli keseneği ve kurum karĢılıkları yönünden 

bu Genelgenin “3.1.1/a” bölümünde açıklanan Ģekilde hesaplama yapılacaktır. 
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3.1.2- İdari para cezası alacaklarının genel olarak hesaplanması 

6111 sayılı Kanun uyarınca yeniden yapılandırma baĢvurusunda bulunan iĢverenlerin, 

31/12/2010 ve önceki sürelerde iĢlemiĢ oldukları fiiller dolayısıyla uygulanan idari para 

cezalarından en geç 2/5/2011 tarihine kadar tebliğ edilmiĢ olanları yeniden yapılandırma 

kapsamına dahil edilecektir. 

Dolayısıyla, idari para cezalarının yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilebilmesi için; 

1) ĠĢlenen fiilin 31/12/2010 veya öncesine ait olması, 

2) En geç 2/5/2011 tarihi itibariyle ilgilisine tebliğ edilmiĢ olması, 

gerekmektedir. 

Ġdari para cezası; 

- Belge veya bildirgenin Kuruma yasal süresi dıĢında verilmiĢ olmasından 

kaynaklanıyor ise, idari para cezasına konu fiil, belge veya bildirgenin yasal verilmesi 

gereken sürenin son gününde, 

- ĠĢyeri defter, kayıt ve belgelerinin ibraz edilmemesinden kaynaklanıyor ise idari para 

cezasına konu fiil, defter, kayıt ve belgelerin ibraz edilmesine iliĢkin tebligatın alındığı 

tarihten itibaren 15 inci günde, 

- Defter, kayıt ve belgelerin geçersiz olduğunun tespitinden kaynaklanıyor ise, 

geçersiz defter, kayıt ve belgenin iliĢkin olduğu ayın/dönemin son gününde, 

iĢlenmiĢ sayılmaktadır. 

Dolayısıyla, idari para cezalarının sisteme girilmesi sırasında, iĢveren sistemi ana 

menüden 10-3-1 nolu seçenekler iĢaretlenmek suretiyle eriĢilen ĠDARĠ PARA CEZASI GĠRĠġ 

ekranında,  

IPC'nin OluĢtuğu Tarih: __ / __ / ____ alanına, idari para cezasına konu fiilin iĢlendiği 

tarih yazılacaktır. 

Örnek 1- 17/10/2010 tarihinde iĢten ayrılan bir sigortalının iĢten ayrılıĢ bildirgesinin 

Kuruma verilmediğinin tespit edildiği varsayıldığında, idari para cezasına konu fiil 27/10/2010 

tarihi itibariyle iĢlenmiĢ sayılacağından, IPC'nin OluĢtuğu Tarih alanına 27/10/2010 tarihi 

yazılacaktır. 

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi 

gereken sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, süre her ne kadar takip eden ilk 

iĢ gününe uzasa da, yükümlülüklerin resmi tatili izleyen ilk iĢ günü içinde de yerine 

getirilmemesi halinde, idari para cezasına konu fiil yasal verilmesi gereken sürenin son 

gününde iĢlenmiĢ sayılmaktadır. Bu nedenle, bu nitelikteki idari para cezalarının sisteme 

giriĢi sırasında, IPC'nin OluĢtuğu Tarih: __/__/____ alanına sürenin son gününün resmi tatile 

rastlayıp rastlamadığına bakılmaksızın, yasal sürenin son günü yazılacaktır.   

Bu bağlamda, yeniden yapılandırma baĢvurusunda bulunmuĢ olan iĢverenler aleyhine 

uygulanmıĢ olan idari para cezalarında, IPC'nin OluĢtuğu Tarih: __/__/____ alanına 

31/12/2010 ve öncesi bir tarih yazılmıĢ ve söz konusu cezalar 2/5/2011 tarihine kadar tebliğ 

edilmiĢ ise, söz konusu cezalar yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilecektir. 

Yeniden yapılandırma baĢvurularının sisteme girilmesi sırasında, 31/12/2010 tarihi ve 

önceki sürelerde iĢlenmiĢ olan fiiller dolayısıyla uygulanmıĢ, ancak tebliğ edilememiĢ veya 

tebliğe çıkartılmamıĢ idari para cezalarının bulunduğunun anlaĢılması halinde, söz konusu 

cezaların yeniden yapılandırma kapsamına alınabilmesi için en geç 2/5/2011 tarihine kadar 

tebliğ edilmesi gerektiğinden, söz konusu cezalar belirtilen tarihe kadar tebliğ edilecektir. 

Yine, 31/12/2010 tarihi ve önceki sürelerde iĢlenmiĢ olan fiiller dolayısıyla 2/5/2011 

tarihine kadar uygulanmıĢ olan idari para cezalarının tebliğ tarihlerinin sisteme girilmemesi 

durumunda bu cezalar yeniden yapılandırma kapsamı dıĢında kalacağından, baĢvuru giriĢ 

iĢlemleri sırasında tebliğ edildiği halde tebliğ tarihi girilmemiĢ idari para cezası olup olmadığı 

araĢtırılacaktır. 
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Ġdari para cezası alacaklarına iliĢkin yeniden yapılandırılacak olan tutar, 24/2/2011 

tarihi ve öncesinde kesinleĢmiĢ idari para cezası alacakları için ayrı, 24/2/2011 tarihi itibariyle 

kesinleĢmemiĢ idari para cezası alacakları için ayrı Ģekilde hesaplanacaktır. 

Ġdari para cezalarının kesinleĢmesi ile ilgili olarak 5510 sayılı Kanunun 102 nci 

maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan hüküm dikkate alınacaktır. Anılan maddede, idari para 

cezalarının ilgiliye tebliği ile tahakkuk ettiği, söz konusu cezaların tebliğ tarihinden itibaren 

onbeĢ gün içinde ödeneceği veya yine onbeĢ günlük süre içinde Kuruma itiraz edilebileceği, 

itirazın takibi durduracağı, Kurumca itirazı reddedilenlerin, kararın kendilerine tebliğ tarihinden 

itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine baĢvurabilecekleri ve bu süreler içinde 

baĢvurunun yapılmamıĢ olması halinde, idari para cezasının kesinleĢeceği öngörülmüĢtür. 

Buna göre, idari para cezaları; 

1) Tebliğ tarihinden itibaren on beĢ günlük süre içinde Kuruma itirazda bulunulmadığı 

takdirde, onbeĢinci gün itibariyle, 

2) Tebliğ tarihinden itibaren on beĢ günlük süre içinde Kuruma itirazda bulunulduğu 

halde, itirazın kabul edilmeyerek red edildiği durumlarda söz konusu itirazın reddine iliĢkin 

Kurumca alınan kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren bir aylık süre içinde yetkili 

mahkemeye baĢvurulmadığı takdirde, bir aylık sürenin son günü itibariyle, 

3) Ġtirazın reddine iliĢkin Kurumca alınan kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren bir 

aylık süre içinde yetkili idare mahkemesine baĢvurulduğu takdirde, mahkemenin karar tarihi 

itibariyle, 

kesinleĢmektedir. 

Bu bağlamda, idari para cezası alacaklarına iliĢkin yeniden yapılandırılacak tutar 

aĢağıda belirtildiği Ģekilde hesaplanacaktır.  

a) 24/2/2011 tarihi ve öncesinde kesinleşmiş idari para cezası alacakları için 

hesaplama 

31/12/2010 tarihi ve öncesine iliĢkin iĢlenen fiillere uygulanan idari para cezalarının 

24/2/2011 tarihi ve öncesinde kesinleĢmiĢ olması halinde, uygulanan idari para cezası alacak 

asıllarının % 50‟si ile bu % 50 alacak aslına ödeme vadesinin sona erdiği tarihten 24/2/2011 

tarihine tarihe kadar geçen süre için gecikme cezası ve gecikme zammı yerine, 6111 sayılı 

Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği Ģekilde (TEFE/ÜFE aylık 

değiĢim oranları uygulanmak suretiyle) hesaplanacak tutar toplanarak, yapılandırılacak alacak 

tutarı hesaplanacaktır.  

Örnek 2- 23/10/2010 tarihinde tebliğ edilmiĢ ve tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük 

süre içinde Kuruma itiraz edilmemiĢ 760,00 TL tutarındaki idari para cezası için 6111 sayılı 

Kanuna göre yeniden yapılandırma baĢvurusunda bulunulduğu varsayıldığında, söz konusu 

borç, 24/2/2011 tarihinden önce (7/11/2010 tarihi itibariyle) kesinleĢmiĢ olduğundan, 

yapılandırılacak alacak tutarı aĢağıda belirtildiği Ģekilde hesaplanacaktır. 

Alacak aslı    : 760,00 X 50 / 100 = 380,00 TL,  

Alacak aslına uygulanacak ÜFE oranı, 

8/11/2010 ila 7/12/2010 tarihleri için: (-0,31) 

8/12/2010 ila 7/1/2011 tarihleri için : 1,31 

8/1/2011 ila 7/2/2011 tarihleri için : 2,36 

8/2/2011 ila 24/2/2011 tarihleri için : 2,36 / 30 X 17 = 1,34 olduğu göz önüne 

alınarak, (-0,31) + 1,31 + 2,36 + 1,34 = 4,7 olacak, 

Bu durumda, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine dikkate alınacak tutar, 

380,00 X 4,7 / 100 = 17,86 TL olacak,  

Yapılandırılacak olan toplam alacak tutarı ise,  

380,00 + 17,86 = 397,86 TL olacaktır. 
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Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 
kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan idari para cezalarının yeniden 
yapılandırılması sırasında, alacak aslından % 50 veya % 75 oranında yapılacak olan terkin 
tutarı, yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüklerindeki/ 
Sosyal Güvenlik Merkezlerindeki ilgili personel tarafından belirlenerek sisteme girilecektir. 

Örnek 3- 31/12/2010 tarihinden önceki fiillere iliĢkin olup 2/5/2011 tarihinden önce 
tebliğ edilen; 

- 1.458,00 TL tutarındaki idari para cezasının 24/2/2011 tarihi itibariyle kesinleĢtiği,  
- 4.374,00 TL tutarındaki idari para cezasının 24/2/2011 tarihi itibariyle kesinleĢmediği, 

varsayıldığında, yapılandırma baĢvuruları sırasında terkin edilecek terkin tutarı ünitedeki 
kullanıcılar tarafından, iĢveren sistemi ana menüden 18-4 nolu seçenekler iĢaretlenmek 
suretiyle eriĢilen ĠPC BORÇ OLUġTURMA seçeneği vasıtasıyla, 

Terkin İPC Tutarı (TL) 

50 1.458,00   
75 4.374,00 

olarak sisteme girilecektir. 

b) 24/2/2011 tarihi itibariyle kesinleşmemiş idari para cezası alacakları için 

hesaplama 

31/12/2010 tarihi ve öncesine iliĢkin iĢlenen fiillere uygulanan idari para cezalarının, 
24/2/2011 tarihi ve öncesinde tebliğ edilmiĢ olmasına karĢın 25/2/2011 tarihi itibariyle, 15 
günlük itiraz süresinin geçmemiĢ olması, itiraz aĢamasında olması, itiraz reddedildiği halde 
itirazın reddine iliĢkin kararın tebliğ tarihinden itibaren bir aylık sürenin geçmemiĢ olması veya 
idari para cezasına karĢı dava açılmıĢ ve davanın sonuçlanmamıĢ olması ya da 24/2/2011 
tarihinden sonra tebliğ edilmiĢ olması nedenleriyle kesinleĢmemiĢ olması halinde; alacak aslının 
% 25‟i ile bu % 25 alacak aslına ödeme vadesinin sona erdiği tarihten 24/2/2011 tarihine kadar 
geçen süre için gecikme cezası ve gecikme zammı yerine, 6111 sayılı Kanunun 13 üncü 
maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği Ģekilde (TEFE/ÜFE aylık değiĢim oranları uygulanmak 
suretiyle) hesaplanacak tutar toplanarak, yapılandırılacak alacak tutarı hesaplanmıĢ olacaktır. 

Örnek 4- 27/12/2010 tarihinde tebliğ edilmiĢ 2.280,00 TL tutarındaki idari para 
cezasına ilgililerce 15 günlük süre içinde itiraz edildiği, Kurumca itirazın reddine iliĢkin 
alınan kararın ilgililere 18/2/2011 tarihinde tebliğ edildiği varsayıldığında, bahse konu alacak 
mahkemeye baĢvurma süresi de dikkate alınarak 24/2/2011 tarihinden sonra (18/3/2011 
tarihinde) kesinleĢeceğinden, 6111 sayılı Kanun uyarınca ödenecek olan tutar aĢağıda 
belirtildiği Ģekilde hesaplanacaktır. 

Alacak aslı: 2.280,00 X 25 / 100 = 570,00 TL olacak,  
Alacak aslına uygulanacak ÜFE oranı, 
11/1/2011 ila 10/2/2011 tarihleri için: 2,36 
11/2/2011 ila 24/2/2011 tarihleri için: 2,36 / 30 X 14 =1,10 olmak üzere, 
2,36 + 1,10 = 3,46 olacak, 
Bu durumda, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine dikkate alınacak tutar, 
570,00 X 3,46 / 100 =19,72 TL olacak 
Yapılandırılacak olan toplam alacak tutarı ise, 
570,00 + 19,72 = 589,72 TL olacaktır. 
25/2/2011 ila 2/5/2011 tarihleri arasında tebliğ edilmiĢ idari para cezalarının 

yapılandırılacak olması halinde, bu alacaklar, 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih 
itibariyle muaccel olmadığı için yalnızca alacak aslının % 25‟i yeniden yapılandırmaya esas 
teĢkil eden borcu oluĢturulacaktır. 

Örnek 5- 2010/Ekim ayına iliĢkin aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi dıĢında 
verilmiĢ olması nedeniyle uygulanan ve 28/3/2011 tarihi itibariyle tebliğ edilmiĢ 1.458,00 TL 
tutarındaki idari para cezası için yeniden yapılandırma baĢvurusunda bulunulduğu 
varsayıldığında, yeniden yapılandırmaya esas alacak, 1.458,00 X 25 / 100 = 364,50 TL olacaktır. 
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5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında 

çalıĢtırılan sigortalılara iliĢkin, iĢyeri bildirgesi ile emekli keseneği, kurum karĢılığı ve sigorta 

primlerine iliĢkin aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma süresi içinde verilmemesinden 

kaynaklanan idari para cezası borçlarına ait yeniden yapılandırma iĢlemleri Sosyal Güvenlik Ġl 

Müdürlüklerince/Sosyal Güvenlik Merkezlerince “Kesenek4cIntra” programındaki Borç 

Yapılandırma Uygulamasından yapılacaktır.  

Ġdari para cezası borcunun yapılandırma kapsamına girip girmeyeceği, kapsama girecek 

idari para cezası borçlarına uygulanacak terkin oranlarının tespiti, 6111 sayılı Kanunun yürürlük 

tarihine kadar hesaplanacak TEFE/ÜFE tutarları ile taksitlendirme farkı hesaplaması, ödeme 

planının çıkarılması iĢlemleri Ġdari Para Cezası Programı veri tabanında mevcut ĠPC kaydına ait 

dönem, idari para cezasının iĢverene tebliği tarihi, iĢveren itiraz tarihi, itiraz red tarihi, 

mahkemeye gidilme tarihi bilgilerine göre program tarafından otomatik olarak 

hesaplanacağından, baĢvuruların onaylanarak ödeme planı oluĢturulmadan önce mutlak suretle 

yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda idari para cezasına ait iĢ ve iĢlemlerin tamamlanması 

gerekmektedir. 

c) 2010/Kasım ve önceki aylara ilişkin olup tahakkuk işlemi 25/2/2011 ila 2/5/2011 

tarihleri arasında yapılan aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden idari 

para cezası alacakları 

6111 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine istinaden, 

yeniden yapılandırma kapsamına 2010/Kasım ve önceki aylara iliĢkin olup 24/2/2011 veya 

öncesinde tahakkuk etmiĢ sigorta primi, iĢsizlik sigortası primi, damga vergisi, eğitime katkı 

payı ve özel iĢlem vergisi borçları girmektedir. 

Dolayısıyla, 2010/Kasım ve önceki aylara iliĢkin olup 25/2/2011 veya sonrasında 

Kuruma verilmiĢ olan aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk etmiĢ sigorta primi, 

iĢsizlik sigortası primi ve damga vergisi borçları yapılandırma kapsamına alınmayacaktır. Bu 

bağlamda, 2010/Kasım ve önceki aylara iliĢkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinin 

tahakkuk iĢleminin 25/2/2011 veya sonrasında yapılacağı durumlarda, öncelikle yapılandırma 

iĢlemleri tamamlanacak, tahakkuk iĢlemleri, yapılandırma iĢlemlerinin tamamlanmasının 

ardından gerçekleĢtirilecektir. 

Hal böyle olmakla birlikte, 2010/Kasım ve önceki aylara iliĢkin olup tahakkuk iĢlemi 

25/2/2011 ila 2/5/2011 tarihleri arasında yapılan aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı 

oluĢan idari para cezalarının 2/5/2011 tarihine kadar tebliğ edilmiĢ olması halinde bahse konu 

cezaların da yapılandırma kapsamına alınması gerektiğinden, yeniden yapılandırılacak olan 

idari para cezası borçlarına iliĢkin borç oluĢturma ve ödeme planı hazırlama iĢlemleri yeniden 

yapılacaktır. 

d) Terkin ve iptal edilecek idari para cezaları  
Bilindiği gibi, 5510 sayılı Kanunun geçici 11 inci maddesinin altıncı fıkrası ile; anılan 

Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre iĢtirakçi çalıĢtıran 

ve bahse konu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra da 4 üncü maddenin birinci fıkrasının 

(c) bendi kapsamında sigortalı sayılan kiĢileri çalıĢtırmaya devam eden kamu idarelerinin, 

5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca iĢyeri bildirgesini Kurumca belirlenecek 

sürede vermek zorunda oldukları ve iĢyeri bildirgesinin Kurumca belirlenecek süre içinde 

verilmemesi durumunda 102 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince idari para 

cezası uygulanacağı hükme bağlanmıĢtır. 

Anılan hükmün uygulanmasına iliĢkin olarak, 28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 
Uyarınca ĠĢyerlerinin Tesciline ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile söz konusu kamu 
idarelerinin, iĢyeri bildirgesini, en geç 24/10/2008 tarihine kadar Kuruma vermeleri gerektiği 
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düzenlenmiĢtir. Ayrıca anılan Tebliğ ile maaş ödemeleri saymanlıklarca yapılan kamu 

kurum ve kuruluşlarının tahakkuk dairelerinin her birinin ayrı işyeri olarak tescil 

edilebileceği gibi, istenilmesi halinde tahakkuk dairelerinin birleştirilmesi suretiyle bir 

veya birkaç işyeri olarak da tescil edilebileceği öngörülmüştür.  
Anılan Tebliğin bahse konu hükmüne istinaden bazı kamu kurum ve kuruluĢları 

tarafından, tahakkuk daireleri birleĢtirilmek suretiyle Kurumumuzla ilgili iĢlemlerin bir iĢyeri 
dosyası üzerinden yürütülmesi için 24/10/2008 tarihine kadar iĢyeri bildirgesi verilmesine 
rağmen, anılan tarihten sonra her bir tahakkuk dairesi bazında bildirimlerin ayrı ayrı yapılmak 
istenilmesi üzerine ayrı iĢyeri dosyası tescil edilmesi gerekliliği hasıl olmuĢ, ancak bu amaçla 
Kurumumuza verilen iĢyeri bildirgeleri yönünden yasal süresi içinde verilmediklerinden 
bahisle sistemde ilgili tahakkuk dairesi hakkında idari para cezası açığa çıkmıĢtır. 

Açıklanan durumda esasen, tahakkuk daireleri tarafından daha sonra ayrı iĢyeri 
bildirgesi düzenlenmesinin nedeni ilk defa sigortalı çalıĢtırmaya baĢlanılacak olmasından değil, 
daha önce tahakkuk daireleri birleĢtirilmek suretiyle yapılmak istenilen bildirimin ayrı ayrı 
yapılmak istenilmesinden kaynaklandığı, dolayısıyla bu nevi durumlarda daha önce süresi 
içerisinde tahakkuk daireleri birleĢtirilmek suretiyle iĢyeri bildirgesi verildiği nazara alınarak, 
her bir tahakkuk dairesi adına ayrı ayrı iĢyeri dosyası tescil edilmesi amacıyla sonradan verilen 
iĢyeri bildirgelerinden dolayı uygulanan idari para cezalarının da Ġdari Para Cezası Ġtiraz 
Komisyonu tarafından iptal edilmesi gerekmektedir. 

Yine bilindiği gibi, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi 
kapsamında sigortalı çalıĢtırmaya baĢlayan iĢverenlerce düzenlenen iĢyeri bildirgeleri e-Sigorta 
kanalıyla Kurumumuza gönderilmekte, ardından iĢyeri sicil numarası ve e-Sigorta kullanıcı adı 
ve Ģifresi posta kanalıyla ilgililere gönderilmektedir. Bu bağlamda, bazı iĢverenlerimizce, 
kullanıcı adı ve Ģifrelerinin, aylık prim ve hizmet belgelerinin gönderilmesi gereken yasal süresi 
geçirildikten sonra kendilerine ulaĢtığı beyan edilerek, fiili imkânsızlık nedeniyle yasal süresi 
dıĢında gönderilmiĢ olan aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı uygulanmıĢ olan idari para 
cezalarının kaldırılması gerektiği yönünde itirazda bulunulmaktadır.  

Belirtilen yöndeki itirazlar, Ġdari Para Cezası Ġtiraz Komisyonu tarafından incelenerek, 
kullanıcı adı ve Ģifrelerine iliĢkin Kurumumuzca gönderilmiĢ olan yazıların ilgili kurum ve 
kuruluĢlara intikal ettiği tarih (Kurumumuzca gönderilen kullanıcı adı ve Ģifre yazılarına ilgili 
kurum ve kuruluĢlara verilen resmi evrak giriĢ tarih, sayısı) dikkate alınarak, kullanıcı adı ve 
Ģifresinin ilgili kurum veya kuruluĢlara intikal ettiği tarihten önce gönderilmesi gerektiği 
halde, kullanıcı adı ve Ģifrelerin geç intikal etmesi, dolayısıyla fiili imkânsızlık nedeniyle bu 
tarihten sonra gönderilmek zorunda kalınan aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı 
uygulanan idari para cezaları Ünite Ġdari Para Cezası Ġtiraz Komisyonu kararı ile iptal 
edilecektir. Bahse konu aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı uygulanan idari para 
cezalarının iptal edilebilmesi için, Kurumumuzca ilgili kamu kurum ve kuruluĢlarına 
gönderilmiĢ olan kullanıcı adı ve Ģifrelerine iliĢkin yazıların ibraz edilerek, aylık prim ve 
hizmet belgelerinin verilme süresi geçtikten sonra Kurumlarına ulaĢtığının evrak varide tarih-
sayısı ile kanıtlanması gerekmektedir.   

Diğer taraftan, 6111 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen 
geçici 28 inci ve geçici 35 inci maddelere göre; 

5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 28 inci maddede, “Geçici 11 inci maddenin altıncı 
fıkrasında öngörülen yükümlülükler ile 2008 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olmak 
üzere 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin asıl veya 
ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerine ilişkin yükümlülüklerin yasal süresi içinde yerine 
getirilmemiş olması halinde, bu maddede sayılan yükümlülüklerle sınırlı olarak 102 nci 
maddede öngörülen idari para cezaları yerine, işyeri bildirgesi ile belgenin asıl veya ek olma 
durumuna göre belgede kayıtlı sigortalı başına uygulanabilecek oran da dikkate alınarak her 
bir aya ait aylık prim ve hizmet belgesi için ayrı ayrı olmak üzere asgari ücret tutarında idari 
para cezası uygulanır. 
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Bu madde kapsamına giren fiiller için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 
uygulanmış idari para cezalarına ilişkin tahsil edilen tutarlar iade ve mahsup edilmez.” 

hükmü yer almaktadır. 
6111 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen anılan geçici madde hükmüne 

istinaden, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine 
göre iĢtirakçi çalıĢtıran iĢverenler hakkında; 

1) En geç 24/10/2008 tarihine kadar Kuruma verilmesi gereken iĢyeri bildirgesinin yasal 
süresi dıĢında Kuruma verilmiĢ olması halinde, ilgililer aleyhine aylık asgari ücret tutarında,  

2) 2008/Ekim, Kasım ve Aralık aylarına iliĢkin asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve 
hizmet belgelerinin yasal süresi dıĢında Kuruma verilmiĢ olması halinde, bir aylık asgari ücret 
aĢılmamak kaydıyla; 

- Asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerine belgede kayıtlı sigortalı sayısı baĢına 
aylık asgari ücretin beĢte biri tutarında, 

- Ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerine ise belgede kayıtlı sigortalı sayısı 
baĢına aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında, 

idari para cezası uygulanması gerekmektedir. 
Dolayısıyla, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun 

hükümlerine göre iĢtirakçi çalıĢtıran iĢverenlerce kapsama giren borçların yeniden 
yapılandırılması amacıyla baĢvuruda bulunulması halinde, ilgililer aleyhine yukarıda 
belirtilen nitelikte bir idari para cezası uygulanmıĢ ve söz konusu cezalar 2/5/2011 tarihinden 
önce tebliğ edilmiĢ ise, söz konusu terkin iĢlemleri idari para cezası programında toplu 
güncelleĢtirme yoluyla 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 25/2/2011 tarihinde otomatik 
olarak yapıldığından, Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüğünce/Sosyal Güvenlik Merkezince ikinci 
kez düĢürülme iĢlemi yapılmadan “Kesenek4cIntra” programındaki „Borç Yapılandırma 
Uygulamasında‟ Kanunun yürürlük tarihi itibariyle kesinleĢip kesinleĢmediğine göre % 50‟si 
veya % 25‟i yeniden yapılandırmaya esas borç aslı olarak dikkate alınacaktır.   

Örnek 6- 15/1/1985 tarihinden itibaren 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre iĢtirakçi 
çalıĢtıran (A) Kamu idaresinin iĢyeri bildirgesini 12/11/2008 tarihinde Kuruma kendiliğinden 
verdiği ve anılan iĢveren aleyhine Kurumca 638,70 X 2 (bildirgeyi kendiliğinden verdiği için) 
= 1.277,40 = 1.277,00 TL idari para cezası uygulandığı varsayıldığında, söz konusu ceza 
yeniden yapılandırma baĢvurusunda bulunup bulunmadığı üzerinde durulmaksızın asgari 
ücretin bir katına (638,70 TL‟ye) sistem tarafından düĢürülmüĢtür.  

Örnek 7- 20/3/1996 tarihinden itibaren 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre iĢtirakçi 
çalıĢtıran (A) Kamu idaresinin 2008/Ekim ayına iliĢkin 40 sigortalının kayıtlı olduğu asıl 
nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesini yasal süresi dıĢında Kuruma vermiĢ olması 
nedeniyle anılan Kamu idaresi aleyhine, Kurumca;  

638,70 / 5 X 40 = 5.109,60 TL aylık asgari ücretin iki katını aĢması nedeniyle,  
638,70 X 2 = 1.277,40 = 1.277,00 TL idari para cezası uygulandığı varsayıldığında, 

söz konusu ceza yeniden yapılandırma baĢvurusunda bulunup bulunmadığı üzerinde 
durulmaksızın asgari ücretin bir katına (638,70 TL‟ye) sistem tarafından düĢürülmüĢtür. 

5510 sayılı Kanunun geçici 35 inci maddesinde ise, “Bu Kanunun 8 inci maddesinin 
üçüncü fıkrasında ve 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilenler için aynı 
maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükler ile 11 inci maddesinin altıncı fıkrasında 
belirtilen yükümlülüklerden bu maddenin yürürlük tarihine kadar yerine getirilmiş olanları, 
yasal süresinde yerine getirilmiş sayılır ve idari para cezası uygulanmaz. Bu yükümlükler için 
daha önce uygulanan idari para cezaları, kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın terkin 
edilir, ancak tahsil edilmiş tutarlar red ve iade veya mahsup edilmez.” hükmü yer almaktadır. 

Buna göre,  
1) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında 

sigortalı sayılanlara iliĢkin sigortalı iĢe giriĢ bildirgeleri ile sigortalı iĢten ayrılıĢ bildirgelerinin, 
2) Yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taĢıyan iĢlemlerine iliĢkin bilgi 

ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama iliĢkin bilgilerin, 
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ilgili maddelerde belirtilen süreler içinde Kuruma verilmesi gerektiği halde, 24/2/2011 
tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma verilmesi halinde, söz konusu belgeler yasal süresi içinde 
verilmiĢ sayılacaktır. 

Bu bağlamda, yukarıda belirtilen yükümlülükleri 24/2/2011 (bu tarih dahil) tarihine 
kadar yerine getirenler aleyhine idari para cezası uygulanmayacaktır. Buna göre, bahse konu 
yükümlülüklerini 24/2/2011 tarihine kadar yerine getirenler hakkında idari para cezası 
uygulanmıĢ ise, söz konusu cezalar, kesinleĢip kesinleĢmediği üzerinde durulmaksızın Ünite 
Komisyon Kararı ile iptal edilecektir. 

Örnek 8- (A) Belediyesince düzenlenen 25/8/2010 tarihli yapı ruhsatının Kuruma bir 
aylık süre içinde gönderilmesi gerekirken 30/9/2010 tarihinde gönderilmiĢ olması nedeniyle, 
ilgili Sosyal Güvenlik Merkezince anılan Belediye aleyhine 760,00 TL tutarında idari para cezası 
uygulanmıĢ olduğu varsayıldığında, söz konusu yapı ruhsatı, Kuruma 6111 sayılı Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiĢ olması nedeniyle yasal süresi içinde verilmiĢ kabul 
edilerek 760,00 TL tutarındaki idari para cezası Ünite Komisyon Kararı ile iptal edilecektir. 

Diğer taraftan, söz konusu idari para cezalarının 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce tahsil edilmiĢ olması halinde, söz konusu tutarların iadesi mümkün 
olmadığından, iptali de yapılmayacaktır. 

Ayrıca, söz konusu yükümlülüklerin 25/2/2011 veya sonraki bir tarihte yasal süresi 
dıĢında yerine getirilmesi halinde, ilgililer hakkında yasal verilmesi gereken sürenin son gününde 
geçerli asgari ücret üzerinden idari para cezası uygulanacaktır. Bu durumda cezaların,  

- 2/5/2011 tarihinden önce tebliğ edilmiĢ olması ve ilgililerce yeniden yapılandırma 
baĢvurusunda bulunulması halinde, söz konusu borçlar da yeniden yapılandırılacaktır.  

- 2/5/2011 tarihinden sonra tebliğ edilmiĢ olması veya 2/5/2011 tarihinden önce tebliğ 
edilmesine rağmen yeniden yapılandırma baĢvurusunda bulunulmaması halinde söz konusu 
idari para cezaları cari usul ve esaslara göre tahsil edilecektir. 

3.1.3- Prim, idari para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı 

payı alacaklarının peşin veya taksitler halinde ödenecek tutarının hesaplanması ve borcun 

ödenme süresi 
6111 sayılı Kanunun 18 nci maddesinin;  
Birinci fıkrasında, “Bu Kanunun ilgili bölümlerindeki başvuru ve ödeme süresine 

ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen 
borçluların; 

a) … 
b)… Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk 

taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen dördüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık 
dönemler halinde azami onsekiz eşit taksitte ödemeleri, 

şarttır.” 
Üçüncü fıkrasında ise, “Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarın; 
a) İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, bu tutara bu Kanunun 

yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz. 
b) Taksitle ödenmek istenmesi halinde, ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı 

kalmak şartıyla, borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksitte 
ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha 
uzun bir sürede ödeme yapılamaz. 

c) Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar; 
1) Altı eşit taksit için (1,05), 
2) Dokuz eşit taksit için (1,07), 
3) Oniki eşit taksit için (1,10), 
4) Onsekiz eşit taksit için (1,15), 
katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık 

dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak 
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üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. 
Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması halinde ödenecek tutar ilgili 
katsayıya göre düzeltilir. 

ç) Bu Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarlar; il özel idareleri, belediyeler ve 
bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca ikişer aylık dönemler 
halinde azami otuzaltı eşit taksitte, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol 
Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda 
faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler halinde azami kırkiki eşit taksitte 
ödenebilir. Bu takdirde bu fıkra hükmüne göre hesaplanacak katsayı yirmidört eşit taksit için 
(1,20), otuz eşit taksit için (1,25), otuzaltı eşit taksit için (1,30) ve kırkiki eşit taksit için (1,35) 
olarak uygulanır.” 

hükmü yer almaktadır. 
Buna göre, yapılandırılan borçların peĢin veya taksitler halinde ödenmesi mümkün 

bulunduğundan, baĢvuru formlarına, borcun ne Ģekilde (peĢin veya taksitle) ödeneceği, 
taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde her bir borç türü için talep edilen taksit sayısı 
mutlaka yazılacaktır. 

Diğer taraftan, yeniden yapılandırılan alacak tutarının tamamının anılan Kanunda 
belirtilen süre içinde peĢin veya taksitler halinde ödenmesi durumunda,  

- Ġdari para cezası dıĢındaki alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı 
gibi fer‟i alacakların tamamının, 

- Aslı ödenmiĢ fer‟i nitelikteki alacakların kalan % 60‟ının, 
- 24/2/2011 tarihinden önce kesinleĢmiĢ idari para cezası alacak asıllarının kalan % 

50‟si ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer‟i alacaklarının tamamının, 
- 24/2/2011 tarihi itibariyle kesinleĢmemiĢ idari para cezası alacak asıllarının kalan % 

75‟i ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer‟i alacakların tamamının, 
tahsilinden vazgeçilecektir. 
Örnek 1- Yeniden yapılandırma baĢvurusunda bulunan (A) Limited ġirketinin, sigorta 

primi borç türü yönünden kapsama giren ve 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci 
fıkrasına göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının; 

Alacağın 

Dönemi 

Alacak Aslı 

(TL) 

24/2/2011 Tarihi 

İtibariyle Gecikme 
Cezası/Zammı (TL) 

Toplam 

(TL) 

1993/Kasım 85,00  3.596,77 3.681,77 

1997/Mayıs 250,00 6.335,90 6.585,90 

2001/ġubat 685,00 6.689,31 7.374,31 

2003/Temmuz 1.750,00 4.178,89 5.928,89 

2005/Mayıs 3.512,00 4.919,29 8.431,29 

2006/Aralık 4.786,00 4.127,67 8.913,67 

2007/Haziran 5.368,00 3.786,07 9.154,07 

2009/Mart 5.487,00 1.520,25 7.007,25 

2010/Kasım 6.384,00 329,57 6.713,57 

Toplam 28.307,00 35.483,72 63.790,72 

Ģeklinde olduğu varsayıldığında,  

Bahse konu iĢverenin yapılandırılacak borcu aĢağıdaki Ģekilde olacaktır. 

Alacağın 

Dönemi 

Alacak Aslı 

(TL) 

24/2/2011 tarihi 

itibariyle 
TEFE/ÜFE (TL) 

Toplam 

(TL) 

1993/Kasım 85,00  482,97 567,97 

1997/Mayıs 250,00 808,75 1.058,75 

2001/ġubat 685,00 1.033,65 1.718,65 
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2003/Temmuz 1.750,00 1.090,22 2.840,22 

2005/Mayıs 3.512,00 1.559,61 5.071,61 

2006/Aralık 4.786,00 1.558,70 6.344,70 

2007/Haziran 5.368,00 1.583,99 6.951,99 

2009/Mart 5.487,00 893,72 6.380,72 

2010/Kasım 6.384,00 271,19 6.655,19 

Toplam 28.307,00 9.282,80 37.589,80 

Dolayısıyla bahse konu iĢverenin, 28.307,00 TL alacak aslı ile 9.282,80 TL TEFE/ÜFE 

tutarı olmak üzere, yapılandırılan 37.589,80 TL tutarındaki borcunu peĢin olarak veya ilgili 

katsayıya göre hesaplanacak taksitlendirme farkı ile birlikte taksitler halinde tam olarak 

ödemesi durumunda, 35.483,72 TL (reel olarak; 35.483,72 - 9.282,80 = 26.200,92 TL) 

tutarındaki gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecektir. 

Söz konusu iĢverenin kapsama giren borçlarının 6111 sayılı Kanuna göre 

yapılandırılması halinde, 24/2/2011 itibariyle hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı ile 

anılan Kanuna göre hesaplanan TEFE/ÜFE tutarına iliĢkin değiĢim oranları aĢağıda gösterilmiĢtir. 

Alacağın 

Dönemi 

24/2/2011 tarihi 

itibariyle Gecikme 

Cezası/Zammı (TL) 

24/2/2011 tarihi 

itibariyle 

TEFE/ÜFE (TL) 

Değişim 

Oranı (%) 

1993/Kasım 3.596,77 482,97  86,57 

1997/Mayıs 6.335,90 808,75 87,24 

2001/ġubat 6.689,31 1.033,65 84,55 

2003/Temmuz 4.178,89 1.090,22 73,91 

2005/Mayıs 4.919,29 1.559,61 68,30 

2006/Aralık 4.127,67 1.558,70 62,24 

2007/Haziran 3.786,07 1.583,99 58,16 

2009/Mart 1.520,25 893,72 41,21 

2010/Kasım 329,57 271,19 17,71 

Toplam 35.483,72 9.282,80 73,84 

Bu bağlamda, borçlularca talep edilecek ödeme Ģekline bakılarak, peĢin veya taksitler 

halinde ödenecek tutarın hesaplanması ve hesaplanan borçların ödeme süreleri aĢağıda 

açıklanmıĢtır. 

a) Peşin ödenecek tutarın hesaplanması ve borcun ödeme süresi  

a.1) Genel olarak peşin ödenecek tutarın hesaplanması ve borcun ödeme süresi  

6111 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılan alacağın tamamının en geç 30/6/2011 

tarihine kadar ödenmesi halinde, anılan Kanunun yayımlandığı 25/2/2011 tarihinden 

ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmayacaktır.  

Örnek 2- (A) Limited ġirketinin 25/3/2011 tarihinde kapsama giren borçları için 6111 

sayılı Kanun uyarınca peĢin ödeme baĢvurusunda bulunduğu ve yapılandırılan tutarın; 

Alacak aslı : 7.512,00 TL 

Gecikme cezası ve gecikme zammı yerine hesaplanan TEFE/ÜFE tutarı = 874,00 TL 

olduğu varsayıldığında, 7.512,00 + 874,00 = 8.386,00 TL tutarındaki alacağın tamamının 

30/6/2011 tarihine kadar ödenmesi halinde, 25/2/2011 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe 

kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmayacaktır. 

Diğer taraftan, 6111 sayılı Kanun uyarınca yapılan baĢvuru sırasında, anılan Kanuna 

göre hesaplanan borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen, borcun 

tamamının 30/6/2011 tarihine kadar ödenmesi halinde de, peĢin ödeme talebinde bulunulmuĢ 

gibi kabul edilerek, yine 25/2/2011 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için 

herhangi bir faiz alınmayacaktır. 
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Örnek 3- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 

kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu bulunan sigortalı 

(A)‟nın, 17/4/2011 tarihinde 6111 sayılı Kanun kapsamındaki borcunu dokuz eĢit taksitte 

ödemek amacıyla Kurumumuza baĢvuruda bulunduğu ve talep ettiği taksit için öngörülen 

taksitlendirme farkı dikkate alınarak anılan Kanuna göre hesaplanan borcunun dokuz eĢit 

taksite bölünerek ödeme planının sigortalıya tebliğ edildiği, ancak anılan sigortalı tarafından 

söz konusu borçların tamamının 13/6/2011 tarihinde peĢin ödendiği varsayıldığında, peĢin 

ödeme baĢvurusunda bulunulmuĢ gibi, 25/2/2011 tarihinden ödemenin yapıldığı 13/6/2011 

tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmayacaktır. Bu durumda, sigortalı (A) 

dokuz eĢit taksite karĢılık gelen taksitlendirme farkı ödediği için, bu kapsamda (10) kaynak 

kodunda yapılan ödemeden kalan fazlalığın, kapsama girmeyen prim borcuna mahsup 

edilebilmesi için sigortalı hesap ekstralarında “YASA/6111 Fazla Ödeme Tutarı: …. TL”, 

“YASA/6111 fazla ödeme tutarını prim ödemesi olarak aktarınız.” ifadesi ile belirtildiğinden, 

bu nitelikteki fazla ödeme tutarlarının EK-28 çıkacak-girecek ödemeler föyü düzenlenmek 

suretiyle ödemenin yapıldığı banka kaynak kodu ile Ģahıs hesabına yüklenmesi gerekmektedir. 

a.2) Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının peşin ödenecek tutarının 

hesaplanması ve borcun ödeme süresi  

6111 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre, 30/11/2010 tarihine 

kadar bitirilmiĢ özel nitelikteki inĢaatlar ile ihale konusu iĢlere iliĢkin fark iĢçilikten 

kaynaklanan prim borçlarının yeniden yapılandırma kapsamına alınabilmesi için; teminat iade 

yazısının/iliĢiksizlik belgesinin verilmesine iliĢkin talebin en geç 2/5/2011 tarihine kadar 

Kuruma yapılmıĢ olması ve aynı süre içerisinde yeniden yapılandırma baĢvurusunda 

bulunulmuĢ olması gerekmektedir.  

Dolayısıyla, 30/11/2010 tarihine kadar bitirilmiĢ olan özel nitelikteki inĢaatlar ile ihale 

konusu iĢlere iliĢkin yeniden yapılandırma talebinde bulunmuĢ olan iĢverenlerin, teminat iade 

yazısının/iliĢiksizlik belgesinin verilmesine iliĢkin talebini en geç 2/5/2011 tarihine kadar 

Kuruma yapmamıĢ olmaları durumunda, bahse konu iĢyerlerinin eksik iĢçilikten kaynaklanan 

prim borçları hariç kapsama giren diğer borçları yeniden yapılandırma kapsamına dahil 

edilecektir. 

Örnek 4- 25/9/2010 tarihinde bitirilmiĢ olan ihale konusu iĢle ilgili olarak, 2/5/2011 

tarihine kadar yapılandırma baĢvurusunda bulunulmuĢ olmasına rağmen, ihale konusu iĢ için 

teminat iade yazısının/iliĢiksizlik belgesinin verilmesine iliĢkin talebin 2/5/2011 tarihine kadar 

yapılmamıĢ olduğu varsayıldığında, anılan iĢverenin eksik iĢçilikten kaynaklanan prim borçları 

hariç varsa kapsama giren diğer borçları 6111 sayılı Kanuna göre peĢin veya taksitler halinde 

ödenebilecektir. 

Diğer taraftan, eksik iĢçilikten kaynaklanan prim borçlarının 6111 sayılı Kanuna göre 

ödeme süreleri, söz konusu prim borcunun iĢverene 2/5/2011 tarihinden önce veya sonra tebliğ 

edilmiĢ olmasına göre farklılık arz etmektedir. 

a.2.1) Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 2/5/2011 tarihine kadar 

hesaplanarak işverene tebliğ edilmiş olması halinde 

30/11/2010 tarihine kadar bitirilmiĢ olan özel nitelikteki inĢaatlar ile ihale konusu iĢlere 

iliĢkin eksik iĢçilikten kaynaklanan prim borçlarının 2/5/2011 tarihine kadar tebliğ edilmiĢ 

olması ve 6111 sayılı Kanuna göre peĢin ödeme baĢvurusunda bulunulmuĢ olması halinde, söz 

konusu borçların varsa diğer borçlarla birlikte en geç 30/6/2011 tarihine kadar ödenmesi 

gerekmektedir. 

Dolayısıyla, eksik iĢçilikten kaynaklanan prim borçlarının 2/5/2011 tarihine kadar tebliğ 

edilmiĢ olması halinde söz konusu borçlar varsa diğer sigorta prim borçları ile birlikte aynı 

ödeme planında gösterilecektir. 
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a.2.2) Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 2/5/2011 tarihinden sonra 

işverene tebliğ edilmiş olması halinde 

30/11/2010 tarihine kadar bitirilmiĢ özel nitelikteki inĢaatlar ile ihale konusu iĢlere iliĢkin 

teminat iade yazısının/iliĢiksizlik belgesinin verilmesi için 2/5/2011 tarihine kadar Kuruma 

müracaat edilmiĢ olmasına rağmen eksik iĢçilikten kaynaklanan prim alacaklarının Kurumca 

re‟sen tahakkuk ettirilerek 2/5/2011 tarihine kadar iĢverene tebliğ edilememiĢ olması halinde, 

eksik iĢçilikten kaynaklanan prim alacağının tamamı, 6111 sayılı Kanuna göre ödenecek tutarın 

ilgililere tebliğ edildiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ödendiği takdirde, 25/2/2011 

tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmayacaktır. 

Örnek 5- (B) Gerçek kiĢisinin, 28/10/2010 tarihinde bitirilmiĢ olan ihale konusu iĢyerine 

iliĢkin teminat iade yazısının verilmesi için 16/1/2011 tarihinde, kapsama giren söz konusu 

borçlarının yapılandırılması için ise 28/3/2011 tarihinde peĢin ödeme tercihi ile Kurumumuza 

baĢvuruda bulunduğu, ancak fark iĢçilik borcunun ve 6111 sayılı Kanuna göre ödenecek tutarın 

25/7/2011 tarihi itibariyle iĢverene tebliğ edildiği varsayıldığında, eksik iĢçilikten kaynaklanan 

prim alacağının tamamının 30/9/2011 tarihine kadar ödenmesi halinde, 25/2/2011 tarihinden 

ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmayacaktır. 

Öte yandan, 30/11/2010 tarihine kadar bitirilmiĢ özel nitelikteki inĢaatlar ile ihale 

konusu iĢlere iliĢkin olup, teminat iade yazısının/iliĢiksizlik belgesinin verilmesi ve 6111 

sayılı Kanun hükümlerinden peĢin ödeme tercihi ile yararlanmak için 2/5/2011 tarihine kadar 

baĢvuruda bulunulmasına rağmen, aynı tarihe (2/5/2011) kadar eksik iĢçilikten kaynaklanan 

prim borçlarının Kurumca re‟sen tahakkuk ettirilerek iĢverene tebliğ edilemediği, ancak, 

iĢverenin aynı iĢyerinden dolayı kapsama giren sigorta primi, iĢsizlik sigortası primi ve idari 

para cezası borçlarının bulunduğu durumlarda,  

- 2/5/2011 tarihine kadar tebliğ edilememiĢ eksik iĢçilikten kaynaklanan prim alacaklarına 

iliĢkin 6111 sayılı Kanuna göre hesaplanan tutarın tamamının, en geç anılan Kanuna göre 

ödenecek tutarın iĢverene tebliğ edildiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar,  

- Kapsama giren sigorta primi, iĢsizlik sigortası primi ve idari para cezası borçlarının 

ise, en geç 30/6/2011 tarihine kadar, 

ödenmesi halinde, 25/2/2011 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre 

için herhangi bir faiz alınmayacaktır. 

Örnek 6- Özel nitelikteki inĢaat iĢinin 30/11/2010 tarihi itibariyle tamamlandığı ve 

iĢyerinde sigortalı çalıĢtırmaya son verildiği hususunda 23/12/2010 tarihinde ilgili Sosyal 

Güvenlik Merkezine yazılı bildirimde bulunmuĢ olan (A) iĢvereninin, özel nitelikteki inĢaat 

iĢyerinden kaynaklanan sigorta primi, iĢsizlik sigortası primi ve idari para cezası borçları ile 

eksik iĢçilikten kaynaklanan borçları için 28/4/2011 tarihinde 6111 sayılı Kanun uyarınca 

peĢin ödeme baĢvurusunda bulunduğu ve eksik iĢçilikten kaynaklanan prim borcunun ve 6111 

sayılı Kanuna göre ödenecek tutarının 25/6/2011 tarihinde iĢverene tebliğ edildiği 

varsayıldığında, özel nitelikteki inĢaat iĢyerinin; 

- Sigorta primi, iĢsizlik sigortası primi ve idari para cezası borçlarının en geç 

30/6/2011 tarihine kadar, 

 - Eksik iĢçilikten kaynaklanan prim borçlarının ise en geç 2/9/2011 tarihine kadar, 

ödenmesi halinde, 

25/2/2011 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz 

alınmayacaktır. 

Bu bağlamda, 30/11/2010 tarihine kadar bitirilmiĢ özel nitelikteki inĢaatlar ile ihale 

konusu iĢlerle ilgili olarak teminat iade yazısının/iliĢiksizlik belgesinin verilmesi için 

2/5/2011 tarihine kadar müracaat etmiĢ ve kapsama giren borçları için aynı tarihe kadar peĢin 

ödeme baĢvurusunda bulunmuĢ olan borçluların, sigorta primi, iĢsizlik sigortası primi ve idari 

para cezası gibi borçlarının yanı sıra, eksik iĢçilikten kaynaklanan prim borçlarının da 

bulunması halinde; 
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- Eksik iĢçilikten kaynaklanan prim borçları, 2/5/2011 tarihine kadar iĢverene tebliğ 

edildiği takdirde, sigorta prim alacağı ile eksik iĢçilikten kaynaklanan prim alacağı için bir 

ödeme planı hazırlanarak söz konusu borçları en geç 30/6/2011 tarihine kadar, 

- Eksik iĢçilikten kaynaklanan prim borçları, 2/5/2011 tarihine kadar iĢverene tebliğ 

edilemediği takdirde, sigorta prim alacağı ile eksik iĢçilikten kaynaklanan prim alacağı ayrı 

ayrı hesaplanacak ve sigorta prim alacağı en geç 30/6/2011 tarihine kadar, eksik iĢçilikten 

kaynaklanan prim alacağı ise bu borca iliĢkin ödeme planının iĢverene tebliğ edildiği tarihi 

izleyen ikinci ayın sonuna kadar, 

ödenecektir. 

a.2.3) Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları ile ilgili ortak hükümler 
30/11/2010 tarihine kadar bitirilmiĢ özel nitelikteki inĢaatlar ile ihale konusu iĢlere 

iliĢkin olarak, teminat iade yazısının/iliĢiksizlik belgesinin verilmesi talebinin 2/5/2011 tarihine 

kadar Kuruma yapılmıĢ olması ve söz konusu iĢverenlerce yeniden yapılandırma baĢvurusunda 

bulunulmasına rağmen, eksik iĢçilikten kaynaklanan prim alacaklarının Kurumca re‟sen 

tahakkuk ettirilerek 2/5/2011 tarihine kadar iĢverene tebliğ edilememiĢ olması halinde, 6111 

sayılı Kanuna göre ödenecek tutar örneği Ek-3‟de yer alan matbu forma kaydedilerek fark iĢçilik 

borçları ile birlikte aynı tebliğ zarfında iĢverenlere 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilecektir.  

7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilen yazının; 

- 2/5/2011 tarihinden önce tebliğ edilmiĢ olması halinde fark iĢçilikten kaynaklanan 

prim borçları diğer sigorta prim borçları ile birlikte, 

- 2/5/2011 tarihinden sonra tebliğ edilmiĢ olması halinde, fark iĢçilikten kaynaklanan 

prim borçları sigorta prim borçlarından ayrı olarak, 

yapılandırılacaktır. 

Eksik iĢçilikten kaynaklanan prim borçlarının, dolayısıyla 6111 sayılı Kanuna göre 

ödenecek tutarın 2/5/2011 tarihinden sonra tebliğ edilmiĢ olması halinde, iĢveren sistemi ana 

menüden 18-2 nolu seçenekler iĢaretlenmek suretiyle eriĢilen “2/5/2011 SONRA 

TEBL.ED.FARK ĠġÇ.GĠR/ĠPT” ekranında yer alan; 

1) “ĠliĢiksizlik Belgesinin Verilmesinin Talep Edildiği Tarih” alanına, teminat iade 

yazısının/iliĢiksizlik belgesinin verilmesinin talep edildiği tarih, 

2) “Fark ĠĢçiliğin ĠĢverene Tebliğ Tarihi” alanına ise, eksik iĢçilikten kaynaklanan 

prim borcu ile 6111 sayılı Kanuna göre ödenecek tutarın tebliğ edildiği tarih, 

yazılacaktır. Söz konusu giriĢlerin yapılmasının ardından 18-6 nolu seçenekler 

iĢaretlenmek suretiyle eriĢilen “2/5/2011 SONRA TEBL.ED.FARK Ġġ.BORÇ OL.”ekranı 

vasıtasıyla fark iĢçilikten kaynaklanan prim borçları için ayrıca borç oluĢturma iĢlemi 

yapılacak, daha sonra 18-11 nolu seçenekler iĢaretlenmek suretiyle eriĢilen “ÖDEME PLANI 

OLUġTURMA” ekranı vasıtasıyla ayrıca ödeme planı hazırlanarak ilgililere tebliğ edilecektir. 

Buna karĢın, fark iĢçilikten kaynaklanan prim borcunun 2/5/2011 tarihinden önce 

tebliğ edilmiĢ olması halinde, söz konusu borçlar varsa sigorta prim borçları ile birlikte aynı 

ödeme emri içinde, yoksa sigorta prim borcu olarak gösterileceğinden bahse konu ekranlar 

vasıtasıyla herhangi bir giriĢ yapılmayacaktır. 

a.3) Sosyal güvenlik destek prim borçlarının peşin ödenecek tutarının 

hesaplanması ve borcun ödeme süresi  

a.3.1) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 

yaĢlılık veya malullük, (b) bendi kapsamında ise yaĢlılık aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalıĢmaya baĢlayan 

sigortalıların; sosyal güvenlik destek primi borçları için peĢin ödeme yolunu tercih etmeleri 

halinde, bu borçlar, yaĢlılık veya malullük aylığından kesilemeyeceğinden, yeniden 

yapılandırılan borçların tamamının 30/6/2011 tarihine kadar ilgili Sosyal Güvenlik Ġl 

Müdürlüğünün/Sosyal Güvenlik Merkezinin T.C. Ziraat Bankası nezdindeki hesap numarasına, 
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“T.C. kimlik numarası ve SGDP yapılandırma borcu” açıklaması yapılarak tamamının 

ödenmesi ve banka dekontunun bir suretinin ilgili Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüğüne/Sosyal 

Güvenlik Merkezine verilmesi gerekmektedir. Ancak 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) 

bendi kapsamında yaĢlılık veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalıĢmaya baĢlayan sigortalılardan 

2008/Ekim ayı öncesi ve sonrasına ait sosyal güvenlik destek primi borçları olanlardan peĢin 

ödeme yolunu tercih edenlerin bu borç tutarlarını ayrı ayrı tespit ettirerek bankaya yatırması ve 

ayrı ayrı dekontlar alması gerekmektedir.  

Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüklerince/Sosyal Güvenlik Merkezlerince, ibraz edilen 
banka dekontuna istinaden sosyal güvenlik destek prim borçlarının ödendiğine dair bilgilerin 
sisteme girilmesinin ardından, banka dekontu ilgililerin tahsis dosyasında muhafaza edilecek, 
tahsis dosyasının farklı ünitelerde bulunması halinde ise, tahsis dosyasına konulmak üzere 
tahsis dosyasının bulunduğu Üniteye gönderilecektir. 

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 
kapsamında yaĢlılık veya malullük aylığı bağlandıktan sonra aynı maddenin birinci fıkrasının 
(b) bendi kapsamında çalıĢmaya baĢlayan sigortalıların sosyal güvenlik destek primi borçları 
için yeniden yapılandırma baĢvurusunda bulunmaları halinde, Sosyal Güvenlik Ġl 
Müdürlüklerince/Sosyal Güvenlik Merkezlerince 1/10/2008 tarihinden önceki sürelere iliĢkin 
borçlar için; Kurumsal Bilgi Portalı (Intra) 6111 Yeniden Yapılandırma linkine girilerek 
“Yapılandırma GiriĢ” ekranından “Yapılandırma Tipi” seçeneğinden SGDP menüsü seçilerek, 
1/10/2008 tarihinden sonraki sürelere iliĢkin borçlar için; Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire 
BaĢkanlığınca hazırlanan “G”, GĠGS” “GecikmiĢ SGDP Borç ĠĢlemleri” programı vasıtasıyla 
ayrı ayrı ödeme planı hazırlanarak ilgililere 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilecektir. 

a.3.2) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında 
yaĢlılık veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalıĢmaya baĢlayan sigortalıların;  

- 1/10/2008 tarihinden önceki sosyal güvenlik destek primi borçları için peĢin ödeme 
yolunu tercih etmeleri halinde, bu borçlar, yaĢlılık veya malullük aylığından kesilemeyeceğinden 
yapılandırılan borçların tamamının 30/6/2011 tarihine kadar banka kanalıyla ödenmesi, 

- 1/10/2008 tarihinden sonraki borçları için peĢin ödeme yolunun tercih edilmesi 
halinde Kamu Görevlileri Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığınca, borcun aylıklardan 
kesilerek tahsil edilip edilmeyeceği veya banka kanalıyla ödenip ödenmeyeceği, 

ilgililere bildirilecektir. 
Yapılacak baĢvurularda, baĢvuru formlarına, borcun ne Ģekilde (peĢin veya taksitle) 

ödeneceğinin, taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde her bir borç türü için talep 
edilen taksit sayısının, ayrıca borcun aylıklardan kesilmek suretiyle ya da emekli tarafından 
bankaya yatırılmak suretiyle ödeneceğinin mutlaka yazılması gerekmektedir.  

2008 yılı Ekim ayı ve sonrasına ait SGDP için tercih edilen taksit sayısının programa 
girilmesi sırasında sigortalının aylığının tercih ettiği taksit sayısı kadar kesinti yapılmasına 
imkan vermeyeceğine iliĢkin programdan alınan uyarıya istinaden bir sonraki taksit sayısı 
seçilerek ödeme planı hazırlanacak ve bu durum sigortalıya bildirilecektir. 

b) Taksitler halinde ödenecek tutarın hesaplanması ve taksitlerin ödenme süresi 

b.1) Genel olarak taksitler halinde ödenecek tutarın hesaplanması ve taksitlerin 

ödenme süresi  

6111 sayılı Kanun kapsamına giren borçların, ikiĢer aylık süreler itibariyle olmak 
üzere altı, dokuz, oniki veya onsekiz eĢit taksitte ödenmesi mümkün bulunmaktadır. 

Borçlarını taksitler halinde ödemek isteyen borçluların, baĢvuru formunda taksit sayısı 
olarak altı, dokuz, oniki veya onsekiz taksitten birini seçmeleri gerekmektedir. 

BaĢvuru formunda borcun ne Ģekilde ödeneceğinin beyan edilmemesi halinde, borcun 
azami taksit süresi içinde ödeneceğinin kabul edildiği varsayılarak iĢlem yapılacaktır.  
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Yine, borçlarını taksitler halinde ödeme yolunu tercih eden borçluların, baĢvuru 
formunda seçebilecekleri altı, dokuz, oniki veya onsekiz taksitten biri yerine tercihi mümkün 
bulunmayan bir taksit sayısını seçmeleri halinde, taksit sayısına en yakın üst dilimdeki taksit 
sayısını, 18 taksitten daha fazla süreli bir taksit süresini tercih etmiĢ olmaları halinde ise 18 
taksit süresini tercih ettikleri kabul edilerek iĢlem yapılacaktır. 

Kapsama giren tüm borç türleri için aynı ödeme Ģekli (peĢin veya taksitle) tercih 
edilebileceği gibi, bir borç türü için peĢin, diğer borç türleri için taksitle ödeme yolu veya bir 
borç türü için farklı sayıda taksit, diğer borç türü için farklı sayıda taksit de seçilebilecektir. 

Taksitler halinde ödenecek olan tutarın tespiti sırasında, öncelikle kapsama giren 
alacaklara iliĢkin alacak aslı ile gecikme cezası ve gecikme zammı yerine dikkate alınacak TEFE/ 
ÜFE tutarı hesaplanacak, ardından bulunan bu tutar, borçlularca talep edilen taksit sayısına göre; 

1) Altı eĢit taksit için (1,05), 
2) Dokuz eĢit taksit için (1,07), 
3) Oniki eĢit taksit için (1,10), 
4) Onsekiz eĢit taksit için (1,15), 
katsayısı ile çarpılacaktır. Daha sonra, yeniden yapılandırmaya esas toplam alacak 

tutarı ile ilgili katsayısının çarpılması sonucunda bulunan tutar taksit sayısına bölünecek ve 
ikiĢer aylık dönemler itibariyle ödenecek taksit tutarı belirlenecektir. 

Örnek 7- (B) Limited ġirketinin kapsama giren sigorta primi borçlarını dokuz eĢit 
taksitte, iĢsizlik sigortası primi borçlarını ise altı eĢit taksitte ödemek amacıyla baĢvuruda 
bulunduğu ve 6111 sayılı Kanuna göre hesaplanan borç tutarının;  

* Sigorta primi alacak aslı…………. : 28.475,77 
TEFE/ÜFE tutarı ...………………... : 5.311.49 
Toplam    : 33.787,26 TL 
* ĠĢsizlik sigortası primi alacak aslı...: 3.514,50 
TEFE/ÜFE tutarı ………………….. : 216,48 
Toplam                                    : 3.730,98 TL olduğu varsayıldığında, 
- Sigorta primi yönünden dokuz eĢit taksitte ödenecek toplam tutar; 
33.787,26 X 1,07 = 36.152,37 TL olacak olup, söz konusu tutarın 
36.152,37 – 33.787,26 = 2.365,11 TL‟si taksitlendirme farkı olacaktır. 
- ĠĢsizlik sigortası primi yönünden altı eĢit taksitte ödenecek toplam tutar ise; 
3.730,98 X 1,05 = 3.917,53 TL olacak olup, söz konusu tutarın 
3.917,53 - 3.730,98 = 186,55 TL‟si taksitlendirme farkı olacaktır. 
Taksitle ödeme talebine iliĢkin yukarıda açıklandığı Ģekilde hesaplanan borç, talep 

edilen taksit sayısına bölünmek suretiyle taksit tutarı bulunacaktır. 
Ġlk taksit ödeme yükümlülüğü ise 2011/Haziran ayında baĢlayacaktır. 
Diğer taraftan, taksitlerin ödeme süresi ayın son günü itibariyle sona erecek olmakla 

birlikte, 6111 sayılı Kanunun 18 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, “Bu Kanuna göre 
ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre tatili 
izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.”  hükmüne istinaden, ayın son gününün resmi 
tatile rastlaması halinde vade tarihi, resmi tatili izleyen ilk iĢ günü içinde sona erecektir. 

Örnek 8- 7 nolu örnekteki iĢyerinin aylık taksit tutarları; 
* Sigorta primi yönünden, 
Borç aslı ve TEFE/ÜFE taksit tutarı = 33.787,26 / 9 = 3.754,14 TL, 
Bir taksit için taksitlendirme farkı = 2.365,11 / 9 = 262,79 TL olmak üzere,  
Ödenecek taksit tutarı = 3.754,14 + 262,79 = 4.016,93 TL olacaktır. 
* ĠĢsizlik sigortası primi yönünden ise,  
Borç aslı ve TEFE/ÜFE taksit tutarı = 3.730,98 / 6 = 621,83 TL, 
Bir taksit için taksitlendirme farkı = 186,55 / 6 = 31,09 TL olmak üzere,  
Ödenecek taksit tutarı = 621,83 + 31,09 = 652,92 TL olacaktır. 

Örnek 9- 8 nolu örnekteki iĢyerinin sigorta primi yönünden ödeme planı; 
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Taksit 

No 

Borç Aslı ve 

TEFE/ÜFE 

Taksit Tutarı (TL) 
Taksitlendirme 

Farkı (TL) 
Ödenecek Taksit 

Tutarı (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 

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  

iĢsizlik sigortası primi yönünden ödeme planı ise; 

Taksit 

No 

Borç Aslı ve 

TEFE/ÜFE 

Taksit Tutarı (TL) 
Taksitlendirme 

Farkı (TL) 
Ödenecek Taksit 

Tutarı (TL) 
Son Ödeme 

Tarihi 

1 621,83 31,09  652,92 30/06/2011 

2 621,83 31,09  652,92 02/09/2011 

3 621,83 31,09  652,92 31/10/2011 

4 621,83 31,09  652,92 02/01/2012 

5 621,83 31,09  652,92 29/02/2012 

6 621,83 31,09  652,92 30/04/2012 

Toplam 3.730,98 186,54 3.917,52  

Ģeklinde olacaktır. 
Bahse konu Kanun uyarınca yapılan baĢvuru sırasında, hesaplanan borcun taksitler 

halinde ödeneceğinin beyan edilmesi ve borcun tamamının tercih edilen taksit sayısından 
daha kısa süre içinde ödenecek olması halinde, öncelikle taksitlendirme farkı ilgili taksit 
sayısına iliĢkin katsayıya göre yeniden hesap edilecek, ardından, kalan taksit tutarları ilgili 
katsayıya göre hesaplanan bakiye taksitlendirme farkı üzerinden tahsil edilecektir. 

Örnek 10- 9 nolu örnekteki borçlunun kapsama giren sigorta prim borçlarını dördüncü 
taksit ödeme süresi geçtikten sonra kalan taksitlerinin tamamını altıncı taksit süresi içinde 
ödemek istediği varsayıldığında, daha önce dokuz taksite göre hesaplanan taksitlendirme 
farkı, bu defa altı taksit üzerinden yeniden hesaplanacaktır.  

Bu durumda, 33.787,26 TL sigorta prim borcuna isabet eden taksitlendirme farkı, 1,07 
katsayı üzerinden değil 1,05 katsayı üzerinden yeniden hesaplanacak ve ödenecek toplam tutar, 

33.787,26 X 1,05 = 35.476,62 TL olacak olup, söz konusu tutarın; 
35.476,62 - 33.787,26 = 1.689,36 TL tutarındaki kısmı taksitlendirme farkı olacaktır. 
Dolayısıyla anılan iĢverenin altı taksit üzerinden hazırlanan ödeme planı; 

Taksit 

No 

Borç Aslı ve 

TEFE/ÜFE 

Taksit Tutarı (TL) 
Taksitlendirme 

Farkı (TL) 
Ödenecek Taksit 

Tutarı (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 

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 9.385,35 319,10 9.704,45 29/02/2012 

6 9.385,35 319,10 9.704,45 30/04/2012 

Toplam  33.787,26  1.689,36   35.476,62  
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Ģeklinde olacağından, dokuz taksit üzerinden hesaplanan 2.365,11 TL taksitlendirme 
farkı yerine, altı taksit üzerinden yeniden hesaplanan 1.689,37 TL taksitlendirme farkı dikkate 
alınarak bakiye taksit tutarı ile bakiye taksitlendirme farkı tahsil edilecektir. 

Öte yandan, kapsama giren borçları için, peĢin ödeme yolunu tercih etmiĢ olan 
borçluların, yeniden yapılandırılmıĢ borcun tamamını ilk taksit süresi içinde ödeyememeleri 
halinde, birinci taksit süresinin sona erdiği 30/6/2011 tarihine kadar (bu tarih dahil) talepte 
bulunmaları kaydıyla, peĢin ödeme baĢvuruları talep edecekleri taksit sayısına göre altı, 
dokuz, oniki veya onsekiz eĢit taksite çevrilecektir. 

Örnek 11- (B) Anonim ġirketinin 14/3/2011 tarihinde kapsama giren borçları için 6111 
sayılı Kanun uyarınca peĢin ödeme baĢvurusunda bulunduğu, yeniden yapılandırılan tutarın; 

Alacak aslı : 8.451,00 TL 
Gecikme cezası ve gecikme zammı yerine hesaplanan TEFE/ÜFE tutarı = 988,00 TL, 

olduğu, ancak söz konusu borcun 30/6/2011 tarihine kadar ödenmediği veya eksik ödendiği 
varsayıldığında, anılan iĢverenin aynı tarihe kadar baĢvuruda bulunması kaydıyla, peĢin 
olarak yapılandırılan borcun 6111 sayılı Kanunda öngörülen Ģartlarla taksitler halinde 
ödenmesi mümkün olabilecektir. 

b.2) Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının taksitler halinde ödenecek 
tutarının hesaplanması ve taksitlerin ödenme süresi 

6111 sayılı Kanun kapsamına giren prim borçları için taksitle ödeme yolunun tercih 
edilmesi halinde, eksik iĢçilikten kaynaklanan prim borçlarına iliĢkin taksitlerin ödeme süresi, 
2/5/2011 tarihinden önce tebliğ edilen prim borçları için ayrı, 2/5/2011 tarihinden sonra tebliğ 
edilen prim borçları için ayrı Ģekilde hesaplanacaktır. 

b.2.1) Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 2/5/2011 tarihine kadar 
hesaplanarak işverene tebliğ edilmiş olması halinde; 

30/11/2010 tarihine kadar bitirilmiĢ olan özel nitelikteki inĢaatlar ile ihale konusu 
iĢlere iliĢkin eksik iĢçilikten kaynaklanan prim borçlarının 2/5/2011 tarihine kadar tebliğ 
edilmiĢ olması ve 6111 sayılı Kanuna göre taksitle ödeme baĢvurusunda bulunulmuĢ olması 
halinde, söz konusu borçlar varsa diğer borçlarla birlikte yapılandırılacaktır. 

Dolayısıyla, 6111 sayılı Kanun kapsamına giren prim borçları için taksitle ödeme 
yolunun tercih edilmesi ve eksik iĢçilikten kaynaklanan prim borçlarının 2/5/2011 tarihine 
kadar tebliğ edilmiĢ olması halinde, söz konusu borçlar varsa diğer sigorta prim borçları ile 
birlikte aynı ödeme planında gösterileceğinden ilk taksitin en geç 30/6/2011 tarihine kadar 
ödenmesi gerekmektedir. 

b.2.2) Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 2/5/2011 tarihinden sonra 
işverene tebliğ edilmiş olması halinde;  

30/11/2010 tarihine kadar bitirilmiĢ olan özel nitelikteki inĢaatlar ile ihale konusu 
iĢlere iliĢkin eksik iĢçilikten kaynaklanan prim borçlarının 2/5/2011 tarihine kadar tebliğ 
edilmiĢ olması ve 6111 sayılı Kanuna göre taksitle ödeme baĢvurusunda bulunulmuĢ olması 
halinde ilk taksit ödeme yükümlülüğü, 6111 sayılı Kanuna göre ödenecek tutarın ilgililere 
tebliğ edildiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar olacaktır. 

Örnek 12- (D) Anonim ġirketinin ihale konusu iĢyerinden kaynaklanan eksik 
iĢçilikten kaynaklanan prim borçlarını 6111 sayılı Kanun uyarınca altı eĢit taksitte ödemek 
üzere baĢvuruda bulunduğu, ancak fark iĢçilikten kaynaklanan prim borcunun ve yeniden 
yapılandırma baĢvurusuna istinaden ödenecek tutarın 12/9/2011 tarihinde iĢverene tebliğ 
edildiği varsayıldığında, kapsama giren borca iliĢkin ilk taksit ödeme yükümlülüğünün son 
günü 30/11/2011 tarihi olacaktır. 

b.2.3) Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları ile ilgili ortak hükümler 
Kapsama giren borçları için, 6111 sayılı Kanuna göre taksitle ödeme baĢvurusunda 

bulunan borçluların, sigorta primi, iĢsizlik sigortası primi ve idari para cezası gibi borçlarının 
yanı sıra, 30/11/2010 ve öncesinde bitirilen özel nitelikteki inĢaatlar ile ihale konusu 
iĢyerlerine iliĢkin eksik iĢçilikten kaynaklanan prim borçlarının da bulunması halinde; 
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- Eksik iĢçilikten kaynaklanan prim borçları, 2/5/2011 tarihine kadar iĢverene tebliğ 
edildiği takdirde, sigorta prim alacağı ile eksik iĢçilikten kaynaklanan prim alacağı için bir 
ödeme planı hazırlanarak, ilk taksit en geç 30/6/2011 tarihine kadar, 

- Eksik iĢçilikten kaynaklanan prim borçları, 2/5/2011 tarihine kadar iĢverene tebliğ 
edilemediği takdirde, sigorta prim alacağı ile eksik iĢçilikten kaynaklanan prim alacağı için 
ayrı ayrı ödeme planı hazırlanarak, sigorta prim alacağına iliĢkin ilk  taksit en geç 30/6/2011 
tarihine kadar, eksik iĢçilikten kaynaklanan prim alacağı ise 6111 sayılı Kanuna göre 
hesaplanan alacağın iĢverene tebliğ edildiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar, 

ödenecektir. 
Eksik iĢçilikten kaynaklanan prim borçlarının, dolayısıyla 6111 sayılı Kanuna göre 

ödenecek tutarın 2/5/2011 tarihinden sonra tebliğ edilmiĢ olması halinde, peĢin ödeme 
baĢvurularında olduğu gibi taksitle ödeme baĢvurularında da iĢveren sistemi üzerinde gerekli 
giriĢler yapılmak suretiyle eksik iĢçilikten kaynaklanan prim borcu için ayrıca ödeme planı 
hazırlanarak ilgililere tebliğ edilecektir. 

Buna karĢın, fark iĢçilikten kaynaklanan prim borcunun 2/5/2011 tarihinden önce tebliğ 
edilmiĢ olması halinde, bahse konu ekranlar vasıtasıyla herhangi bir giriĢ yapılmayacaktır. 

Diğer taraftan, ihale konusu iĢyerleri ile ilgili olarak, idare nezdindeki banka teminat 
mektuplarının süreli olması halinde, gerek eksik iĢçilikten kaynaklanan prim borçları için, 
gerekse daha önce çeĢitli nedenlerle hak ediĢlerden kesilememiĢ olan prim ve idari para cezası 
borçları için yeniden yapılandırma baĢvurusunda bulunulması halinde, bu teminat 
mektuplarının süresiz ve kat‟i olacak Ģekilde değiĢtirilmesi ya da teminat mektuplarının 
süresinin peĢin veya taksitle ödeme baĢvurusuna bakılarak son ödeme tarihini izleyen üçüncü 
ayın sonuna kadar uzatılması gerekmektedir. 

Teminat mektuplarının süresiz ve kat‟i olması veya süreli olmasına rağmen, süresinin 
en az peĢin veya taksitle ödeme baĢvurusuna göre son ödeme tarihini izleyen üçüncü ayın 
sonuna kadar devam ediyor olması halinde, teminat mektupları ile ilgili olarak herhangi bir 
iĢlem yapılmasına gerek bulunmamaktadır. 

Hal böyle olmakla birlikte, idare nezdindeki banka teminat mektupları süreli olan, 
ancak süresi baĢvuru tarihi itibariyle sona ermiĢ veya 31/7/2011 tarihinden önce sona erecek 
olan iĢyeri iĢverenlerince, 6111 sayılı Kanuna göre hesaplanacak tutarın tamamının 30/6/2011 
tarihine kadar peĢin olarak ödenmesi halinde, teminat mektuplarının süresinin uzatılmasına 
gerek bulunmamaktadır.  

 b.3) İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel 

kişiliğini haiz kuruluşlarca talep edilebilecek taksit sayısı  
Anılan Kanunun 18 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) alt bendine istinaden, il özel 

idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kiĢiliğini haiz kuruluĢların 
(belediyelere ait Ģirketler de dahil) kapsama giren borçları otuzaltı eĢit taksitte ödenebilecektir. 

Bu durumda, anılan borçluların aylık taksit tutarları, yeniden yapılandırılan toplam 
alacak tutarının talep edilen taksit sayısına göre, 

1) Altı eĢit taksit için (1,05), 
2) Dokuz eĢit taksit için (1,07), 
3) Oniki eĢit taksit için (1,10), 
4) Onsekiz eĢit taksit için (1,15), 
5) Yirmidört eĢit taksit için (1,20), 
6) Otuz eĢit taksit için (1,25), 
7) Otuzaltı eĢit taksit için (1,30),  
katsayısı ile çarpılmak suretiyle hesaplanan toplam tutarın talep edilen taksit sayısına 

bölünmesi suretiyle belirlenecektir. 
Diğer taraftan, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu 

tüzel kiĢiliğini haiz kuruluĢların borçlarının, yirmi dört ila otuzaltı ay arasında tercih edilecek 
taksit sayısına bölünebilmesi için, ilgili Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüğünce/Sosyal Güvenlik 
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Merkezince iĢyeri tescil kütüklerinde yer alan  “Faaliyette Bulunulan Sektör” alanının  “ÖZEL 
ĠDARELER”, “BELEDĠYE”, “BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ”, “BELEDĠYE BAĞLI-ĠLGĠLĠ 
KURULUġ” veya “BELED.AĠTĠġLET./ġĠRK.(KAMU)” olarak seçilmiĢ olması gerekmektedir. 

b.4) Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince talep 

edilebilecek taksit sayısı 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu veya özerk spor 
federasyonlarına tescil edilmiĢ olan ve Türkiye‟de sportif alanda faaliyette bulunan spor 
kulüplerinin kapsama giren borçları kırkiki eĢit taksitte ödenebilecektir. 

Hal böyle olmakla birlikte, kapsama giren borçlar için yirmidört ila kırkiki taksit 
arasında bir tercih yapılabilmesi için, talepte bulunan spor kulüplerinden, Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu veya özerk spor federasyonlarına tescil 
edilmiĢ olduklarını, ilgili Gençlik ve Spor Ġl Müdürlüğü veya federasyondan alacakları belge 
ile kanıtlamaları istenilecektir. 

Dolayısıyla, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu veya 
özerk spor federasyonlarına tescil edilmiĢ olduklarını belgeleyen spor kulüpleri, amatör veya 
profesyonel oldukları üzerinde durulmaksızın kapsama giren borçlarının yeniden 
yapılandırılması amacıyla kırkiki taksite kadar tercihte bulunabileceklerdir. 

Bu durumda, anılan borçluların aylık taksit tutarları, yeniden yapılandırılan toplam 
alacak tutarının talep edilen taksit sayısına göre, 

1) Altı eĢit taksit için (1,05), 
2) Dokuz eĢit taksit için (1,07), 
3) Oniki eĢit taksit için (1,10), 
4) Onsekiz eĢit taksit için (1,15), 
5) Yirmidört eĢit taksit için (1,20), 
6) Otuz eĢit taksit için (1,25), 
7) Otuzaltı eĢit taksit için (1,30),  
8) Kırkiki eĢit taksit için (1,35), 
katsayısı ile çarpılmak suretiyle hesaplanan toplam tutarın talep edilen taksit sayısına 

bölünmesi suretiyle belirlenecektir. 
Diğer taraftan, ilgili müdürlük veya federasyona tescil edildiklerini belgeleyen spor 

kulüplerinin borçlarının, yirmidört ila kırkiki ay arasında tercih edilecek taksit sayısına 
bölünebilmesi için, ilgili Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüğünce/Sosyal Güvenlik Merkezince 
iĢyeri tescil kütüklerinde yer alan  “Faaliyette Bulunulan Sektör” alanının “SPOR KL.” olarak 
seçilmiĢ olması gerekmektedir. 

b.5) Sosyal güvenlik destek prim borçlarının taksitler halinde ödenecek tutarının 

hesaplanması ve taksitlerin ödenme süresi 

b.5.1) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 
yaĢlılık veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalıĢmaya baĢlayan sigortalıların sosyal güvenlik 
destek primi borçları için taksitle ödeme yolunu tercih etmeleri halinde,  

- 1/10/2008 tarihinden önceki sürelere iliĢkin borçların aylıklardan kesilmesi mümkün 
bulunmadığından bu borçların, ilgili Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüğünün/Sosyal Güvenlik 
Merkezinin T.C. Ziraat Bankası nezdindeki ilgili hesap numarasına, “T.C. kimlik numarası ve 
SGDP yapılandırma borcu” açıklaması yapılarak taksitler halinde ödenmesi ve banka 
dekontlarının bir suretinin ilgili Üniteye verilmesi, 

- 1/10/2008 tarihinden sonraki sürelere iliĢkin borçların aylıklardan kesilmek suretiyle 
ödenmesi mümkün olduğu gibi, aylık taksitlerin banka kanalıyla da ödenmesi mümkün 
bulunduğundan, söz konusu taksitlerin aylıklardan kesilmek suretiyle mi yoksa banka 
kanalıyla mı ödeneceği hususunun baĢvuru formunda belirtilmesi, 

gerekmektedir. 
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1/10/2008 tarihinden sonraki sürelere iliĢkin sosyal güvenlik destek prim borçları için 
baĢvuru formlarında; 

- Taksitlerin aylıklardan kesilmek suretiyle ödeneceğinin beyan edilmesi halinde; aylık 
taksitler, sistem tarafından ilgililerin aylıklarından otomatik olarak kesileceğinden, Sosyal 
Güvenlik Ġl Müdürlüklerince/Sosyal Güvenlik Merkezlerince baĢvuruların sisteme “G”, 
“GĠGS”, ”GecikmiĢ SGDP Borç ĠĢlemleri” programı aracılığıyla girilmesinin ardından, 
baĢvuru formları ilgililerin tahsis dosyasında muhafaza edilecektir. Tahsis dosyasının farklı bir 
Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüğünde/Sosyal Güvenlik Merkezinde olması halinde ise 
baĢvuruların sisteme girilmesinin ardından, baĢvuru formları ilgililerin tahsis dosyasında 
muhafaza edilmek üzere tahsis dosyasının bulunduğu üniteye gönderilecektir. 

- Taksitlerin bankaya yatırılmak suretiyle ödeneceğinin beyan edilmesi durumunda ise, 
aylık taksitler ilgili Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüğünün/Sosyal Güvenlik Merkezinin T.C. 
Ziraat Bankası nezdindeki hesap numarasına, “T.C. kimlik numarası ve SGDP yapılandırma 
borcu” açıklaması yapılarak ödenecek ve banka dekontunun bir sureti ilgili üniteye 
gönderilecektir. Yine, banka dekontları Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüklerince/Sosyal Güvenlik 
Merkezlerince ilgililerin tahsis dosyasında muhafaza edilecek, tahsis dosyasının farklı 
ünitelerde bulunması halinde ise, tahsis dosyasına konulmak üzere tahsis dosyasının 
bulunduğu üniteye gönderilecektir. 

b.5.2) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında 
yaĢlılık aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) 
bendi kapsamında çalıĢmaya baĢlayan sigortalıların sosyal güvenlik destek primi borçları için 
taksitle ödeme yolunu tercih etmeleri halinde, gerek 1/10/2008 tarihinden önceki sürelere 
iliĢkin borçlar, gerekse 1/10/2008 tarihinden sonraki sürelere iliĢkin borçların aylıklardan 
kesilmek suretiyle ödenmesi mümkün olduğu gibi, aylık taksitlerin banka kanalıyla da 
ödenmesi mümkün bulunduğundan, söz konusu taksitlerin aylıklardan kesilmek suretiyle mi 
yoksa banka kanalıyla mı ödeneceği hususunun baĢvuru formunda belirtilmesi gerekmektedir. 

Bu itibarla, sigortalının tahsis dosyasının bulunduğu üniteye yapılacak baĢvurunun 
ardından baĢvurunun yapıldığı ünite tahsis servislerince, öncelikle yapılandırma talebinde 
bulunulup bulunulmadığına bakılmaksızın sigortalıların borç süreleri Bütçe ve Muhasebe 
Daire BaĢkanlığı tarafından hazırlanan program aracılığıyla sisteme girilerek borç dosyaları 
oluĢturulacak, yine anılan Daire BaĢkanlığınca hazırlanan program aracılığıyla yapılandırma 
baĢvurusu girilerek tercih edilen ödeme Ģekline göre ödeme planı verilecektir. 

Kapsama giren alacağın aslının tamamının ödenmiĢ olması nedeniyle yalnızca fer‟i 
nitelikte bir alacağın bulunması halinde, hesaplanan gecikme zammının % 40‟ı yeniden 
yapılandırma kapsamında değerlendirilerek ödeme planı düzenlenecektir. 

 Kapsama giren alacağın aslının kısmen ödenmiĢ olması halinde, kalan asıl borç ve 
gecikme zammı ay be ay yukarıda belirtilen muhasebe programı aracılığıyla sisteme girilerek 
ödeme planı düzenlenecektir. 

b.5.3) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında 
yaĢlılık veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalıĢmaya baĢlayan sigortalıların sosyal güvenlik 
destek primi borçları için taksitle ödeme yolunu tercih etmeleri halinde, 

- 1/10/2008 tarihinden önceki sürelere iliĢkin borçların aylıklardan kesilmesi mümkün 
bulunmadığından bu borçların, ilgili Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüğünün/Sosyal Güvenlik 
Merkezinin T.C. Ziraat Bankası nezdindeki ilgili hesap numarasına, “T.C. kimlik numarası ve 
SGDP yapılandırma borcu” açıklaması yapılarak taksitler halinde ödenmesi ve banka 
dekontlarının bir suretinin ilgili üniteye verilmesi gerekmektedir. 

- 1/10/2008 tarihinden sonraki borçlara iliĢkin taksitlerin, aylıklardan kesilmek 

suretiyle mi yoksa banka kanalıyla mı ödenmesi gerektiği hususu Kamu Görevlileri Emeklilik 

ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığınca ilgililere bildirilecektir. 
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b.5.4) Sosyal güvenlik destek prim borçlarının aylıklardan kesilmesi  

Yeniden yapılandırma talebinde bulunan sigortalılardan 4 üncü maddenin birinci 

fıkrasının (b) bendi kapsamında çalıĢması olduğu halde tescil kaydı bulunmayanların, yeniden 

yapılandırma taleplerinin gerçekleĢtirilebilmesi için öncelikle Sosyal Güvenlik Destek Primi 

Tescil Kütüğüne (SDES) tescil iĢleminin yapılması gerekmektedir.  

Yeniden yapılandırma baĢvurusunda bulunanların çok zor durum olmaksızın 

yapılandırma taksitlerini bir takvim yılı içerisinde iki defadan fazla (üç defa) süresinde 

ödememesi veya eksik ödemesi durumunda yeniden yapılandırma anlaĢmaları bozulacaktır. 

Bununla birlikte, sigortalıdan kaynaklanmayan nedenlerle aylıkları durdurulanlardan, 

aylıkları durdurulduğu tarih itibariyle yeniden ödeneceklerin, taksitlerinin ikiden fazla 

sayıda aylıklarından kesilememesi halinde yeniden yapılandırma bozulmayacaktır. Bu 

Ģekilde, aylıkları durdurulduğu için kesilemeyen yeniden yapılandırma taksitleri, aylıkların 

ödenmeye baĢlandığı ödeme dönemindeki aylıklarından ya da varsa birikmiĢ aylıklarından 

sistem tarafından kesilecektir. 

Aylığından kesinti yapılmaya baĢlanan sigortalının aylığının kesilmesi halinde, kalan 

borçların, taksitle ödenmeye devam edilmesinin tercih edilmesi halinde, kalan taksitler 

baĢlangıçta tercih edilen ödeme Ģekline göre bankaya yatırılmak suretiyle tahsil edilmeye 

devam edilecektir. 

Örnek 13- 1/10/2008-30/11/2010 süresine ait SGDP borcu bulunan sigortalı anılan 

Kanun uyarınca yeniden yapılandırma talebinde bulunarak borçlarını altı taksitte ödemeyi 

tercih etmiĢtir. Ödemeleri: 

Taksit No Taksit Tutarı Son Ödeme Tarihi 

1 435,00 30/06/2011 

2 435,00 02/09/2011 

3 435,00 31/10/2011 

4 435,00 02/01/2012 

5 435,00 29/02/2012 

6 435,00 30/04/2012 

Ģeklinde olan sigortalının iki taksiti kesildikten sonra 25/10/2011 tarihinde tüm sigorta 

kollarına tabi çalıĢmaya baĢlaması nedeniyle almakta olduğu aylığı Kasım/2010 ödeme dönemi 

itibariyle kesilmiĢtir. Sigortalının kalan dört taksit tutarlarını bozulma koĢuluna girmeyecek 

Ģekilde bankaya yatırması halinde yeniden yapılandırma hakkı devam ettirilecektir. 

Ancak, bankaya yatırmak suretiyle peĢin veya taksitle tahsil edilen tutarlara iliĢkin 

dekont örnekleri mutlaka dilekçe ekinde ilgili üniteye verilecektir. 

Aylığından kesinti yapılmaya baĢlanan sigortalının vefatı halinde kalan borç hak 

sahiplerinin hisseleri oranında aylıklarından kalan taksit süresince borç bitinceye kadar 

kesilmeye devam edilecektir.  

Ölüm aylıklarında söz konusu kesinti, kesintinin yapılacağı ay içinde aylığı ödenen 

tüm hak sahiplerinden hisseleri oranında yapılacaktır. 

Örnek 14- Sigortalının vefatından sonra eĢine ve iki çocuğuna ölüm aylığı bağlanması 

halinde hisseleri aĢağıdaki Ģekilde olacaktır. 

EĢ  : 2/4 

1. Çocuk  : 1/4 

2. Çocuk : 1/4   

Bu sigortalının sağlığında ödemediği sosyal güvenlik destek primi borçlarının 

yapılandırılması halinde ölüm aylığı bağlanan hak sahiplerinin aylıklarından aĢağıdaki Ģekilde 

kesilecektir. 
Ödemeleri: 
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 Taksit No Taksit Tutarı (TL) Son Ödeme Tarihi 

1 420,00 30/06/2011 

2 420,00 02/09/2011 

3 420,00 31/10/2011 

4 420,00 02/01/2012 

5 420,00 29/02/2012 

6 420,00 30/04/2012 

Ģeklinde hesaplanan sigortalının hak sahiplerinin aylıklarından 420,00.TL tutarındaki 
her bir taksit tutarı;   

EĢ  : 2/4             210,00  
1. Çocuk  : 1/4             105,00   
2. Çocuk  : 1/4             105,00 
olarak kesilecektir. 
Aylıklarından SGDP yeniden yapılandırma borcu kesilmekte iken vefat eden 

sigortalıların kalan borçları da aynı Ģekilde hak sahiplerinin aylıklarından kesilecektir. 
Aylık bağlanmasında hak sahiplerinden kaynaklanmayan gecikmeler nedeniyle 

süresinde kesilemeyen taksitler için yeniden yapılandırma ihlal edilmiş sayılmayacak ve 

aylığın başladığı tarihten itibaren kalan taksitler hak sahiplerinin aylıklarından 
kesilecektir. 

1/10/2008 öncesi ve sonrasına ait sosyal güvenlik destek primi borçlarının takibi ayrı ayrı 
yapılacağından, 1/10/2008 öncesi borçlara iliĢkin yeniden yapılandırmanın ihlal edilmesi halinde 
1/10/2008 sonrası, 1/10/2008 sonrası borçlara iliĢkin yeniden yapılandırmanın ihlal edilmesi 
halinde de 1/10/2008 öncesi yeniden yapılandırma ihlal edilmiĢ sayılmayacaktır.  

Örnek 15- 1/1/2006-30/11/2010 süresi borçlarını 6111 sayılı Kanun uyarınca taksitle 
ödeme yolunu tercih eden iki ayrı ödeme planına göre aylık taksit tutarları ile bu taksitlere 
iliĢkin ödeme vadeleri,  

1/10/2008 öncesi için;  

Taksit No Taksit Tutarı (TL) Son Ödeme Tarihi 

1 230,00 30/06/2011 

2 230,00 02/09/2011 

3 230,00 31/10/2011 

4 230,00 02/01/2011 

5 230,00 29/02/2012 

6 230,00 30/04/2012 

1/10/2008 sonrası için de; 

 Taksit No Taksit Tutarı (TL) Son Ödeme Tarihi 

1 90,00 30/06/2011 

2 90,00 02/09/2011 

3 90,00 31/10/2011 

4 90,00 02/01/2012 

5 90,00 29/02/2012 

6 90,00 30/04/2012 

Ģeklinde olan borçlu tarafından 2011 yılı içinde ödenmesi gereken aylık taksitlerden 
1/10/2008 öncesi borca iliĢkin ikinci, üçüncü ve beĢinci taksitin süresi dıĢında ödenmiĢ 
olduğu varsayıldığında, 1/10/2008 öncesine ait borçlar için kalan taksitlerin bu Kanuna göre 
tahsil edilmesi mümkün olamayacaktır. 

Ancak, 1/10/2008 sonrasına ait taksit ödemelerinde herhangi bir eksik ödeme olmayan 
borçlunun 1/10/2008 sonrası için yeniden yapılandırmadan yararlandırılmasına devam edilecektir. 

Aylıklardan kesilecek SGDP borçları ile ilgili bu bölümde yer almayan hususlarda bu 
genelgenin diğer hükümleri esas alınacaktır. 
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 3.1.4- 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi gereği tecil ve taksitlendirilmiş olan 
borçların yeniden yapılandırma kapsamına alınması 

6111 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasında, “22/2/2006 tarihli ve 5458 
sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılandırmaları devam edenler 
hariç olmak üzere, bu Kanun kapsamına giren alacakların, bu Kanunun yayımlandığı tarihten 
önce 6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun 
olarak ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları için borçlular, talep etmeleri halinde bu 
Kanun hükümlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde tecil şartlarına uygun olarak ödenen 
taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılır. Bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil 
tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için sadece ilgili kanunun öngördüğü faiz 
uygulanır. Kalan taksit tutarları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilir ve bu alacaklar 
hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır.”  hükmü yer almaktadır. 

Buna göre, yeniden yapılandırma baĢvurusunda bulunan borçluların, kapsama giren 
borçlarının 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiĢ olması 
ve tecil ve taksitlendirme iĢleminin 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 25/2/2011 tarihi 
itibariyle devam ediyor (bozma koĢuluna girmemiĢ) olması halinde, yeniden yapılandırmaya 
esas alacak tutarı, kalan taksit tutarlarına iliĢkin alacak asılları ile varsa 6111 sayılı Kanun 
kapsamına giren ancak tecil ve taksitlendirme kapsamına girmemiĢ alacak asıllarına, 6111 
sayılı Kanuna göre hesaplanacak tutar ilave edilmek suretiyle hesaplanacaktır. 

Dolayısıyla, borçları, 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 6183 sayılı 
Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiĢ olan borçluların, yeniden 
yapılandırma baĢvurusunda bulunmaları halinde, tecil ve taksitlendirme iĢleminin 6111 sayılı 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bozma koĢuluna girip girmediği, gerek taksit ödeme 
yükümlülükleri, gerekse cari ay primleri yönünden icra servislerince kontrol edilecek olup tecil 
ve taksitlendirme iĢleminin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle; 

- Bozma koĢuluna girmiĢ olduğunun anlaĢılması halinde, gerekli bozma iĢlemi 
yapılarak kapsama giren bakiye alacak asıllarına, 

- Bozma koĢuluna girmemiĢ olduğunun anlaĢılması halinde ise, kalan taksit tutarlarına 
iliĢkin alacak asılları ile varsa 6111 sayılı Kanun kapsamına giren ancak tecil ve taksitlendirme 
kapsamına girmemiĢ alacak asıllarına, 

6111 sayılı Kanuna göre hesaplanacak tutar ilave edilmek suretiyle yeniden 
yapılandırmaya esas toplam alacak tutarı belirlenmiĢ olacaktır. 

Yeniden yapılandırma baĢvurusunda bulunulan borçlara iliĢkin tecil ve taksitlendirme 
iĢleminin 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 25/2/2011 tarihi itibariyle devam ediyor olması 
halinde, öncelikle devam eden tecil ve taksitlendirme iĢleminin icra servislerince durdurulması 
gerekmektedir. Tecil ve taksitlendirmenin durdurma iĢlemi, iĢveren sistemi ana menüden 4-4-14 
nolu seçenekler iĢaretlenmek suretiyle YAPILANDIRMA ĠÇĠN 48. MADDE DURDURMA 
TARĠHĠ GĠRĠġ ekranı vasıtasıyla yapılacaktır. 

Örnek 1- (K) Limited ġirketi aleyhine 2008/Ocak, ġubat, Mart ve Nisan aylarına 
iliĢkin sigorta prim borçlarından dolayı 2008/98934 nolu dosya ile icra takibine geçildiği, 
bahse konu iĢverenin 19/8/2010 tarihi itibariyle tecil ve taksitlendirme talebinde bulunduğu, 
tecil ve taksite konu olan borçların 19/8/2010 tarihi itibariyle,  

2008/Ocak ayı borç aslı : 4.500,00 TL 
Gecikme Cezası/Zammı   : 2.469,62 TL  
2008/ġubat ayı borç aslı : 4.000,00 TL  
Gecikme Cezası/Zammı   : 2.115,71 TL 
2008/Mart ayı borç aslı : 3.000,00 TL  
Gecikme Cezası/Zammı : 1.525,69 TL 
Nisan ayı borç aslı  : 3.500,00 TL 
Gecikme Cezası/Zammı : 1.706,56 TL    
TOPLAM                      : 22.817,58 TL 
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 olduğu, söz konusu borçların 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden aĢağıda 

belirtildiği Ģekilde,  

Taksit 

No 

Tecil Faizine 

Konu Borç Tecil Faizi Taksit Tutarı 

Son Ödeme 

Tarihi 

1 1.521,76 - 1.521,76 19/08/2010 

2 1.521,13 15,72 1.536,85 17/09/2010 

3 1.521,13 31,44 1.552,57 20/10/2010 

4 1.521,13 46,65 1.567,78 19/11/2010 

5 1.521,13 62,37 1.583,50 20/12/2010 

6 1.521,13 78,08 1.599,22 20/01/2011 

7 1.521,13 92,28 1.613,41 17/02/2011 

8 1.521,13 108,00 1.629,13 18/03/2011 

9 1.521,13 123,21 1.644,34 19/04/2011 

10 1.521,13 138,93 1.660,06 20/05/2011 

11 1.521,13 154,14 1.675,27 17/06/2011 

12 1.521,13 169,86 1.690,99 20/07/2011 

13 1.521,13 185,58 1.706,71 19/08/2011 

14 1.521,13 200,79 1.721,92 19/09/2011 

15 1.521,13 216,51 1.737,64 20/10/2011 

Toplam 22.817,58 1.623,56 24.441,15   

OnbeĢ eĢit taksite bölündüğü ve anılan iĢveren tarafından ilk yedi taksit ödendikten 

sonra 17/3/2011 tarihinde yeniden yapılandırma baĢvurusunda bulunulduğu varsayıldığında, 

ödenen yedi taksitin tecile konu taksit toplamı olan 10.648,54 TL (tahsil edilen tecil faizleri 

hariç); 

2008/Ocak ayı borç aslına : 4.500,00 TL  

Gecikme Cezası/Zammı : 2.469,62 TL  

2008/ġubat ayı borç aslına : 2.406,19 TL 

Gecikme Cezası/Zammı : 1.272,73 TL olarak mahsup edilecektir. 

Bu durumda yeniden yapılandırma kapsamına; 

2008/ġubat ayı için   : 4.000,00 - 2.406,19 = 1.593,81 TL 

2008/Mart ayı için   : 3.000,00 TL 

2008/Nisan ayı için ise : 3.500,00 TL alacak aslı ile bu tutarlara 24/2/2011 tarihine 

kadar TEFE/ÜFE hesaplaması sonucunda bulunan tutar dahil edilecektir. 

Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve 

taksitlendirilmiĢ olan borcun içinde, hem yeniden yapılandırma kapsamına giren, hem de 

girmeyen dönemlerin bulunması halinde, tecile konu taksitlerden kapsama giren alacaklar 

belirlenerek, yeniden yapılandırma kapsamına sadece bu alacaklar dahil edilecektir. Yeniden 

yapılandırma kapsamına girmeyen dönemlere iliĢkin alacaklar ise tecil ve taksitlendirme 

iĢlemleri bozulmadan, kalan taksit sayısına bölünecek ve yeni bir ödeme planı oluĢturularak 

tecil ve taksitlendirme devam ettirilecektir.   

Bunun için öncelikle, devam eden tecil ve taksitlendirme iĢlemi iĢveren sistemi ana 

menüden 4-4-14 nolu seçenekler iĢaretlenmek suretiyle eriĢilen YAPILANDIRMA ĠÇĠN 

48.MADDE DURDURMA TARĠHĠ GĠRĠġ ekranı vasıtasıyla durdurularak, 6111 sayılı 

Kanun kapsamına giren alacakların yapılandırılmasının ardından, yapılandırmaya girmeyen 

dönemlerin ödeme planı, 4-4-15 nolu seçenekler iĢaretlenmek suretiyle DURDURULAN 

TAKSĠT PLANI ĠÇĠN DOSYA SEÇĠMĠ ekranı vasıtasıyla yapılacaktır. 

 Öte yandan, borçları 5766 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine göre tecil ve 

taksitlendirilmiĢ olan ve taksit ödeme yükümlülükleri devam eden spor kulüpleri, kapsama 

giren borçlarını 6111 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda 
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yeniden yapılandırılabilecektir. Bu durumda, 5766 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine göre 

tecil ve taksitlendirme iĢlemi devam eden spor kulübünün, tecil ve taksite konu kalan taksitlerin 

iliĢkin olduğu alacak asılları ile varsa 6111 sayılı Kanun kapsamına giren ancak tecil ve 

taksitlendirme kapsamına girmemiĢ alacak asıllarına anılan Kanuna göre hesaplanacak faiz 

tutarı ilave edilmek suretiyle yeniden yapılandırmaya esas tutar hesaplanacaktır. 

5766 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine göre tecil ve taksitlendirme iĢlemleri 

manuel ortamda yapıldığından, bu borçların yeniden yapılandırma iĢlemleri de yine manuel 

ortamda yapılacaktır. 

3.2- İsteğe Bağlı, Topluluk ve 2925 Sayılı Kanuna Tabi Sigortalılık Statüsünden 

Kaynaklanan Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin İşlemler 

3.2.1- 506 sayılı Kanunun mülga 85 inci maddesine tabi sigortalılar hakkında 

yapılacak işlemler  

506 sayılı Kanunun isteğe bağlı sigortalılık hükümlerinin düzenlendiği 85 inci 

maddesi 5510 sayılı Kanunun 106 ncı maddesi ile 1/10/2008 tarihi itibariyle yürürlükten 

kalkmıĢ olup, söz konusu tarihten sonra isteğe bağlı sigortaya prim ödeyen sigortalılar 5510 

sayılı Kanunun 52 nci maddesi gereğince 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine tabi 

sigortalı sayılmıĢlardır. Bu kapsamdaki sigortalıların 1/10/2008-2010/Kasım ayı isteğe bağlı 

sigorta prim borçları (b) bendi kapsamında yapılandırılacaktır.  

Bu sigortalıların, 506 sayılı Kanunun mülga 85 inci maddesine göre isteğe bağlı 

sigortaya prim ödeyenlerin 1/10/2008 tarihinden önceki süreleri 5510 sayılı Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalılık sayıldığından 6111 sayılı Kanunla bu 

durumda olan sigortalıların; 1/5/2003 ile 30/9/2008 tarihleri arasında isteğe bağlı sigortalılığı 

devam edenlerden sigortalılığı 1/5/2003 tarihinden sonra sosyal güvenlik kuruluĢlarına tabi 

olarak çalıĢmaya baĢlama, sigortalılığın istekle sona erdirilmesi ya da cari ay primlerinin ard 

arda üç ay ödenmemesi nedeniyle sona erenlerin 30/9/2008 tarihine kadar ödenebilir nitelikte 

olan hizmet süreleri 6111 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre yapılandırılacaktır. 

Diğer taraftan, 6111 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 51 inci 

maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “(b) bendi” ibaresi 1/10/2008 tarihinden geçerli olmak 

üzere “(a) bendi” Ģeklinde değiĢtirilmiĢ olduğundan 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 

(g) bendi kapsamında ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleĢmesi olmayan ülkelerde iĢ üstlenen 

iĢverenlerce yurt dıĢındaki iĢyerlerinde çalıĢtırılmak üzere götürülen Türk iĢçilerinden isteğe 

bağlı sigortaya müracaat edenlerin 1/10/2008 tarihinden sonraki süreleri 4 üncü maddenin 

birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalılık sayıldığından, bu durumdaki sigortalıların 

1/10/2008-2010/Kasım (dahil) tarihleri arasında ait olduğu aydan itibaren 12 aylık süre içinde 

ödenme imkanı ortadan kalkmıĢ süreler dıĢındaki isteğe bağlı sigortalılık süreleri 6111 sayılı 

Kanuna göre yapılandırılacaktır.  

3.2.2- 506 Sayılı Kanunun Mülga 86 ncı Maddesine Tabi Olan Avukat ve 

Noterler Hakkında Yapılacak İşlemler  

506 sayılı Kanunun topluluk sigortası hükümlerinin düzenlendiği 86 ncı maddesi 5510 

sayılı Kanunun 106 ncı maddesi ile 1/10/2008 tarihi itibariyle yürürlükten kalkmıĢ, 5510 sayılı 

Kanunun geçici 6 ncı maddesi gereğince 506 sayılı Kanunun mülga 86 ncı maddesi 

kapsamında sigortalılığı devam eden avukat ve noterlerden ticari kazanç veya serbest meslek 

kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefiyeti devam edenler ise 

1/10/2008 tarihi itibariyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) 

bendine tabi sigortalı sayılmıĢlardır. 

Söz konusu hüküm gereğince 506 sayılı Kanunun mülga 86 ncı maddesine göre 

topluluk sigortası kapsamında sigortalı olan avukat ve noterlerin 1/10/2008 tarihinden sonra 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki prim 
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borçları (b) bendi kapsamında yapılandırılacaktır. 1/10/2008 tarihinden önceki sürelere ait 

malullük, yaĢlılık ve ölüm, hastalık ve analık ile iĢ kazası ve meslek hastalığı topluluk 

sigortası sözleĢmelerinden kaynaklanan prim borçlarının tamamı ise 5510 sayılı Kanunun 4 

üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi kapsamında yapılandırılacaktır 

3.2.3- 2925 Sayılı Kanuna Tabi Sigortalılar Hakkında Yapılacak İşlemler  

2925 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (a) bendi gereğince primlerini gecikme cezası 

ve gecikme zammı ile birlikte ait olduğu yılı takip eden yılın ġubat ayı sonuna kadar 

ödemeyenlerin sigortalılıkları o yılın 1 Ocak gününden itibaren sona erdiğinden, tarım 

sigortalılığı bu Ģekilde sona erenlerin ilgili yıl primi tahsil edilmekte, söz konusu hüküm 

gereğince tarım sigortalılığı yönünden bir yıldan fazla prim borcu bulunanların sigortalılığının 

devam etmesine imkân bulunmamaktadır. 

2925 sayılı Kanuna tabi tarım sigortalılarının 1/10/2008 tarihinden önce tarım sigortası 

primlerinin bazı ay ya da yıllarda eksik ödenmesi ya da ödenmemesi halinde tarım 

sigortasının devamına iliĢkin iĢlemler 10/9/2008 tarihli ve 2008/81 sayılı Genelge, 1/10/2008 

tarihinden sonra bazı ayların eksik ödenmesi ya da ödenmemesi halinde yapılacak iĢlemler ise 

6/8/2010 tarihli ve 2010/93 sayılı Genelge gereğince yapılmaktadır. 

2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların 6111 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre 

borçlarının yapılandırılmasında aĢağıdaki Ģekilde iĢlem yapılacaktır. 

1984-30/9/2008 tarihleri arasında yapılandırmaya girecek süreler;  

- 1984 tarihinden 1/10/2008 tarihine kadar bazı aylarda primlerin eksik ödendiğinin ya 

da hiç ödenmediğinin tespit edilmesi halinde, prim ödemesi bulunan aylara iliĢkin süreler 

hizmet olarak kabul edilecek, primleri eksik ödenen veya hiç ödenmemiĢ aylara iliĢkin süreler 

tahsil edilebildiğinden, 

- 2925 sayılı Kanuna tabi olarak sigortalı bulundukları sürede yıllar itibariyle 

primlerini düzenli olarak ödemekte iken ard arda olmayan (birbirini izlemeyen) yıl/yıllarda 

primini ödememiĢ bulunan sigortalıların ödenmeyen yıl/yıllara iliĢkin sigorta primleri tahsil 

edilebildiğinden, 

- Tarım sigortalılığı devam etmekte iken primi ödenmeyen yılların birden fazla ve 

birbirini izleyen (ard arda) yıllardan oluĢması durumunda, ödemesi bulunmayan ilk yılın sigorta 

primi tahsil edilmekte, sonra gelen yıl/yılların primleri tahsil edilmeyip yeni bir istek ve tecil 

belgesi alınmadan izleyen yıllardaki primi ödenmiĢ süreler hizmet olarak değerlendirildiğinden, 

bu süreler yapılandırma kapsamına alınacaktır. 

1/10/2008-2010/Kasım (dahil) tarihleri arasında yapılandırmaya girecek süreler; 

- 6/8/2010 tarihli ve 2010/93 sayılı Genelge ile 2008 yılından itibaren bir takvim yılına 

iliĢkin primlerinden takip eden yılın ġubat ayı sonuna kadar ödenmemiĢ olanların primlerine 

iliĢkin borç aslı toplamının; aynı takvim yılının ikinci altı aylık süresi için 16 yaĢından büyük 

iĢçiler için belirlenmiĢ olan asgari ücret dikkate alınarak tahakkuk eden bir aylık prim tutarı 

ile birinci altı aylık süresi için 16 yaĢından büyükler için belirlenmiĢ olan asgari ücret dikkate 

alınarak tahakkuk eden bir aylık prim tutarı farkının 6 aylık süre ile çarpımı sonucunda 

bulunan tutara kadar (dahil) olması halinde tarım sigortalılıkları sonlandırılmamaktadır. Bir 

takvim yılı içindeki tarım sigortası prim borcu bu Ģekilde hesaplanan tutardan fazla olanların 

ise takip eden yıllar için tarım sigortası primini ödemeye devam edilmiĢ olması halinde, prim 

borçları Kurumca bir defaya mahsus gönderilecek bir ay süreli tebligat üzerine ödemeleri 

halinde, sigortalılıkları devam ettirilmektedir. Bu durumda, 

- 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların 2008 ve 2009 yılları için yılın ilk altı ayı ile 

ikinci altı ayı arasındaki asgari ücretin farkının 6 aylık tutarından az olan borçları,  

- 2010 yılı Aralık ayını ödeyenler için 2010 yılı Kasım ayına kadar olan prim borçları,  

yapılandırma kapsamında değerlendirilecektir. 
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Diğer taraftan, “SSK Tarım Sigortası ĠĢlemleri” programı 2008 yılı Ekim ayı itibariyle 

açılmıĢ olup sigortalıların 1984 yılından itibaren 2925 sayılı Kanuna tabi hizmet giriĢleri 

yapılmaktadır. Tarım sigortalıların 6111 sayılı Kanuna tabi prim borçlarının doğru 

yapılandırılması, bunların hizmet giriĢleri ile ödemiĢ oldukları tutarların ilgili programa 

düzgün bir Ģekilde girilmesi suretiyle yapılabilecektir.   

3.2.4- İsteğe bağlı, topluluk ve 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılık statüsünden 

kaynaklanan alacakların yeniden yapılandırma programları 

506 sayılı Kanunun mülga 85 inci maddesine tabi sigortalıların 30/9/2008 tarihine 

kadar olan borçları ile 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddenin (g) bendi kapsamındaki 

sigortalıların 1/10/2008 tarihinden sonraki isteğe bağlı sigortalılık statüsünden kaynaklanan 

borçları, “CĠCS 2.2.2 Ġsteğe Bağlı Sigorta ĠĢlemleri, 2.2.2.8 6111 Yapılandırma ĠĢlemleri”, 

506 sayılı Kanunun mülga 86 ncı maddesine tabi avukat ve noterlerin 30/9/2008 

tarihine kadar malullük, yaĢlılık ve ölüm sigortaları, hastalık ve analık ile iĢ kazası ve meslek 

hastalığı topluluk sigortası sözleĢmelerinden kaynaklanan prim borçları, “6111 Topluluk 

Yapılandırma ĠĢlemleri”,  

2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların sigortalılıklarının devam ettiği süre zarfında 

2010/Kasım ve önceki aylara iliĢkin prim borçları,  “SSK Tarım Sigortası ĠĢlemleri, 6111 

Sayılı Kanun ĠĢlemleri”,                 

programı aracılığıyla yapılacaktır. 

3.3- Sigortalılık Süresi Durdurulanların Başvuruları Üzerine Yapılacak İşlemler 

6111 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde, “(1) Kendi adına ve hesabına bağımsız 

çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan mülga 2/9/1971 tarihli 

ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 

Kanunu ve mülga 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına 

Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre tescilleri yapıldığı halde prim borçları nedeniyle 

ilgili kanunları uyarınca sigortalılık süreleri durdurulmuş ve bu sigortalılık süreleri bu 

Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ihya edilmemiş olanların kendileri veya hak sahipleri, bu 

sigortalılık sürelerinin ihyası amacıyla 5510 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinin ikinci 

fıkrasına istinaden bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar 

yapacakları yazılı müracaatlarında, durdurulan bu sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim 

tutarının, sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek bu Kanunun 12 nci 

maddesinin birinci fıkrasına göre hesaplanmasını talep edebilirler. Bu şekilde hesaplanan prim 

borç tutarının tamamı bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen beşinci ayın sonuna kadar 

ödendiği takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Bu maddede belirtilen 

süre içinde hesaplanan borç tutarının tamamının ödenmemesi halinde ihya işlemi geçerli 

sayılmaz ve bu madde kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin bu madde kapsamı haricinde 

başkaca prim borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir.” hükmü yer 

almaktadır.  

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine istinaden hazırlanan ve 

14/1/2009 tarihli ve 27110 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5510 sayılı Kanun Gereğince 

Kendi Adına ve Bağımsız ÇalıĢanlardan 5 yılı AĢan Süreye ĠliĢkin Prim Borcu Bulunanlar Ġçin 

Yapılacak ĠĢlemler Hakkında Tebliğ uyarınca, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre tescilleri 

yapıldığı halde 30/4/2008 tarihi itibarıyla beĢ yılı aĢan süreye iliĢkin prim borcu bulunan 

sigortalılarla bunların hak sahiplerinin, bu sürelere iliĢkin prim borçlarını en geç 3/8/2009 tarihine 

kadar ödememeleri halinde, bu sürelerin sigortalılık süresinden sayılmayacağı öngörülmüĢtür. 

6111 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile getirilen düzenleme sonucunda, sigortalılık 

süresi durdurulmuĢ olanların bu sürelere iliĢkin prim borçlarını, anılan Kanunun 12 nci maddesine 

göre hesaplanacak tutarla birlikte en geç 1/8/2011 tarihine kadar ödemeleri halinde, bu süreler 

sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir. 
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Bu bağlamda, beĢ yılı aĢan prim borçları nedeniyle, sigortalılık süresi durdurulanların 
kapsama giren borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla yapacakları baĢvuru sırasında, 
durdurulmuĢ sigortalılık sürelerine iliĢkin prim borçlarının yeniden yapılandırılması 
hususunda talepte bulunmaları gerekmektedir. 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki 
sigortalılarca yapılacak baĢvuru sırasında, durdurulmuĢ sigortalılık sürelerine iliĢkin prim 
borçlarının, 6111 sayılı Kanuna göre; 

- Ödenmek istenildiği yönünde beyanda bulunulması halinde, “Kurumsal Bilgi Portalı” 
“Güvence Projesi 4/b Yeni Sigortalama Uygulaması” panelinden girilerek “Sigortalama 
ĠĢlemleri” menüsünün “6111 S:S: Ek-17 Ġhya BaĢvurusu” alt menüsünden bağ no, talep tarihi, 
varide no ve varide tarihi yazılarak “Yolla” tuĢu ile baĢlatılan iĢlem neticesinde gelen “(6111 
Sayılı Kanun) Ek-17 Yeni Hizmet GiriĢi” paneline 19 terk verilmek suretiyle durdurulmuĢ olan 
sürelere iliĢkin baĢlangıç ve bitiĢ tarihleri yazılarak ekle tuĢu ile talep alma iĢlemi 
sonuçlandırılıp, “Yazdır” tuĢu ile ödeme planı alınacaktır. Sigortalıların bu talepleri neticesinde 
en geç 1/8/2011 tarihi mesai bitimine kadar ödenmesi gereken ihya borç tutarını anlaĢmalı 
banka ve PTT Ģubelerine bağ numaralarına 10 ödeme türünde (9 kaynak, 97 dekont, 997 deste, 
997 sıra numarası) ödemeleri gerekmektedir. ġayet sigortalının 30/4/2008 tarihinden sonra 
1/5/2008 tarihine (06) YS verilmek suretiyle sigortalılığı devam ediyor ise 2008/Mayıs ila 
2010/Kasım aylarına iliĢkin borçlar için ayrı talep alınarak ödeme planı verilecek, 

- Ödenmek istenildiği yönünde beyanda bulunulmaması halinde ise, yalnızca 
2008/Mayıs ila 2010/Kasım aylarına iliĢkin borçlar için ödeme planı verilecektir. 

Sigortalının, durdurulan sigortalılık sürelerine iliĢkin borçları ve 2008/Mayıs ila 
2010/Kasım aylarına iliĢkin borçlarının her ikisinin de yeniden yapılandırılmıĢ olması halinde, 

- Durdurulan sigortalılık süresinden kaynaklanan borçların, en geç 1/8/2011 tarihine 
kadar, 

- 2008/Mayıs ila 2010/Kasım aylarına iliĢkin borçların ise peĢin ödeme talebinde 
bulunulmuĢ ise en geç 30/6/2011 tarihine kadar, taksitle ödeme talebinde bulunulmuĢ ise talep 
edilen taksit süresi içinde, 

ödenmesi gerekmektedir.  

Örnek 1- Kapsama giren borçlarını dokuz eĢit taksitte ödemek üzere yeniden 
yapılandırma baĢvurusunda bulunan (A) sigortalısının, baĢvuru formunda, durdurulmuĢ 
sigortalılık sürelerine iliĢkin prim borçlarını da 6111 sayılı Kanuna göre ödemek istediği 
yönünde tercihte bulunmuĢ olduğu varsayıldığında, anılan sigortalının; 

- Durdurulan sigortalılık sürelerine iliĢkin borçlarını en geç 1/8/2011 tarihine kadar, 
- 2008/Mayıs ila 2010/Kasım aylarına iliĢkin prim borçlarını ise 2011/Haziran ayından 

baĢlanılarak dokuz eĢit taksitte, 
ödemesi gerekmektedir. 

Örnek 2- Kapsama giren borçlarını peĢin ödemek üzere yeniden yapılandırma 
baĢvurusunda bulunan (B) sigortalısının, baĢvuru formunda, durdurulmuĢ sigortalılık 
sürelerine iliĢkin prim borçlarını da 6111 sayılı Kanuna göre ödeme talebinde bulunduğu 
varsayıldığında, anılan sigortalının; 

- Durdurulan sigortalılık sürelerine iliĢkin borçlarını en geç 1/8/2011 tarihine kadar, 
- 2008/Mayıs ila 2010/Kasım aylarına iliĢkin prim borçlarını ise en geç 30/6/2011 

tarihine kadar, 
ödemesi gerekmektedir. 

Örnek 3- Kapsama giren borçlarını peĢin ödemek üzere yeniden yapılandırma 
baĢvurusunda bulunan (C) sigortalısının, baĢvuru formunda, durdurulmuĢ sigortalılık 
sürelerine iliĢkin prim borçlarını 6111 sayılı Kanuna göre ödemek istemediği yönünde 
tercihte bulunmuĢ olduğu varsayıldığında, anılan sigortalının yalnızca 2008/Mayıs ila 
2010/Kasım aylarına iliĢkin prim borçları yeniden yapılandırılacaktır. 
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5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında 

sigortalı olmakla birlikte, prim borçları nedeniyle sigortalılık süreleri durdurulmuĢ, ancak 

6111 sayılı Kanuna istinaden yapılan baĢvuru nedeniyle durdurulan sigortalılık süresi ihya 

edilmiĢ borçluların durdurulan sigortalılık süresine iliĢkin 6111 sayılı Kanuna göre ödenmesi 

gereken tutarın tamamını anılan Kanunda öngörülen süre içinde ödememeleri halinde, ihya 

iĢlemi geçerli sayılmayacaktır.  

Bu durumda, durdurulan sigortalılık süreleri için yapılmıĢ olan ödemeler, varsa bu 

süreler dıĢındaki prim borçlarına mahsup edilecek, yoksa ayrıca bir faiz hesaplanmaksızın 

ilgililere iade edilecektir. 

3.4- Kira Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin İşlemler  

6111 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin yirmibeĢinci fıkrasının; 

(c) bendinde, “Sosyal Güvenlik Kurumunun mülkiyetinde olan taşınmazların 

kiralanmasından kaynaklanan ve vadesi 31/12/2010 tarihi itibarıyla geldiği halde bu 

Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan kira bedeli asıllarının tamamı ile bu 

alacaklara ilişkin gecikme zammı, faiz gibi fer’ileri yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe 

kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunun 

yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami 

onsekiz eşit taksitte tamamen ödenmesi şartıyla, bu alacaklara hesaplanan gecikme zammı, 

faiz gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.”  

(d) bendinde ise, “Bu fıkra kapsamında olan ve bu Kanunun yayımlandığı tarihten 

önce dava konusu edilmiş ve/veya icra takibi başlatılmış alacaklar için borçluların bu fıkra 

hükümlerinden yararlanmak üzere bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna 

kadar ilgili idarelere başvuruda bulunması ve bu fıkra kapsamında hesaplanan tutarların 

fıkrada öngörülen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bunlar için açılan davalar sonlandırılır 

ve icra takipleri durdurulur. Bu takdirde borçluların mahkeme ve icra masrafları ile vekâlet 

ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır.” 

hükümleri yer almaktadır. 

Buna göre, Kurumumuz mülkiyetinde olan taĢınmazların kiralanmasından kaynaklanan 

ve ödeme vadesi 31/12/2010 veya önceki bir tarihte sona ermiĢ olan kira alacaklarımız için 

2/5/2011 tarihine kadar baĢvuruda bulunulması halinde, söz konusu alacaklar yeniden 

yapılandırılarak peĢin veya taksitler halinde ödenebilecektir.  

Anılan fıkrada, yalnızca Kurumumuz mülkiyetinde olan taĢınmazların kiralanmasından 

kaynaklanan alacaklar kapsama alındığından, kira alacakları dıĢındaki yakıt, iĢletme gideri, su 

bedeli, noter masrafı gibi alacaklar yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilmeyerek cari usul 

ve esaslar çerçevesinde tahsil edilecektir. 

Söz konusu alacaklar için yeniden yapılandırma baĢvurusunda bulunulması halinde, 

ilk taksit ödeme yükümlülüğü 2011/Mayıs ayında baĢlayacaktır. Dolayısıyla Kurumumuz 

mülkiyetinde olan taĢınmazların kiralanmasından kaynaklanan ve kapsama giren kira 

alacakları için borçlularca peĢin ödeme baĢvurusunda bulunulması ve yapılandırılan tutarın 

tamamının 31/5/2011 tarihine kadar ödenmesi halinde bu alacaklara iliĢkin gecikme zammı, 

faiz gibi fer‟ilerin tahsilinden vazgeçilecektir. 

Yine kira alacakları dolayısıyla altı, dokuz, oniki veya onsekiz eĢit taksit talebinde 

bulunulabilecek olup, söz konusu taksitler ikiĢer aylık dönemler itibariyle tahsil edilecektir. 

Bu bağlamda kira alacaklarının taksitle ödenmek istenilmesi halinde ilk taksitin ödeme vadesi 

31/5/2011 tarihinde sona erecektir. 
Kapsama giren kira alacaklarının, 6111 sayılı Kanunda belirtilen usul ve esaslar 

çerçevesinde ödenmesi halinde, açılmıĢ olan davalar sonlandırılacak, icra takipleri ise 
durdurulacaktır.  
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Diğer taraftan, kira borçlarını 6111 sayılı Kanuna göre ödeme talebinde bulunan 
borçluların ilk taksit tutarı ile birlikte mahkeme ve icra masrafları ile vekâlet ücretini de 
ödemeleri hükme bağlanmıĢtır. Hal böyle olmakla birlikte, yeniden yapılandırma baĢvurusunda 
bulunan borçluların aleyhine dava veya icra takibi devam ederken henüz mahkemece veya icra 
müdürlüğünce bir vekalet ücretine ve yargılama giderine hükmedilemeyeceğinden, bu 
durumdaki borçlulardan öncelikle yeniden yapılandırmaya baĢvurduğu tarihteki asgari vekalet 
ücreti tarifesi üzerinden hesaplanacak vekalet ücreti ve dosyada mevcut masraflar tahsil edilecek 
ve mahkemelere borçluların 6111 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin yirmibeĢinci fıkrasının (c) 
bendi hükmüne göre borçlarını ödemek üzere baĢvurduklarından bahisle, söz konusu baĢvurunun 
mahkemece bekletici mesele yapılması hususunda talepte bulunulacaktır. Borç tamamen tahsil 
edildiğinde ise, mahkemelere borcun tahsil edildiği, ancak davalının dava açılmasına sebebiyet 
verdiği belirtilecektir. Dava sonuçlandığında, mahkemece hükmedilecek vekalet ücreti ve 
yargılama giderleri ile önceden peĢin olarak tahsil edilen vekalet ücreti ve yargılama gideri 
arasında fark olduğu taktirde, bu fark borçlulardan genel usullere göre tahsil edilecektir. 

3.5- İş Kazası ve Meslek Hastalığı, Malullük, Adi Malullük ve Ölüm Halleri İle 

Genel Sağlık Sigortalısına ve Bunların Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilere Yönelik 

Fiiller Nedeniyle Ödemekle Yükümlü Bulunulan Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına 

İlişkin İşlemler 

6111 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin yirmialtıncı fıkrasında, “İşverenlerin ve 
üçüncü şahısların, 5510 sayılı Kanunun 14 üncü, 21 inci, 23 üncü, 39 uncu ve 76 ıncı 
maddeleri, 506 sayılı Kanunun mülga 10 uncu, 26 ncı, 27 nci ve 28 inci maddeleri, 1479 
sayılı Kanunun mülga 63 üncü maddesi ve 5434 sayılı Kanunun mülga 129 uncu maddesi 
gereğince iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık 
sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle 
yükümlü bulundukları her türlü borçları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin 
başlangıcından bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık 
değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde 
ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilir.”  hükmü yer 
almaktadır. 

Buna göre, iĢ kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile 
genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kiĢilere yönelik fiiller 
nedeniyle açılan rücuan alacak davaları sonucunda verilen mahkeme kararları ile 
(kesinleĢmesi beklenmeksizin) belirlenen alacaklarımız için 2/5/2011 tarihine kadar yeniden 
yapılandırma baĢvurusunda bulunulması halinde, bahse konu alacak asıllarına, kanuni faiz 
uygulanan sürenin baĢlangıcından 24/2/2011 tarihe kadar geçen süre için 6111 sayılı Kanunun 
12 nci maddesinde öngörüldüğü Ģekilde hesaplanacak tutar ilave edilmek suretiyle, 6111 
sayılı Kanuna göre ödenecek toplam tutar hesaplanacaktır.  

Diğer taraftan, Kurumumuz tarafından açılan rücuan alacak davaları sonucu verilen 
kararlarda, gelir bağlamaların onay tarihinden, masrafların ise sarf ve tediye tarihinden 
itibaren yasal faiziyle birlikte tahsiline hükmedilmektedir. 

Dolayısıyla, 6111 sayılı Kanuna göre ödenecek tutarın belirlenmesi sırasında, gelir 
bağlamalar için onay tarihinden, masraflar için ise sarf ve tediye tarihinden 24/2/2011 tarihine 
kadar TEFE/ÜFE hesaplaması yapılacaktır. 

6111 sayılı Kanun uyarınca hesaplanan tutarın anılan Kanunda belirtilen usul ve 
esaslara göre ödenmesi halinde ise, bu alacaklara uygulanmıĢ olan kanuni faizin tahsilinden 
vazgeçilecektir. Bahse konu alacakların yapılandırılması ve tahsiline iliĢkin iĢlemler Bütçe ve 
Muhasebe Daire BaĢkanlığınca hazırlanmıĢ olan program vasıtasıyla yürütülecektir. 

Öte yandan, mahkeme kararlarında, yargılama giderleri ile vekâlet ücretine de 

hükmedilmekte ve bu alacaklarımız da mahkemenin karar tarihinden itibaren yasal faizi ile 

birlikte tahsil edilmektedir. Ancak, mahkeme masrafları ile vekalet ücretleri Kanunun 17 nci 
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maddesinin yirmialtıncı fıkrası kapsamında yer almadığından, bahse konu masraf ve ücretler 

yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilmeyecektir. Bu nedenle rücuan alacak davaları 

sonucu verilen kararlara istinaden mahkemelerce hükmedilen yargılama giderleri ile vekâlet 

ücretleri genel usul ve esaslara göre ayrıca tahsil edilecektir. 

3.6- Kurumumuz Tarafından Fazla veya Yersiz Olarak Ödendiği Tespit Edilen 

Gelir ve Aylıklara İlişkin Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin İşlemler 

6111 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin otuzbirinci fıkrasında, “Sosyal Güvenlik 

Kurumu tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve 17/7/1964 tarihli ve 506 

sayılı, 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı, 17/10/1983 tarihli ve 

2926 sayılı, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunların mülga hükümleri ve 5510 sayılı 

Kanunun 96 ncı maddesi gereğince tahsil edilmesi gereken gelir ve aylıklara ilişkin borç 

asılları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu Kanunun 

yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak 

hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu borçlara 

uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilir.“ hükmü yer almaktadır. 

Buna göre, 25/2/2011 tarihine kadar yersiz ödenen gelir ve aylıklara iliĢkin alacakların 

yapılandırılması amacıyla, 2/5/2011 tarihine kadar baĢvuruda bulunulması halinde söz konusu 

alacaklar 6111 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılarak peĢin veya taksitler halinde 

ödenebilecektir. 

Diğer taraftan, yersiz ödenen gelir ve aylıklar ile ilgili yapılacak baĢvurular, yersiz 

yapılan ödemenin  5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının; 

- (a) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanması halinde (2925 sayılı 

Kanuna tabi sigortalılar da dahil), örneği Ek: 1/m‟de yer alan baĢvuru formu doldurulmak 

suretiyle elden veya posta yoluyla sigortalı veya hak sahiplerinin ikametgahının bulunduğu 

il/ilçenin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine, 

- (b) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanması halinde, örneği         

Ek: 1/m‟de yer alan baĢvuru formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla sigortalının 

tahsis dosyasının bulunduğu il/ilçenin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüğüne/Sosyal 

Güvenlik Merkezine, 

- (c) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanması halinde örneği       

Ek: 1/n‟de yer alan baĢvuru formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla Sosyal 

Sigortalar Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığına,  

yapılacaktır. 

Öte yandan,  5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının; 

- (a) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan alacaklara iliĢkin 

borçlar yapılandırma talebinde bulunulup bulunulmadığına bakılmaksızın borç dosyasının 

bulunduğu hukuk servislerince,  Bütçe ve Muhasebe Daire BaĢkanlığı tarafından hazırlanan 

program aracılığıyla sisteme girilerek borç dosyası oluĢturulacak, yapılandırma iĢlemleri ise 

ilgili Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezi muhasebe servislerince, 

- (b) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan alacaklara iliĢkin borç 

süreleri ise borç dosyasının bulunduğu birimce (tahsis, hukuk, muhasebe), yapılandırma 

talebinde bulunulup bulunulmadığına bakılmaksızın Bütçe ve Muhasebe Daire BaĢkanlığı 

tarafından hazırlanan program aracılığıyla sisteme girilerek borç dosyası oluĢturulacak, 

yapılandırma talepleri de yine ilgili Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezi 

borç dosyasının bulunduğu muhasebe birimince, 
- (c) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan alacaklara iliĢkin elden 

veya posta yoluyla Kamu Görevlileri Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığına yapılacak olan 

baĢvurular, Kamu Görevlileri Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığınca incelenerek iĢlemi 
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yapılmak üzere borcu çıkartan Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüğüne, gelir ve aylık almayanlara ait 

baĢvurular ise Bütçe ve Muhasebe Daire BaĢkanlığı Borçlu ġahıslar Takip Servisine 

gönderilecek ve iĢlemler ilgili birimlerce, 

yürütülecektir.  

Yeniden yapılandırma kapsamına giren yersiz ödemelerin, 6111 sayılı Kanunda 

belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ödenmesi halinde, mahkeme masrafları, dosya 

masrafları ile vekalet ücretleri Kanun kapsamında yer almadığından, bahse konusu masraf ve 

ücretler yapılandırma kapsamına dahil edilmeyecek ve genel usul ve esaslara göre ayrıca 

tahsil edilecektir.  

3.7- Ödeme Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmemesi veya Eksik Yerine Getirilmesi 

6111 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinde;  

“(1) Bu 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 yararlanılır. Süresinde 

ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim 

yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde matrah ve 

vergi artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanma 

hakkı kaybedilir. Bu hüküm her bir madde ve alacaklı idareler açısından taksitlendirilen 

alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.  

(2) Bu Kanunun …14 üncü maddesinin üçüncü fıkralarında vadesinde ödenmesi 

öngörülen alacakların veya taksit tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 5 liraya (bu tutar 

dahil) kadar yapılmış eksik ödemeler için bu Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz. 

(3) Bu Kanunun 15 inci ve 16 ncı maddeleri … hariç olmak üzere bu Kanun 

kapsamına giren alacakların birinci fıkrada belirtilen şekilde tamamen ödenmemiş olması 

halinde, bu Kanunun … 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla 

borçlular ödedikleri tutarlar kadar bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar.” 

20 nci maddesinin yedinci fıkrasında ise; “5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden 

kaynaklanan prim borç yapılandırmalarında; bu Kanunun 19 uncu maddesinin birinci 

fıkrasındaki hakları saklı kalmak üzere, bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin, 

taksitlendirme süresini (son taksiti) takip eden ayın sonu aşılmamak kaydıyla ait oldukları 

yılın 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 

halinde bu Kanun hükümlerinden yararlanılır.”   

hükümleri yer almaktadır. 

Kanunda yer alan bu hükümlere istinaden ödeme yükümlülüklerinin süresi içinde yerine 

getirilmemesi veya eksik yerine getirilmesi halinde yapılacak iĢlemler aĢağıda açıklanmıĢtır. 

3.7.1- Ödeme yükümlülüklerinin yasal süresi dışında yerine getirilmesi 

Kapsama giren borçları için taksitle ödeme yolunu tercih etmiĢ olan borçlularca, bir takvim 

yılı içinde ikiden fazla olmamak kaydıyla, ikiĢer aylık dönemler itibariyle ödenmesi gereken taksit 

tutarlarının yasal süresi içinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, söz konusu taksitler; 

bahse konu Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına istinaden son taksit süresini izleyen ayın 

sonu aĢılmamak kaydıyla, ödeme vadesinin sona erdiği tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun       

51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile 

birlikte ödenebilecektir. Geç ödeme zammı, ay ve kesri için aylık olarak hesap edilecektir. 

Örnek 1- Kapsama giren borçlarını 6111 sayılı Kanuna göre altı taksitte ödemek 

amacıyla baĢvuruda bulunan ve taksit tutarları ile bu taksitlere iliĢkin ödeme vadeleri,  
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Taksit No Taksit Tutarı (TL) Son Ödeme tarihi 

1 5.198,00 30/06/2011 

2 5.198,00 02/09/2011 

3 5.198,00 31/10/2011 

4 5.198,00 02/01/2012 

5 5.198,00 29/02/2012 

6 5.198,00 30/04/2012 

Ģeklinde olan bir sigortalının birinci ve ikinci taksitleri 20/9/2011 tarihinde ödeyeceği 
varsayıldığında, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine istinaden yürürlükte bulunan 
gecikme zammı oranının % 1,40 olduğu hususu da dikkate alınarak; 

Birinci taksit için, 2011/Temmuz ila 2011/ Eylül ayları için dikkate alınacak faiz oranı: 
1,40 X 3 ay = 4,20 olacağından 

Geç ödeme zammı  : 5.198,00 X 4,20 / 100 = 218,32 TL, 
  Ödenecek toplam tutar ise : 5.198,00 + 218,32 = 5.416,32 TL olacaktır. 

Ġkinci taksit için, 2011/Eylül ayı için dikkate alınacak faiz oranı: 1,40 olacağından, 
Geç ödeme zammı  : 5.198,00 X 1,40 / 100 =   72,77 TL, 
Ödenecek toplam tutar ise : 5.198,00 + 72,77 = 5.270,77 TL olacaktır. 

3.8- Yeniden Yapılandırma Hakkının Kaybedilmesi 

3.8.1- Peşin ödeme yolunu tercih eden borçlular yönünden 
PeĢin ödeme yolunu tercih etmiĢ olan borçlular, 6111 sayılı Kanun uyarınca ödemeleri 

gereken tutarları, en geç, “3.1.3 / a)” bölümde açıklanan sürede ödememeleri ve aynı süre 
içinde peĢin ödeme taleplerini taksitle ödeme talebine dönüĢtürmemeleri halinde 6111 sayılı 
Kanun hükümlerinden yararlanma hakkını kaybedeceklerdir. 

Hal böyle olmakla birlikte, peĢin ödeme baĢvurusunda bulunan borçluların 6111 sayılı 
Kanuna göre ödemeleri gereken tutarlar için kısmi ödeme yapmaları halinde, anılan Kanun 
hükümlerinden ödedikleri tutar kadar yararlandırılacaklardır. 

Örnek 1- (A) Limited ġirketinin kapsama giren borçları için 6111 sayılı Kanun 
uyarınca peĢin ödeme baĢvurusunda bulunduğu, yeniden yapılandırılan borçlarının 

Alacağın 
Dönemi 

Alacak Aslı 
(TL) 

24/2/2011 Tarihi 
İtibariyle 

TEFE/ÜFE (TL) 

Toplam 
(TL) 

2008/Haziran 1.610,01         199,45              1.809,46 

2008/Eylül 1.249,08         188,09              1.437,17 

2008/Ekim 1.054,95         159,17              1.214,12 

2008/Kasım 981,50         182,83              1.164,33 

2008/Aralık 988,84         181,93              1.170,77 
 
 

Toplam  5.884,38 911,47 6.795,85 

Ģeklinde olduğu, bahse konu borçlu tarafından 28/6/2011 tarihinde 4.000,00 TL ödeme 
yapıldığı ve 30/6/2011 tarihine kadar peĢin ödeme baĢvurusunu taksitle ödemeye dönüĢtürme 
talebinde de bulunmadığı varsayıldığında, ödenen 4.000,00 TL, 

2008/Haziran ayına 1.610,01 + 199,45 = 1.809,46 TL olarak, 
2008/Eylül ayına 1.249,08 + 188,09 = 1.437,17 TL olarak mahsup edildikten sonra kalan, 
1.809,46 + 1.437,17 = 3.246,63      
4.000,00 - 3.246,63 = 753,37 TL 2008/Ekim ayına mahsup edilecektir. Yapılacak 

mahsup sırasında alacak aslına mahsup edilecek olan tutar, 
Ödenen Tutar X Ekim Ayına ĠliĢkin Alacak Aslı / Ekim Ayına ĠliĢkin Toplam Alacak 

formülü vasıtasıyla bulunacaktır. 
Dolayısıyla, 753,37 X 1.054,95 / 1.214,12 = 654,60 TL Ekim ayına iliĢkin alacak aslına, 
Kalan 753,37 - 654,60 = 98,77 TL ise Ekim ayına iliĢkin TEFE/ÜFE tutarına, 
mahsup edilecektir.  
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Bu durumda,  
2008/Ekim ayına iliĢkin kalan 1.054,95 - 654,60 = 400,35 TL, 
2008/Kasım ayına iliĢkin 981,50 TL,  
2008/Aralık ayına iliĢkin 988,84 TL, 
5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine istinaden hesaplanacak gecikme cezası ve 

gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir. 

3.8.2- Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlular yönünden 

a) Taksit ödeme yükümlülükleri açısından 

Taksitle ödeme yolu tercih edilmiĢ olmasına rağmen, bir takvim yılı içinde yasal süresi 
içinde ödenmemiĢ veya eksik ödenmiĢ ikiden fazla taksitin bulunması ya da bir takvim 
yılında ikiden fazla olmamakla birlikte ödenmemiĢ veya eksik ödenmiĢ taksitlerin en geç son 
taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmemesi halinde, ödenmeyen taksitler yönünden 6111 
sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiĢ olacaktır. 

Ödenmeyen veya yasal süresi dıĢında ödenen her bir taksit için, bir taksit ihlali 
gerçekleĢmiĢ olacağından, taksitle ödeme yolunu tercih etmiĢ borçluların aylık taksit 
tutarlarını mutlaka süresi içinde ve eksiksiz olarak ödemeleri gerekmektedir. 

Örnek 1- 6111 sayılı Kanun uyarınca taksitle ödeme yolunu tercih eden ve aylık taksit 
tutarları ile bu taksitlere iliĢkin ödeme vadeleri;  

Taksit No Taksit Tutarı (TL) Son Ödeme Tarihi 

1 3.289,00 30/06/2011 

2 3.289,00 02/09/2011 

3 3.289,00 31/10/2011 

4 3.289,00 02/01/2012 

5 3.289,00 29/02/2012 

6 3.289,00 30/04/2012 

Ģeklinde olan bir borçlu tarafından 2011 yılı içinde ödenmesi gereken aylık taksitlerden 
birinci ve ikinci taksitin süresi dıĢında ödenmiĢ olduğu varsayıldığında, 2011 yılı içinde 
ödenmesi gereken üçüncü taksitin süresi içinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, 
kalan taksitlerin 6111 sayılı Kanuna göre tahsil edilmesi mümkün olamayacaktır. 

Diğer taraftan, ödeme vadesi geçmiĢ taksit borcu bulunanlarca yapılacak ödemeler; 
- Ödemenin yapıldığı dönemde ödeme vadesi sona erecek olan taksite, 
- Ödemenin yapıldığı dönemde ödeme vadesi sona erecek taksitin bulunmaması 

halinde ödeme vadesi geçmiĢ en eski taksite mahsup edilecektir. 
Örnek 2- Kapsama giren borçlarını 6111 sayılı Kanun uyarınca ödemek amacıyla 

baĢvuruda bulunan, taksitlendirme farkı dahil aylık taksit tutarlarının toplamı ve bu taksitlere 
iliĢkin ödeme vadeleri, 

Taksit No Taksit Tutarı (TL) Son Ödeme tarihi 

1 5.198,00 30/06/2011 

2 5.198,00 02/09/2011 

3 5.198,00 31/10/2011 

4 5.198,00 02/01/2012 

5 5.198,00 29/02/2012 

6 5.198,00 30/04/2012 

Ģeklinde olan bir borçlunun, ilk defa 27/9/2011 tarihinde ödeme yapacağı 
varsayıldığında, söz konusu ödeme, üçüncü taksitin ödeme süresinin 3/9/2011 tarihinde 
baĢlayıp 31/10/2011 tarihinde sona erdiği dikkate alınarak üçüncü taksite mahsup edilecektir. 
Üçüncü taksitin ödenmesinin ardından, 13/10/2011 tarihinde baĢka bir ödeme yapacağı 
varsayıldığında ise, 1/9/2011 ila 31/10/2011 tarihleri arasındaki üçüncü taksitin ödenmiĢ 
olması nedeniyle, söz konusu ödeme,  en eski taksit olan birinci taksite mahsup edilecektir. 
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b) Cari aylara ilişkin primlerin ödeme yükümlülükleri açısından 

6111 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu madde ile 12 nci ve 

13 üncü madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçluların taksit 

ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın bir takvim 

yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, belirtilen madde 

hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını 

kaybederler.” hükmü yer almaktadır.  

Buna göre, borçlarını anılan Kanuna göre taksitle ödemek amacıyla baĢvuruda 

bulunan borçlularca, ilk taksit ödeme süresinin baĢladığı ayda ödenmesi gereken primlerden 

baĢlanılarak, bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari aya iliĢkin sigorta primlerinin ve/veya 

iĢsizlik sigortası primlerinin, çok zor durum hali olmaksızın ödenmemesi veya yasal süresi 

dıĢında ödenmesi ya da eksik ödenmesi halinde, kalan taksitler için bahse konu Kanun 

hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiĢ olacaktır. 

Örnek 3- Ġlk taksit ödeme yükümlülüğü 30/6/2011 tarihinde baĢlayan (A) Limited 

ġirketinin cari aylara iliĢkin sigorta primlerini ödeme yükümlülüğü 2011/Mayıs ayına iliĢkin 

düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden baĢlamaktadır. Dolayısıyla bahse konu iĢveren 

tarafından 2011/Mayıs ayına iliĢkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden dolayı 

tahakkuk eden sigorta primlerinden baĢlanılarak bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari aya 

iliĢkin sigorta primi ve/veya iĢsizlik sigortası primlerinin ödeme yükümlülüğünün çok zor 

durum hali olmaksızın yerine getirilmemesi veya yasal süresi dıĢında yerine getirilmesi ya da 

eksik yerine getirilmesi halinde, taksit ödeme yükümlülükleri düzenli olarak yerine getiriliyor 

olsa dahi, kalan taksitler için 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiĢ 

olacaktır. 

Yeniden yapılandırılmıĢ taksitlerle ilgili ödeme yükümlülüklerinin yerine getiriliyor 

olmasına rağmen, bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari aya iliĢkin primlerin çok zor durum 

hali olmaksızın süresi içinde ödenmediğinin veya eksik ödendiğinin tespit edilmesi halinde, 

6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı, üçüncü cari aya iliĢkin primlerin yasal 

ödeme süresinin sona erdiği ayı takip eden aydan baĢlanılarak kaybedilmiĢ sayılacaktır. 

Örnek 4- Ġlk taksit ödeme yükümlülüğü 30/6/2011 tarihinde baĢlayan (A) Limited 

ġirketince, çok zor durum hali olmaksızın; 2011/Haziran ve Temmuz aylarına ait sigorta 

primlerinin yasal süresi dıĢında ödendiği, 2011/Eylül ayına iliĢkin iĢsizlik sigortası priminin 

ise ödenmediğinin tespit edildiği varsayıldığında, bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari aya 

iliĢkin sigorta primlerinin ödeme yükümlülüğünün çok zor durum hali olmaksızın yerine 

getirilmemiĢ olması nedeniyle, ödeme vadesi 1/1/2011 tarihinden sonra gelen taksitler 

yönünden, bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiĢ olacaktır. 

Bu bağlamda, taksit ödeme yükümlülüklerini yerine getirmelerine rağmen, cari aylara 

iliĢkin prim ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyen borçluların, öncelikle çok zor durum 

halinde olup olmadıkları incelenecektir. 

Cari ay primlerini yasal süresinde ödemeyen borçluların çok zor durumda olup 

olmadıkları ise 3/2/2009 tarihli ve 2009/20 sayılı Genelgede belirtildiği Ģekilde incelenecektir. 

Anılan Genelgede belirtildiği Ģekilde, Mali Durum Bildirim Formunda beyan edilen bilgilere 

göre, borçlunun çok zor durumda olup olmadığına iliĢkin rasyonun 2 veya altında olması 

halinde, borçlunun çok zor durumda olduğu kabul edilecektir. 

Dolayısıyla, cari ay primlerini çok zor durumda bulunmaları nedeniyle ödeyemediği 

anlaĢılan borçlular, kalan taksitlerini 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre ödemeye devam 

edebileceklerdir. Söz konusu cari aylara iliĢkin primler ise, icra servislerine intikal ettirilerek, 

talep edilmesi halinde 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve 

taksitlendirilmek suretiyle tahsil edilebilecektir. 
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Buna karĢın, Mali Durum Bildirim Formunda beyan edilen bilgiler doğrultusunda 

rasyonun 2,01 veya üzerinde olduğunun anlaĢılması halinde, taksit ödeme yükümlülükleri 

düzenli olarak yerine getiriliyor olsa dahi, kalan taksitler için 6111 sayılı Kanun 

hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiĢ olacaktır. 

Borçluların çok zor durumda olup olmadıklarının tespiti sırasında, 2009/20 sayılı 

Genelgede belirtilen 100.000,00 TL‟nin belirlenmesinde, bir takvim yılı içinde süresi içinde 

ödenmeyen üç aya iliĢkin sigorta primi ve iĢsizlik sigortası primlerinin alacak asılları 

toplamının 100.000 TL‟yi aĢıp aĢmadığına bakılarak yapılacaktır.  

Diğer taraftan, çok zor durum halinin tespitine iliĢkin Mali Durum Bildirim Formu, 

ikiden fazla cari ay priminin ödenmediği her bir takvim yılı için ayrı ayrı düzenlenecek olup, 

bir takvim yılına iliĢkin rasyosu 2‟nin altında olmasına rağmen,  diğer takvim yılına iliĢkin 

rasyosu 2‟nin üzerinde olan borçluların, rasyo oranının 2‟nin üzerinde olduğu yıllara iliĢkin 

kalan taksitlerini 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre ödemeleri mümkün bulunmamaktadır. 

Bu bağlamda, taksit ödeme yükümlülüklerini yerine getirmelerine rağmen, cari aylara 

iliĢkin primler yönünden ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında ikiden fazla yerine 

getirmeyen borçluların çok zor durumda olmadıkları belirlenmeden yeniden yapılandırma 

anlaĢmaları bozulmayacaktır. 

Öte yandan, yeniden yapılandırılan borçlara iliĢkin 2011/Aralık ayına iliĢkin taksitlerin 

ve özel nitelikteki iĢyeri iĢverenlerince düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı 

tahakkuk eden 2011/Kasım ayına iliĢkin primlerin ödeme süresi 31/12/2012 tarihinin 

Cumartesine rastlaması nedeniyle 2/1/2012 tarihinde sona ermekle birlikte, gerek 2011/Aralık 

ayına iliĢkin taksitlerin, gerekse 2011/Kasım ayına iliĢkin primlerin ödenmemiĢ veya eksik 

ödenmiĢ ya da yasal süresi dıĢında ödenmiĢ olması halinde,  taksit veya cari aylara iliĢkin 

ödeme yükümlülüklerinin ihlali 2011 yılı içinde gerçekleĢmiĢ sayılacaktır. Takip eden 

yıllarda da 31 Aralık tarihinin resmi tatile rastlaması ve taksit veya cari aylara iliĢkin 

primlerle ilgili ödeme yükümlülüklerinin ihlal edilmesi halinde, ihlal Aralık ayında 

gerçekleĢmiĢ kabul edilecektir. 

Öte yandan, yeniden yapılandırılan borçlara iliĢkin 2011/Aralık ayına iliĢkin taksitlerin 

ve özel nitelikteki iĢyeri iĢverenlerince düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı 

tahakkuk eden 2011/Kasım ayına iliĢkin primlerin ödeme süresi 31/12/2012 tarihinin 

Cumartesine rastlaması nedeniyle 2/1/2012 tarihinde sona ermekle birlikte, gerek 2011/Aralık 

ayına iliĢkin taksitlerin, gerekse 2011/Kasım ayına iliĢkin primlerin ödenmemiĢ veya eksik 

ödenmiĢ ya da yasal süresi dıĢında ödenmiĢ olması halinde,  taksit veya cari aylara iliĢkin 

ödeme yükümlülüklerinin ihlali 2011 yılı içinde gerçekleĢmiĢ sayılacaktır. Takip eden 

yıllarda da 31 Aralık tarihinin resmi tatile rastlaması ve taksit veya cari aylara iliĢkin 

primlerle ilgili ödeme yükümlülüklerinin ihlal edilmesi halinde, ihlal Aralık ayında 

gerçekleĢmiĢ kabul edilecektir. 

Diğer taraftan, 6111 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin altıncı fıkrasında, “İl özel 

idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar 

hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ve 14 üncü maddesinin üçüncü 

fıkrası hükümleri uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır. 

Kanunun bu hükmüne istinaden, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil 

bütçeli ve kamu tüzel kiĢiliğini haiz kuruluĢlara ait kapsama giren borçların yeniden 

yapılandırılması halinde, yalnızca taksitlerle ilgili ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilip 

getirilmediğine bakılacaktır. Dolayısıyla, bahse konu borçlular, taksit ödeme yükümlülüklerini 

yerine getirdikleri takdirde, ikiden fazla cari aylara iliĢkin primlerini ödememiĢ olsalar dahi 

yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanmaya devam edebileceklerdir. Ancak, cari aylara 

iliĢkin borçların ödenmemiĢ olması halinde, söz konusu borçlar 5510 sayılı Kanunun 88 inci ve 

89 uncu maddeleri uyarınca takip ve tahsil edilecektir. 
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3.9- Taksit Tutarının %10’u Aşılmamak Şartıyla 5 Liraya Kadar Yapılmış Eksik 

Ödemeler 

6111 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasına istinaden, taksit tutarının    

% 10‟unu aĢmamak kaydıyla 5 liraya (bu tutar dahil) kadar yapılmıĢ eksik ödemeler için, 

6111 sayılı Kanun hükümleri ihlal edilmiĢ sayılmayacaktır.  

Diğer taraftan, taksit tutarının %10‟unu aĢmamak kaydıyla 5 liraya kadar eksik 

ödenmiĢ tutarlar, yapılandırma süreci içerisinde ödenmek istendiği takdirde, 6183 sayılı 

Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı üzerinden hesaplanacak geç 

ödeme zammı ile birlikte tahsil edilecektir. 

3.10- 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (b) Bendinin (4) 

Numaralı Alt Bendi Kapsamındaki Sigortalılık Statüsünden Kaynaklanan Alacaklar  

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt 

bendi kapsamına giren sigortalılar tarafından, kapsama giren borçlar için taksitle ödeme 

yolunun tercih edilmesi halinde; 

- Bir takvim yılı içinde ödenmesi gereken taksitler, taksitlendirme süresini (son taksiti) 

takip eden ayın sonu aĢılmamak kaydıyla ait oldukları yılın sonuna kadar, 

- Bir takvim yılı içinde ikiden fazla olmamak kaydıyla, ödenmemiĢ veya eksik 

ödenmiĢ ya da yasal süresi geçirildikten sonra ödenmiĢ taksitler en geç son taksiti izleyen ayın 

sonuna kadar, 

 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında 

hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödendiği takdirde, 6111 sayılı Kanun 

hükümlerinden yararlanılmıĢ olacaktır. 

Örnek 1– 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) 

numaralı alt bendi kapsamında yer alan (D) sigortalısının taksitlendirme farkı dahil aylık 

taksit tutarlarının toplamı ve bu taksitlerin ödeme vadelerinin, 

Taksit No Taksit Tutarı Son Ödeme tarihi 

1 450,00 30/06/2011 

2 450,00 02/09/2011 

3 450,00 31/10/2011 

4 450,00 02/01/2012 

5 450,00 29/02/2012 

6 450,00 30/04/2012 

Ģeklinde olduğu varsayıldığında, 2011 yılına iliĢkin dört taksitten en az ikisinin 2/1/2012 

tarihine kadar ödenmesi halinde anılan Kanun hükümlerinden yararlanmaya devam edilecektir. 

3.11- Yeniden Yapılandırma Hakkının Kaybedilmesi Halinde Bakiye Alacakların 

Tahsili 

Kapsama giren borçları 6111 sayılı Kanun uyarınca yeniden yapılandırılmıĢ olan 

borçluların, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle 6111 sayılı Kanun 

hükümlerinden yararlanma hakkını kaybetmeleri halinde, anılan Kanunda öngörülen 

hükümlerden ödedikleri tutar kadar yararlanacaklardır. 

Örnek 1- (A) Limited ġirketinin kapsama giren borçlarının;  

Alacağın Dönemi 
Alacak Aslı 

(TL) 

24/2/2011 Tarihi 

İtibariyle  

TEFE/ÜFE (TL) 

Toplam 

(TL) 

2007/Haziran 5.368,00 1.583,99 

 
6.951,99 

2009/Mart 5.487,00 893,73 

 
6.380,73 

2010/Kasım 6.384,00 271,20 6.655,20 

Toplam 17.239,00 2.748,92 

 

19.987,92 
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ödeme planının ise; 

Taksit 

No 

Taksit tutarı 

(TL) 

Taksitlendirme 

Farkı (TL) 

Toplam 

(TL) 

Son Ödeme 

Tarihi 

1 3.331,32 166,57 3.497,89 30/06/2011 

2 3.331,32 166,57 3.497,89 02/09/2011 

3 3.331,32 166,57 3.497,89 31/10/2011 

4 3.331,32 166,57 3.497,89 02/01/2012 

5 3.331,32 166,57 3.497,89 29/02/2012 

6 3.331,32 166,57 3.497,89 30/04/2012 

Toplam 19.987,92 999,42 20.987,34  

Ģeklinde olduğu ve birinci taksitini ödemesine rağmen diğer taksitlerini ödememesi 

nedeniyle, ödenmeyen taksitler yönünden 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma 

hakkını kaybettiği varsayıldığında; 

Birinci taksit için ödenen (taksitlendirme farkı dikkate alınmaksızın, borç aslı ve 

hesaplanan TEFE/ÜFE tutarı olan) 3.331,32 TL‟nin; 

- 3.331,32 X 17.239,00 / 19.987,92 = 2.873,17 TL‟si 2007/Haziran ayına iliĢkin prim 

aslına, 

- 3.331,32 X 2.748,92 / 19.987,92= 458,15 TL‟si 2007/Haziran ayına iliĢkin primin 

gecikme zammına mahsup edilecektir. 

Bu durumda, 2007/Haziran ayına iliĢkin 5.368,00 TL tutarındaki primin 2.873.17 TL 

sinin fer‟ileri ile birlikte tahsil edildiği kabul edilecektir.  

Dolayısıyla, 2007/Haziran ayına iliĢkin 5.368,00 - 2.873,17 = 2.494,83 TL tutarındaki 

prim ile 2009/Mart ayına iliĢkin 5.487,00 TL ve 2010/Kasım ayına iliĢkin 6.384,00 TL 

tutarındaki primler 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 

hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir. 

Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilmiĢ iken 

yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilmiĢ olan alacaklara iliĢkin ödeme yükümlülüklerinin 

yerine getirilmemesi nedeniyle yeniden yapılandırma hakkının kaybedilmesi halinde, tecil ve 

taksitlendirme kapsamında tahsil edilmiĢ taksitler için herhangi bir bozma iĢlemi yapılmayacaktır. 

4- 5510 Sayılı Kanunun Geçici 24 üncü ve 25 inci Maddeleri Kapsamındaki 

Yeniden yapılandırma Anlaşmalarının İhyasına İlişkin Usul ve Esaslar 

 Kapsama giren borçları, 5510 sayılı Kanunun geçici 24 üncü veya geçici 25 inci 

maddelerine istinaden yeniden yapılandırılmıĢ, ancak ödeme yükümlülüklerini yerine 

getirmemeleri nedeniyle yeniden yapılandırma anlaĢmaları bozulmuĢ olan borçluların, 

yeniden yapılandırma anlaĢmalarının ihya edilmesine iliĢkin hususlar 6111 sayılı Kanunun 

“Sosyal güvenlik borç yapılandırma anlaĢmalarının ihyasına iliĢkin hükümler” baĢlıklı 15 inci 

maddesinde açıklanmıĢtır.  

Kanunun anılan hükmüne istinaden, 5510 sayılı Kanunun geçici 24 üncü ve 25 inci 

maddeleri kapsamındaki yeniden yapılandırma anlaĢmaları bozulmuĢ olan borçluların, 

yeniden yapılandırma anlaĢmalarının ihyasına iliĢkin usul ve esaslar aĢağıda açıklanmıĢtır. 

4.1- Kapsama giren borçlular 

Bilindiği gibi, kapsama giren borçları 5510 sayılı Kanunun geçici 24 üncü veya geçici 

25 inci maddesine istinaden yeniden yapılandırılmıĢ olan borçluların, bir takvim yılı içindeki 

ödenmemiĢ veya eksik ödenmiĢ taksit sayısının üçten fazla olması veya üçten fazla 

olmamasına rağmen ödenmemiĢ veya eksik ödenmiĢ taksitlerin son taksiti izleyen ayın 

sonuna kadar ödenmemiĢ olması halinde, yeniden yapılandırma anlaĢmaları bozulmuĢtur. 

6111 sayılı Kanunun 15 nci maddesi ile kapsama giren borçları, 5510 sayılı Kanunun 

geçici 24 üncü veya geçici 25 inci maddesine istinaden yeniden yapılandırılan, ancak ödeme 
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yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yeniden yapılandırma anlaĢmaları bozulan 

borçlulardan,  

- Oniki taksite kadar taksit talebinde bulunmuĢ olanların, ödenmemiĢ veya eksik 

ödenmiĢ taksit sayısı dörtten fazla olmayanlarının, 

- Yirmi dört taksite kadar taksit talebinde bulunmuĢ olanların, ödenmemiĢ veya eksik 

ödenmiĢ taksit sayısı sekizden fazla olmayanlarının, 

yeniden yapılandırma anlaĢmaları talepte bulunmaları halinde ihya edilecektir. 

Örnek 1- 5510 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamına giren borçlarını 14 

eĢit taksitte ödemek üzere baĢvuruda bulunan (A) Limited ġirketinin 12 taksitini ödediği, ancak 

son iki taksitini, son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödememiĢ olması nedeniyle yeniden 

yapılandırma anlaĢmasının bozulmuĢ olduğu varsayıldığında, bahse konu borçlu tarafından 6111 

sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırma anlaĢmasının ihya edilmesi amacıyla baĢvuruda 

bulunulması halinde, bozulmuĢ olan yeniden yapılandırma anlaĢması yeniden ihya edilecektir. 

Örnek 2- 5510 sayılı Kanunun geçici 25 inci maddesi kapsamına giren borçlarını oniki 

eĢit taksitte ödemek üzere baĢvuruda bulunan (B) gerçek kiĢisinin beĢ taksitini ödediği, ancak 

kalan yedi taksitini ödememiĢ olması nedeniyle yeniden yapılandırma anlaĢmasının bozulmuĢ 

olduğu varsayıldığında, bahse konu borçlu tarafından 6111 sayılı Kanuna göre yeniden 

yapılandırma anlaĢmasının ihya edilmesi amacıyla baĢvuruda bulunulsa dahi, ödenmemiĢ taksit 

sayısı dördün üzerinde olduğundan yeniden yapılandırma anlaĢması ihya edilmeyecektir. 

4.2- İhya Başvuru Süresi, Yeri ve Şekli 

5510 sayılı Kanunun geçici 24 üncü ve geçici 25 inci maddeleri kapsamına giren 

borçları yeniden yapılandırıldığı halde, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri 

nedeniyle yapılandırma anlaĢmaları bozulmuĢ olan borçlulardan yeniden yapılandırma 

anlaĢmalarının ihya edilmesini isteyen borçluların en geç 2/5/2011 tarihine kadar; 

- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki 

sigortalılık statüsünden kaynaklanan sigorta primi, iĢsizlik sigortası primi ve idari para cezası 

borçları için e-Sigorta kanalıyla veya örneği Ek: 1/a‟da yer alan baĢvuru formu doldurulmak 

suretiyle elden ya da posta yoluyla iĢyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Ġl 

Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine,  

- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki 

sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borçları için örneği Ek: 1/b‟de yer alan baĢvuru 

formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta yoluyla sigortalı dosyalarının bulunduğu 

Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine, 

- Emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalıĢmaya baĢlayan sigortalıların sosyal 

güvenlik destek primi borçları için, örneği Ek-1/f yer alan baĢvuru formu doldurulmak 

suretiyle elden ya da posta yoluyla sigortalı dosyalarının bulunduğu Sosyal Güvenlik Ġl 

Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine, 

- Ġsteğe bağlı sigorta ile topluluk sigortası ve isteğe bağlı sigorta prim borçları için 

Ek:1/ı‟da yer alan baĢvuru formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla en son 

primin ödendiği Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine, 

müracaat etmeleri gerekmektedir. 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki 

sigortalılık statüsünden kaynaklanan sigorta primi, iĢsizlik sigortası primi ve idari para cezası 

borçları için e-Sigorta kanalıyla yapılacak ihya baĢvuruları, iĢveren sistemi ana menüden 16-

15 nolu seçenekler iĢaretlenmek suretiyle eriĢilen “5510 ĠHYA BAġVURUSU YAPAN 

ĠġYERLERĠ LĠSTESĠ” seçeneği vasıtasıyla alınabilecektir. 
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4.3- İhya işlemleri  
5510 sayılı Kanunun geçici 24 üncü veya 25 inci maddelerine istinaden borçları 

yeniden yapılandırılmıĢ, ancak ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle 
yeniden yapılandırma anlaĢmaları bozulmuĢ olan borçlularca ihya baĢvurusunda bulunulması 
halinde, öncelikle geçici 24 üncü veya geçici 25 inci madde kapsamına giren alacakların 
tamamının yeniden yapılandırma iĢleminin bozulmasının ardından cari usul ve esaslar 
çerçevesinde ödenip ödenmediği araĢtırılacaktır. 

Yapılan araĢtırmada, yeniden yapılandırma iĢleminin bozulmasının ardından kapsama 
giren bakiye alacakların tamamının cari usul ve esaslara göre ödendiğinin anlaĢılması halinde, 
ihya iĢlemi yapılmayarak, geçici 24 üncü veya geçici 25 inci madde kapsamına giren alacakların 
tamamının ödenmiĢ olduğu, dolayısıyla ihya iĢleminin yapılamayacağı ilgililere bildirilecektir. 

Buna karĢın, bozma iĢlemi sonucunda, bakiye alacakların tamamının cari usul ve 
esaslara göre ödenmediğinin ve oniki taksite kadar olan yapılandırmalar için dört veya dörtten 
az, yirmidört taksite kadar olan yapılandırmalar için sekiz veya sekizden az taksitin 
ödenmemiĢ olduğunun anlaĢılması halinde yeniden yapılandırma anlaĢmaları ihya edilerek, 
yeniden yapılandırma anlaĢmalarının bozulduğu tarihten sonra geçici 24 üncü veya geçici 25 
inci madde kapsamına giren alacaklar için yapılan ödemeler, aynı borç türündeki taksit 
tutarlarına mahsup edilecektir. 

Bu durumda,  
1) Geçici 24 üncü veya geçici 25 inci maddeye göre yapılmıĢ olan baĢvuru tarihi ve 

taksitlendirme süresi dikkate alınmak suretiyle ödeme planı yeniden oluĢturulacak, 
2) Gerek yeniden yapılandırma iĢleminin devam ettiği süre içinde tahsil edilmiĢ taksit 

tutarları, gerekse yeniden yapılandırma iĢlemlerinin bozulmasının ardından kapsama giren 
alacaklara iliĢkin cari usul ve esaslara göre tahsil edilen paralar taksit tutarlarına aktarılacaktır. 

Diğer taraftan, ihya baĢvurusunda bulunan borçluların, cari usul ve esaslara göre 
ödemiĢ oldukları paraların ödenmemiĢ veya eksik ödenmiĢ taksitlere mahsup edilmesinin 
ardından, söz konusu paraların taksitlerin tümünü karĢılaması ve bakiye tutar ortaya çıkması 
halinde, artan bu paralar ilgililere iade edilmeyeceği gibi, kapsama girmeyen borçlara da 
mahsup edilmeyeceğinden arızi gelirler hesabına aktarılacaktır. 

Ġhya baĢvurularına istinaden, Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüklerince/Sosyal Güvenlik 
Merkezlerince öncelikle ödenmemiĢ veya eksik ödenmiĢ taksit sayısının, dört veya sekiz 
taksitten fazla olup olmadığı kontrol edilecektir. Dolayısıyla, ödenmemiĢ veya eksik ödenmiĢ 
taksit sayısı; 

- Oniki taksite kadar taksit talebinde bulunmuĢ olanlar için, dörtten fazla olması halinde, 
- Yirmidört taksite kadar taksit talebinde bulunmuĢ olanlar için, sekizden fazla olması 

halinde, 
ihya baĢvuruları kabul edilmeyecektir. 
Ġhya baĢvurularının kabul edilmesi halinde ise, geçici 24 üncü veya geçici 25 inci 

madde kapsamına girmeyip 6111 sayılı Kanun kapsamına giren alacaklar, anılan Kanun 
gereğince ayrıca yeniden yapılandırılacaktır. 

Diğer taraftan, ihya baĢvurularının e-Sigorta kanalıyla yapılması halinde, geçici 24 üncü 
veya geçici 25 inci maddeye göre yeniden yapılandırılmıĢ ancak ödeme yükümlülüklerinin 
yerine getirilmemesi nedeniyle bozulmuĢ olan yapılandırma anlaĢmalarının ihya kapsamına 
girip girmediği, baĢka bir ifade ile daha önceki taksit sürelerine göre dört veya sekiz taksitten 
fazla ihlalin olup olmadığı sistem tarafından kontrol edilmekte ve ihya kapsamına girmeyen 
borç türleri ile ilgili ihya baĢvurusu yapılmasına sistem tarafından izin verilmemektedir. 

4.4- İhya Kapsamında Ödenecek Tutarın Hesaplanması ve Ödeme Süresi  

Ġhya iĢlemlerinin yapılmasının ve ödenen paraların ilgili taksitlere mahsup edilmesinin 
ardından, ödenmemiĢ veya eksik ödenmiĢ taksitlerin, en geç ihya baĢvurusunda bulunulan tarihi 
izleyen üçüncü ayın sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, ihya baĢvurusunun; 
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- 2011/ġubat ayı içinde yapılması halinde, hesaplanan borçların tamamı, en geç 31/5/2011 
tarihine kadar, 

- 2011/Mart ayı içinde yapılması halinde, hesaplanan borçların tamamı, en geç 
30/6/2011 tarihine kadar, 

- 2011/Nisan ayı içinde yapılması halinde, hesaplanan borçların tamamı en geç 1/8/2011 
tarihine kadar, 

ödenecektir.  
Örnek 1- (D) gerçek kiĢisince, ihya baĢvurusunun;  
- 18/3/2011 tarihinde yapıldığı varsayıldığında, ihya kapsamındaki alacakların 

tamamının en geç 30/6/2011 tarihine kadar, 
- 27/4/2011 tarihinde yapıldığı varsayıldığında ise, ihya kapsamındaki alacakların 

tamamının en geç 1/8/2011 tarihine kadar, 
ödenmesi icap etmektedir. 
Diğer taraftan yeniden yapılandırma anlaĢmasının ihya edilmesi halinde, ödenmemiĢ 

veya eksik ödenmiĢ taksitler, ödeme vadesinin sona erdiği tarihten, ödemenin yapılacağı 
tarihe kadar hesaplanacak DĠBS + 1 faizi ile birlikte tahsil edilecektir. 

Örnek 2- Geçici 24 üncü madde kapsamına giren borçları için 9/7/2008 tarihinde 12 ay 
süreli taksitlendirme talebinde bulunmuĢ olan (D) Anonim ġirketine ait ödeme planının; 

Ödeme Ayı Taksit Tutarı (TL) Ödeme Ayı Taksit Tutarı (TL) 

2008/Ağustos 1.500,00 2009/ġubat 1.500,00 

2008/Eylül 1.500,00 2009/Mart 1.500,00 

2008/Ekim 1.500,00 2009/Nisan 1.500,00 

2008/Kasım 1.500,00 2009/Mayıs 1.500,00 

2008/Aralık 1.500,00 2009/Haziran 1.500,00 

2009/Ocak 1.500,00 2009/Temmuz 1.500,00 

Toplam   18.000,00 

Ģeklinde olduğu,  
ihya iĢleminin ardından ödenmemiĢ taksit tutarlarının, 

Ödeme Ayı Taksit Tutarı (TL) Ödeme Ayı Taksit Tutarı (TL) 

2008/Ağustos TAHSĠL 2009/ġubat TAHSĠL 

2008/Eylül TAHSĠL 2009/Mart TAHSĠL 

2008Ekim TAHSĠL 2009/Nisan TAHSĠL 

2008/Kasım TAHSĠL 2009/Mayıs TAHSĠL 

2008/Aralık TAHSĠL 2009/Haziran TAHSĠL 

2009/Ocak 1.500,00 2009/Temmuz 1.500,00 

Toplam   3.000,00 

Ģeklinde olduğu ve söz konusu taksitlerin 23/4/2011 tarihinde ödeneceği 
varsayıldığında; 

- 2009/Ocak ayı taksiti, 1/2/2009 tarihinden 23/4/2011 tarihine kadar aylık olarak 
hesaplanacak DĠBS + 1 faizi ile birlikte, 

- 2009/Temmuz ayı taksiti ise, 1/8/2009 tarihinden 23/4/2011 tarihine kadar aylık 
olarak hesaplanacak DĠBS + 1 faizi ile birlikte, 

tahsil edilecektir. 

4.5- İhya Kapsamındaki Alacakların Tam Olarak Ödenmemesi Halinde 
Yapılacak Mahsup İşlemi 

Ġhya kapsamına giren borçların tamamının en geç baĢvurunun yapıldığı tarihi izleyen 
üçüncü ayın sonuna kadar ödenmemesi halinde, ihya öncesi duruma dönülerek, ödenen taksit 
tutarları 16/180 Ek sayılı Genelgeye göre mahsup edilecektir. 

Mahsup iĢlemlerinin yapılmasının ardından bakiye alacaklar için, 6183 sayılı Kanun 
uyarınca takibe geçilecektir. 



 

 

____________________________________________________________________________________    

MithatpaĢa Cad. No:7 Sıhhiye/Ankara                                Ayrıntılı bilgi için irtibat: N.AFġĠN Dai.BĢk.V.  

Tel: (0312) 458 71 10   Faks: (0312) 432 12 37                                                     Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr    

                                                                                                                               e-posta: primtahsilat@sgk.gov.tr  

51/66 

5- Diğer Usul ve Esaslar 

5.1- Ödeme Planlarının İlgililere Tebliği 

6111 sayılı Kanun uyarınca yapılacak yeniden yapılandırma baĢvurularına istinaden 
hazırlanan ödeme planları ilgili memur ve servis Ģefi (servis Ģefinin bulunmaması halinde 
müdür yardımcısı/merkez müdürü gibi sıralı imza yetkilileri) tarafından imzalanarak, 7201 
sayılı Tebligat Kanununa göre ilgililere tebliğ edilecektir. 

Hal böyle olmakla birlikte, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) 
bendi kapsamındaki sigortalılardan kaynaklanan prim borçları ile idari para cezası borçlarına 
iliĢkin baĢvuruların e-Sigorta kanalıyla yapılması halinde, ödeme planları da e-Sigorta kanalıyla 
ilgililere gönderilecek olup, bu Ģekilde bildirilecek olan ödeme planları 7201 sayılı Kanuna göre 
tebliğ edilmiĢ sayılacaktır. 

5.2- Bozulması Gereken Yeniden yapılandırma Anlaşmaları 

Yeniden yapılandırma baĢvurusunda bulunan borçluların 6111 sayılı Kanuna göre 
ödeyecekleri tutarların hesaplanması sırasında, 16/244 veya 16/259 Ek sayılı Genelgeler uyarınca 
veya 4958, 5458 ya da 5510 sayılı Kanunun geçici 24 üncü veya geçici 25 inci maddelerine 
istinaden yeniden yapılandırılmıĢ ancak ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi 
nedeniyle bozulması gereken bir ödeme planının bulunduğunun anlaĢılması halinde, 6111 
sayılı Kanuna göre ödenecek tutar, ödeme planının bozulmasının ardından hesaplanacaktır. 

5.3- 5510/4/1-b Kapsamındaki Sigortalıların ve Bunların Hak Sahiplerinin Genel 

Sağlık Sigortasından Yararlanma Şartları 

6111 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin onüçüncü fıkrasında, “5510 sayılı Kanunun 4 
üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında bulunan sigortalılar, bu Kanun 
kapsamındaki borçlarını yapılandırmaları halinde, yapılandırılan borç haricinde altmış 
günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya altmış günden fazla prim ve 
prime ilişkin borçları bulunmakla birlikte bu borçlarını ilgili kanunlara göre taksitlendirmiş 
veya yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları kaydıyla, bu 
Kanuna göre yapılandırılan borçlarının bir taksitini tam olarak ödemelerinden itibaren hak 
sahipleri de dâhil genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılır.” hükmü yer almaktadır. 

Kanunun bu hükmüne istinaden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (b) bendi kapsamında yer alan ve kapsama giren borçlarını bu Kanuna göre ödemek 
amacıyla baĢvuruda bulunan sigortalılar veya bunların hak sahipleri,  

1) Yeniden yapılandırılan borçları için peĢin ödeme yolunu tercih etmeleri halinde 
yapılandırılan borcun tamamını, taksitle ödeme yolunu tercih etmeleri halinde ise ilk taksiti 
ödemeleri, 

2) Yapılandırılan borç haricinde altmıĢ günden fazla prim ve prime iliĢkin borçlarının 
bulunmaması veya bulunmakla birlikte bu borçların, ilgili kanunlara göre taksitlendirilmiĢ 
veya yapılandırılmıĢ olması ve taksitlendirme ve yapılandırmaların devam ediyor olması, 

3) 6111 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırılmıĢ borçlarla ilgili ödeme 
yükümlülüklerinin, yapılandırmaları bozulmayacak Ģekilde yerine getiriliyor olması, 

4) 6111 sayılı Kanunun 12 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtildiği 
Ģekilde anılan Kanuna göre yapılan baĢvuru tarihi itibariyle ilgili mevzuatına göre ödenmesi 
imkanı ortadan kalkmamıĢ isteğe bağlı sigorta ve topluluk sigortası primlerini yapılandıranlar 
yukarıda sayılan 1 ve 3 üncü maddelerde izah edilen Ģartlarla birlikte isteğe bağlı 
sigortalıların cari aylara ait prim borçlarının, topluluk sigortasına tabi olan sigortalıların ise  
60 günden fazla prim ve prime iliĢkin her türlü borcunun bulunmaması, 

5) 5510 sayılı Kanunun 4/1-a maddesi kapsamında 2925 sayılı Kanuna göre sigortalıkları 
devam edenlerin yukarda sayılan 1 ve 3 üncü maddelerde belirtilen Ģartlarla birlikte sağlık 
yardımlarından yararlanması için gerekli olan prim günlerine ait borcunun bulunmaması, 

kaydıyla kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu kiĢileri ilk taksitin ödenmesinden 
itibaren genel sağlık sigortasından yararlanırlar. 
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5.4- Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar 

6111 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin beĢinci fıkrasında, “5510 sayılı Kanun 

kapsamından çıkarılan işyerlerine ilişkin olup işyerine ait borcun tamamının ödeme süresi 

31/12/2010 veya önceki bir tarihe ilişkin olduğu halde ödenmemiş sigorta primi, işsizlik 

sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası asılları toplamı 50 lirayı 

aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve gecikme 

zammı gibi fer’ilerinin ve aslı ödenmiş olan fer’i alacaklardan tutarı 100 lirayı aşmayanların 

tahsilinden vazgeçilir.” hükmü yer almaktadır. 

Kanunun bu hükmüne istinaden, 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkartılan iĢyerlerine 

iliĢkin  olup, ödeme vadesi 31/12/2010 ve öncesinde sona ermiĢ; 

- Sigorta primi, iĢsizlik sigortası primi ve idari para cezası alacak asıllarının 

toplamının 50,00 TL‟yi aĢmaması halinde, 

- Aslı ödenmiĢ alacakların fer‟ilerinin toplamının 24/2/2011 tarihi itibariyle 100,00 

TL‟yi aĢmaması halinde, 

bu alacaklar ters kayıt oluĢturulmak suretiyle terkin edilecektir. 

Dolayısıyla, ihale konusu ve özel nitelikteki inĢaat iĢyerleri hariç olmak üzere yeniden 

yapılandırma baĢvurusunda bulunulan iĢyerlerinin, yeniden yapılandırma baĢvurusunda 

bulunulan tarih itibariyle 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkartılmıĢ olması ve kapsama giren 

alacakların, yukarıda belirtilen sınırların altında olması halinde, söz konusu alacaklar terkin 

edilerek durum bir yazı ile iĢverene bildirilecektir.   

5.5- Ödeme Süresi Tabii Afetler Nedeniyle Ertelenmiş Olan Borçlar 

5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin birinci fıkrasına istinaden, iĢyerleri yangın, su 

baskını, yer kayması, deprem gibi afete uğrayan, tabii afet nedeniyle tarımsal faaliyetinden 

dolayı zarar gören iĢverenler ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki 

sigortalılar, bu durumu belgelemeleri ve olayın meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde 

talepte bulunmaları halinde, prim ödeme aczine düĢtüklerinin, yapılacak inceleme sonucu 

anlaĢılması kaydıyla, afet tarihinden önce ödeme süresi dolmuĢ mevcut prim borçları ile 

afetin meydana geldiği tarihten itibaren tahakkuk edecek üç aylık prim borçları, olayın 

meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar Kurumca ertelenebilmektedir. 

Bu bağlamda, yeniden yapılandırma baĢvurusunda bulunan borçluların, 6111 sayılı 

Kanun kapsamına giren ve ödeme süresi tabi afet nedeniyle ertelenmiĢ olan borçlarının da 

bulunması halinde, bu borçların erteleme süresinin baĢlayıp bittiği süreler hariç olmak üzere 

6111 sayılı Kanun uyarınca hesaplanacak faiz ile birlikte peĢin veya taksitler halinde 

ödenmesi mümkün bulunmaktadır. 

5.6- Adi Ortaklıklar İle Apartman Kapıcılığı İşyerlerine İlişkin Borçların 

Yeniden Yapılandırılması 

Adi Ģirketlerin ortakları arasındaki münasebetleri düzenleyen 818 sayılı Borçlar 

Kanununun 525 inci maddesinde "Akit veya karar ile münhasıran şerike veya müteaddit 

şeriklere yahut üçüncü şahsa sureti katiyede tevdi edilmiş olmadıkça, şirket muamelâtının 

idaresi şeriklere aittir" denilmek suretiyle Ģirket ile ilgili muamelelerin idaresinin bütün 

ortaklar tarafından yürütüleceği esası kabul edilmiĢtir. 

Buna göre, adi ortaklıklarda, ortaklardan her biri, ortaklığa ait borcun tamamından 

sorumlu olduğundan, adi ortaklardan bir veya birkaçının ortaklığın Kuruma olan borçlarından 

kendi hisselerine karĢılık gelen kısmını ödemek amacıyla yeniden yapılandırma baĢvurusunda 

bulunmaları halinde, Borçlar Kanununun yukarıda belirtilen hükmü uyarınca, adi ortaklığı 

oluĢturan ortakların kendi hisselerine düĢen kısmı değil, adi ortaklığın kapsama giren 

borcunun tamamı 6111 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırılacaktır. 
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Yine bilindiği gibi, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda yer alan kat malikleri 

kurulunun tüzel kiĢiliği haiz olduğunu gösteren herhangi bir hüküm anılan Kanunda yer 

almadığından, bahis konusu kurulu, onu teĢkil eden maliklerin dıĢında, tüzel (hükmî) kiĢiliği 

haiz saymaya imkân bulunmamaktadır.  

Bu nedenle, kat maliklerinin bir veya birkaçının yalnızca kendi hisselerine isabet eden 

borçlarını 6111 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırmak amacıyla baĢvuruda bulunmaları 

halinde, bu taleplerin kabulü mümkün bulunmadığından, kat malikleri kuruluna ait borçların 

tamamı yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilecektir. 

5.7- İşyerinin Devri veya İntikali Halinde Devir Eden ve Devir Alan İşverenler ile 

İşyeri Kendisine İntikal Eden İşverenlerin, Üst Düzey Yöneticilerinin ve Limited Şirket 

Ortaklarının Sorumlu Oldukları Borçlar 

5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasına istinaden, sigortalının 

çalıĢtırıldığı iĢyeri aktif veya pasifi ile birlikte devralınır veya intikal eder ya da baĢka bir 

iĢyerine katılır veya birleĢirse, eski iĢverenin Kuruma olan prim, gecikme cezası, gecikme 

zammı ve diğer ferilerinden oluĢan borçlarından, aynı zamanda yeni iĢveren de müĢtereken ve 

müteselsilen sorumludur.  

Buna göre, iĢyerinin devri veya intikali durumunda, yeni iĢveren, eski iĢverenin 

borçlarından dolayı müĢtereken ve müteselsilen sorumlu tutulmakta; iĢyerini devreden 

iĢverenin ise, devir tarihine kadar olan borçlardan dolayı sorumluluğu devam etmektedir. 

Dolayısıyla, iĢyerini devir alan ya da kendisine intikal eden iĢverenlerin, 6111 sayılı 

Kanuna göre peĢin veya taksitle ödeme baĢvurusunda bulunmaları halinde, devir veya intikal 

tarihinden sonraki borçlarla birlikte, devir veya intikal tarihinden önceki borçlar da kapsama 

dahil edilecektir. 

ĠĢyerini devreden iĢverenlerin, 6111 sayılı Kanuna göre baĢvuruda bulunmaları halinde ise 

yalnızca devir tarihinden önceki kapsama giren borçlar, peĢin veya taksitler halinde ödenecektir.  

Diğer taraftan,  

- 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin yirminci fıkrasına göre, Kurumun sigorta 

primleri ve diğer alacakları, haklı bir sebep olmaksızın anılan Kanunda belirtilen sürelerde 

ödenmez ise kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlileri, tüzel kiĢiliği 

haiz diğer iĢverenlerin Ģirket yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere üst düzeydeki 

yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcileri Kuruma karĢı iĢverenleri ile birlikte 

müĢtereken ve müteselsilen, 

- 6183 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre ise, limited Ģirket ortakları, Ģirketten 

tahsil imkanı bulunmayan Kurum alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya,  

sorumlu tutulmuĢlardır.  

Bu nedenle, kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlilerinin, tüzel 

kiĢiliği haiz diğer iĢverenlerin Ģirket yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere üst düzeydeki 

yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcilerinin veya limited Ģirket ortaklarının görev 

yaptıkları veya ortaklık sıfatlarının devam ettiği sürelerden kaynaklanan borçları için 6111 

sayılı Kanuna istinaden baĢvuruda bulunmaları halinde, yalnızca kapsama giren ve sorumlu 

oldukları borçlar peĢin veya taksitle ödenebilecektir.  

Ancak, gerek iĢyerini devir eden iĢverenlerin, gerekse kamu idarelerinin tahakkuk ve 

tediye ile görevli kamu görevlilerinin, tüzel kiĢiliği haiz diğer iĢverenlerin Ģirket yönetim kurulu 

üyeleri de dahil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcilerinin veya 

limited Ģirket ortaklarının sorumlu oldukları dönemlere iliĢkin borçları için 6111 sayılı Kanuna 

istinaden baĢvuruda bulunmaları halinde, söz konusu iĢlemler manuel olarak yapılacaktır. 

5.8- Alt İşverenlerin Borçları 

5510 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre, alt iĢverenlerin Kurumumuza olan 

borçlarından, alt iĢveren ile birlikte asıl iĢveren de sorumlu tutulmuĢtur. 
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Dolayısıyla, alt iĢvereni bulunan iĢverenlerin, 6111 sayılı Kanun kapsamına giren 

borçları için baĢvuruda bulunmaları halinde, asıl iĢverenin borçlarının yanı sıra alt 

iĢverenlerin borçları da yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilecektir. 

Diğer taraftan, asıl iĢveren tarafından 6111 sayılı Kanuna istinaden yapılacak baĢvuru 

sırasında, varsa alt iĢverenin borçları da yeniden yapılandırma kapsamına dahil edileceğinden, 

asıl iĢverenden, daha sonraki bir tarihte anılan Kanuna istinaden baĢvuruda 

bulunulmayacağına dair alt iĢverenlerden alınmıĢ bir örneği Ek: 4‟de yer alan taahhütnamenin 

getirilmesi istenilecektir. 

Buna karĢın, asıl iĢverenin baĢvurusundan önce alt iĢverenin kendi borcu için 6111 

sayılı Kanuna istinaden baĢvuruda bulunması halinde, baĢvuruda bulunan alt iĢverenin 

kapsama giren borcu anılan Kanuna istinaden peĢin veya taksitle ödenebilecek, ancak 

Kurumla ihtilaf yaratmayacağına iliĢkin asıl iĢverenden bir örneği Ek: 5‟de yer alan 

taahhütnamenin getirilmesi alt iĢverenden istenilecektir. 

Hal böyle olmakla birlikte, gerek asıl iĢverenlerin, gerekse alt iĢverenlerin 6111 sayılı 

Kanuna istinaden baĢvuruda bulunmaları ve asıl iĢverenlerin, alt iĢverenlerden; alt 

iĢverenlerin ise asıl iĢverenlerden taahhütname almamaları halinde,  

- Asıl iĢverenlerin borçları, alt iĢverenlerin borçları da dahil edilerek elektronik ortamda, 

- Alt iĢverenlerin borçları ise, yalnızca kendi borçlarını kapsayacak Ģekilde manuel 

ortamda yapılandırılacaktır. 

Ancak bu durumda, gerek asıl iĢverenin, gerekse alt iĢverenin kapsama giren borçlarını 

ödemesi halinde, alt iĢverenin borçları mükerrer tahsil edilmiĢ olacağından, mükerrer tahsil 

edilmiĢ olan tutarlar asıl iĢverenlerin varsa borçlarına mahsup edilecek, borcunun bulunmaması 

halinde ise faizsiz olarak iade edilecektir. 

5.9- Yasal Süresi Dışında Verilmiş Olması Nedeniyle İncelemeye Sevk Edilmiş 

Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinden Dolayı Tahakkuk Eden Alacaklar 

Bilindiği gibi, Sosyal Sigorta ĠĢlemleri Yönetmeliğinin 103 üncü maddesine göre, 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı 

sayılanlara iliĢkin aylık prim ve hizmet belgelerinin, yasal verilmesi gereken sürenin sona 

erdiği tarihi takip eden üç aylık süre içinde Kurumumuza verilmiĢ olması halinde söz konusu 

prim belgeleri,  belgede kayıtlı sigortalıların; 

- ÇalıĢtırılmadığına iliĢkin bir tespitin olmaması, 

- ġüpheli bir durumunun bulunmaması, 

- Sigortalı iĢe giriĢ bildirgelerinin yasal süresi içinde verilmiĢ olması veya yasal süresi 

dıĢında verilmiĢ olmakla birlikte aylık prim ve hizmet belgesinin iliĢkin olduğu aydan önceki 

bir tarihte verilmiĢ olması halinde, 

herhangi bir incelemeye gidilmeksizin, iĢverenin defter tutmakla yükümlü olup 

olmadığı üzerinde durulmaksızın iĢleme konulmaktadır. 

Defter tutmakla yükümlü bulunan iĢverenlerce söz konusu üç aylık süre geçirildikten 

sonra Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgeleri ise, Kurumun denetim ve kontrolle 

görevli memurlarınca iĢyeri defter, kayıt ve belgelerinde yapılacak incelemenin ardından 

uygun görülmesi halinde iĢleme alınmaktadır. 

Hal böyle olmakla birlikte, gerek söz konusu üç aylık süre içinde verilmiĢ olmasına 

rağmen yukarıda belirtilen Ģartların sağlanamamıĢ olması nedeniyle, gerekse defter tutmakla 

yükümlü olan iĢverenlerce söz konusu üç aylık süre dıĢında verilmiĢ olması nedeniyle, 

incelemeye sevk edilen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden primlerin 

ödendiği tarihe kadar geçen süre zarfında gecikme cezası ve gecikme zammı iĢlemeye devam 

etmektedir. Bu nedenle, incelemeye sevk edilen aylık prim ve hizmet belgelerinin tahakkuk 

iĢlemleri inceleme sonucu beklenilmeksizin yapılacak, ancak hizmet kısmı (sigortalıların yer 

aldığı bölüm) ise yapılacak incelemenin ardından uygun görülmesi halinde iĢleme alınacaktır. 
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Ayrıca tahakkuk iĢlemlerinin yapılmasının ardından oluĢan idari para cezaları ilgililere tebliğ 

edilecektir. 

Bu bağlamda, 2010/Kasım ve önceki aylara iliĢkin olup yasal süresi geçirildikten 

sonra Kuruma verilen ve doğruluğunun tespiti amacıyla incelemeye sevk edilen aylık prim ve 

hizmet belgelerinin 24/2/2011 veya önceki bir tarihte Kuruma verilmiĢ olması ve bahse konu 

iĢverenlerin yeniden yapılandırma baĢvurusunda bulunmaları halinde, söz konusu prim 

belgelerinin tahakkuk iĢlemleri yapılarak, oluĢan idari para cezaları ilgililere tebliğ edilecek 

ve bahse konu prim ve idari para cezası borçları da yeniden yapılandırma kapsamına dahil 

edilecektir. Söz konusu prim belgelerinin hizmet kısmı ise yapılacak incelemenin ardından 

uygun görülmesi halinde iĢleme alınacaktır. 

Buna karĢın, defter tutmakla yükümlü bulunmayan iĢverenlerce, söz konusu üç aylık 

süre geçirildikten sonra Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinin doğruluğu fiilen 

yapılan denetimler sonucunda tespit edilmediği sürece, söz konusu prim belgeleri iĢleme 

alınmayarak iĢyeri dosyasında muhafaza edilecek ve durum bir yazı ile ilgililere bildirilecektir. 

5.10- Prim indirim ve teşvikleri ile devlet yardımı, teşvik ve desteklerden 

yararlanılması 

Bilindiği üzere, yasal ödeme süresi geçmiĢ sigorta primi, iĢsizlik sigortası primi ve 

idari para cezası borcu bulunan iĢverenlerin; 

- 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde, 

- 5084 sayılı Yatırımların ve Ġstihdamın TeĢviki ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik 

Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde, 

- 5746 sayılı AraĢtırma ve GeliĢtirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 

Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, 

- 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve GiriĢimlerini TeĢvik Kanununun 5 inci maddesinin 

birinci fıkrasında, 

öngörülen indirim ve teĢviklerden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır. 

Bu bağlamda, kapsama giren borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla baĢvuruda 

bulunan borçluların, baĢvuruda bulunulan tarihten itibaren, 6111 sayılı Kanun kapsamına 

girmeyen yasal ödeme süresi geçmiĢ baĢka borçlarının bulunmaması ve yukarıda belirtilen 

Kanunlarda öngörülen diğer Ģartları da sağlamıĢ olmaları kaydıyla, söz konusu teĢvik ve 

indirimlerden yararlanmaları mümkün bulunmaktadır. 

Örnek 1- 6111 sayılı Kanuna istinaden 12/4/2011 tarihinde yeniden yapılandırma 

baĢvurusunda bulunan (B) Anonim ġirketinin, anılan Kanun kapsamına girmeyen yasal 

ödeme süresi geçmiĢ baĢka borcunun bulunmadığı varsayıldığında, 12/4/2011 tarihi itibariyle 

yasal verilme süresi sona ermemiĢ 2010/Mart ayına iliĢkin aylık prim ve hizmet belgesini, 

05510 sayılı Kanun numarasını seçmek suretiyle Kurumumuza gönderebilecektir. Diğer 

taraftan bahse konu iĢveren, takip eden aylarda da, 6111 sayılı Kanun kapsamına girmeyen 

yasal ödeme süresi geçmiĢ prim ve idari para cezası borcu bulunmadığı, anılan Kanun 

hükümlerinden yararlanma hakkını kaybetmediği ve kayıt dıĢı sigortalı çalıĢtırdığı tespit 

edilmediği takdirde aylık prim ve hizmet belgelerini 05510 sayılı Kanun numarasını seçmek 

suretiyle Kurumumuza gönderebilecektir. 

Örnek 2– 5084 sayılı Kanunun uygulandığı Diyarbakır ilinde organize sanayi 

bölgesinde faaliyet gösteren (B) Anonim ġirketinin 6111 sayılı Kanuna istinaden 25/4/2011 

tarihinde yeniden yapılandırma baĢvurusunda bulunduğu, anılan Kanun kapsamına girmeyen 

yasal ödeme süresi geçmiĢ baĢka borcunun bulunmadığı ve söz konusu iĢyerinde 10 sigortalı 

çalıĢtırıldığı varsayıldığında, 25/4/2011 tarihi itibariyle 2010/Mart ayına iliĢkin aylık prim ve 

hizmet belgesinin yasal verilme süresi sona erdiğinden bahse konu iĢveren 2010/Nisan ayına 

iliĢkin aylık prim ve hizmet belgesini 05615 sayılı Kanun numarasını seçmek suretiyle 

Kurumumuza gönderebilecektir.  
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Diğer taraftan, bahse konu iĢveren, takip eden aylarda, 6111 sayılı Kanun kapsamına 

girmeyen yasal ödeme süresi geçmiĢ prim ve idari para cezası borcu bulunmadığı, 6111 sayılı 

Kanun hükümlerinden yararlanma hakkını kaybetmediği ve 10 veya üzerinde sigortalı 

çalıĢtırdığı takdirde aylık prim ve hizmet belgelerini 05084 sayılı Kanun numarasını seçmek 

suretiyle Kurumumuza gönderebilecektir. 

5.11- Devlet Yardımı, Teşvik ve Destekler Kapsamındaki İşveren Hissesi Sigorta 

Prim Teşvikinden Yararlanmaması Gerektiği Halde Yararlanan İşverenlerle İlgili 

Yapılacak İşlemler   

5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin altıncı fıkrasına göre, devlet yardımı, teĢvik 

ve desteklerden daha önce baĢlayıp devam eden nakdi olmayanlar hariç olmak üzere 

verilmesinden önce, iĢverenlerden Kuruma muaccel prim ve idari para cezası borçlarının 

bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına dair belge ve 

bilgilerin istenmesinin zorunlu olduğu, tecil ve takside bağlanmıĢ ya da yapılandırılmıĢ olan 

borçlara iliĢkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden dolayı anlaĢması bozulanlardan 

veya bu sebepler dıĢında söz konusu yardım, teĢvik ve desteklerden yararlanmaması gerektiği 

sonradan anlaĢılanlardan, yapılan devlet yardımı teĢvik ve destek ödemelerinin ilgili mevzuat 

çerçevesinde müeyyideleri ile birlikte geri alınacağı öngörülmüĢtür. 

Diğer taraftan, ĠĢverenlere Verilen Devlet Yardımı, TeĢvik ve Desteklerde Sosyal 

Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine ĠliĢkin Usul ve 

Esaslara Dair Tebliğin; 

4 üncü maddesinde, 5084 sayılı Yatırımların ve Ġstihdamın TeĢviki ile Bazı Kanunlarda 

DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun, 5746 sayılı AraĢtırma ve GeliĢtirme Faaliyetlerinin 

Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve GiriĢimlerini TeĢvik 

Kanunu uyarınca sağlanan sigorta prim teĢviklerinin bu Tebliğ kapsamında yer aldığı,  

5 inci maddesinde, Devlet yardımları ile teĢvik ve desteklerden yararlanacak olan tüzel 

kiĢiliği haiz olan ve tüzel kiĢiliği olmayan kurum ve kuruluĢ iĢverenlerinin çalıĢtırdığı 

sigortalılardan, gerçek kiĢiliği haiz iĢverenlerin ise gerek kendi sigortalılığı, gerekse 

çalıĢtırdığı sigortalılardan dolayı Türkiye genelinde yazının verildiği tarih itibarıyla toplamı 

4857 sayılı ĠĢ Kanunu gereğince 16 yaĢından büyük iĢçiler için belirlenen aylık asgari ücretin 

brüt tutarından fazla olan muaccel sosyal sigorta ve genel sağlık sigorta primi, sosyal güvenlik 

destek primi, iĢsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara bağlı gecikme cezası ve 

gecikme zammı borçlarının, Kanunun 90 ıncı maddesinin altıncı fıkrası kapsamına giren 

borçları oluĢturduğu, 

6 ncı maddesinde ise, iĢverenlerin, Devlet yardımları ile teĢvik ve desteklerden 

yararlanabilmeleri için, Türkiye genelinde bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen ve yazının 

verildiği veya borcun sorgulandığı tarih itibarıyla muaccel borçlarının bulunmaması veya 

borçlarının tecil ve taksitlendirilmiĢ ya da yapılandırılmıĢ olmasının gerektiği,   

Tecil ve takside bağlanmıĢ ya da yapılandırılmıĢ olan borçlara iliĢkin yükümlülüklerin 

yerine getirilmemesinden dolayı anlaĢması bozulanlardan veya bu sebepler dıĢında söz 

konusu yardım, teĢvik ve desteklerden yararlanmaması gerektiği sonradan anlaĢılanlardan, 

yapılan devlet yardımı, teĢvik ve destek ödemelerinin ilgili mevzuat çerçevesinde 

müeyyideleri ile birlikte geri alınacağı, ancak, yapılacak bir ay süreli tebligat üzerine kapsama 

giren borçlarını tam olarak ödemeleri halinde, bu Tebliğ kapsamında Devlet yardımları ile 

teĢvik ve desteklerden usulüne uygun yararlanılmıĢ sayılacağı, 

açıklanmıĢtır. 

Bu bağlamda, 2008/Ekim ayına iliĢkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinden 

baĢlanılarak, aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma gönderildiği tarih itibariyle, Türkiye 

genelinde kendi adına tescil edilmiĢ iĢyerleri ile ortak, üst düzey yönetici, iĢveren vekili ve alt 

iĢveren olarak iĢlem gördüğü iĢyerlerinden kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiĢ sigorta 
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primi, iĢsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara iliĢkin gecikme cezası ve gecikme 

zammı ile gerçek kiĢi olması halinde ayrıca kendi sigortalılığından kaynaklanan yasal ödeme 

süresi geçmiĢ prim ve buna iliĢkin gecikme cezası ve gecikme zammı borç toplamı, 16 yaĢından 

büyükler için belirlenmiĢ aylık asgari ücretin brüt tutarından fazla olan iĢverenler, aylık prim ve 

hizmet belgelerini, 05084, 85084, 05615, 85615, 05225 veya 05746 sayılı Kanun numaralarını 

seçmek suretiyle düzenleyerek Kuruma göndermiĢler ise, bu iĢverenlerden, yapılacak bir ay 

süreli tebligat ile muaccel olan borçlarının tamamın, yazının tebliğinden itibaren bir aylık süre 

içinde ödenmesinin istenilmesi gerekmektedir. 

Dolayısıyla, 05084, 85084, 05615, 85615, 05225 veya 05746 sayılı Kanun numarası 

seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma gönderildiği 

tarihteki yasal ödeme süresi geçmiĢ borçlarının toplamı 16 yaĢından büyükler için belirlenmiĢ 

brüt asgari ücretin üzerinde olan borçlulara, bahse konu borçların bir aylık süre içinde 

ödenmesi hususunda bir tebligat yapılmıĢ olmasına rağmen, söz konusu borçların tamamı bir 

aylık süre içinde ödenmemiĢ ise, daha önce 05084, 85084, 05615, 85615, 05225 veya 05746 

sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle Kuruma gönderilmiĢ olan aylık prim ve hizmet 

belgelerinin iptal edilerek, Kanun numarası seçilmeksizin ek nitelikte aylık prim ve hizmet 

belgelerinin sisteme girilmesi gerekmektedir. 

Bu bağlamda, yeniden yapılandırma baĢvurusunda bulunan iĢverenlere, daha önce 

yukarıda belirtilen nitelikte bir tebligat yapılmıĢ olmasına rağmen, söz konusu iĢverenlerce 

muaccel borçlar bir aylık süre içinde ödenmemiĢ ise, yeniden yapılandırma iĢlemlerinden önce 

05084, 85084, 05615, 85615, 5225 veya 5746 sayılı Kanun numaraları seçilmek suretiyle 

Kuruma gönderilmiĢ olan aylık prim ve hizmet belgeleri iptal edilerek, kanun numarası 

seçilmeksizin düzenlenecek asıl veya ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri yeniden 

girilecek ve oluĢan yeni durum üzerinden kapsama giren borçlar yeniden yapılandırılacaktır. 

5.12- İhalelere Katılabilmek, Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerden 

Yararlanabilmek, Hak Ediş Ödemesi veya Yapı Kullanma İzin Belgesi/Teminat İadesi 

Alabilmek Amacıyla Yapılan Başvurulara İstinaden Düzenlenecek Yazılar 

5.12.1- İhalelere katılabilmek amacıyla düzenlenecek yazılar 

Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun “Ġhaleye Katılımda Yeterlilik 

Kuralları” baĢlıklı 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendinde, Türkiye‟nin veya 

kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu bulunan 

isteklilerin ihale dıĢında bırakılacağı hükme bağlanmıĢtır. 

Kamu Ġhale Genel Tebliğinde ise, ihaleye katılacak olan isteklilerin, ihale tarihi itibariyle; 

I- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının,  

(a) bendi kapsamında gerek kendi adına çalıĢtırdığı, gerekse ortağı veya iĢveren vekili 

ya da üst düzey yönetici olduğu Ģirketlerde çalıĢtırılan sigortalılardan dolayı sigorta primine 

esas aylık kazanç üst sınırının 3 katını aĢmayan, 

(b) bendi kapsamında (gerçek kiĢi iĢverenlerin) kendi sigortalılığından dolayı, sigorta 

primine esas aylık kazanç alt sınırının 3 katını aĢmayan,  

(c) bendi kapsamında çalıĢtırdığı sigortalılardan dolayı, sigorta primine esas aylık 

kazanç üst sınırının 3 katını aĢmayan, 

yasal ödeme süresi geçmiĢ prim ve prime iliĢkin gecikme cezası ve gecikme zammı 

borçlarının, 

II- Kendisinden iĢ alan alt iĢverenlerin kendi adlarına çalıĢtırdıkları ve 5510 sayılı 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına giren sigortalılardan 

dolayı, sigorta primine esas aylık kazanç üst sınırının 6 katını aĢmayan yasal ödeme süresi 

geçmiĢ sigorta primi ve iĢsizlik sigortası primi ile bunlara iliĢkin gecikme cezası ve gecikme 

zammı borçlarının, 
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III- 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiĢ ya da 

çeĢitli Kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmıĢ olan yasal ödeme süresi geçmiĢ sigorta primi 

ve iĢsizlik sigortası primi ile bunlara iliĢkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının, 

IV- Tasarrufa teĢvik kesintisi ve katkı tutarları, konut edindirme yardımı, idari para 

cezası, özel iĢlem vergisi, eğitime katkı payı ve damga vergisi ile bunlara iliĢkin gecikme 

cezası ve gecikme zammı borçlarının,  

kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu olarak değerlendirilmeyeceği öngörülmüĢtür. 

Buna göre, ihalelere katılmak amacıyla kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu olup 

olmadığına iliĢkin yazı talep eden iĢverenlerin, 6111 sayılı Kanun uyarınca 24/2/2011 tarihi 

itibariyle hesaplanan borçları ile 6111 sayılı Kanun kapsamına girmeyen ve ihale tarihi itibariyle 

hesaplanan borçlarının toplamının yukarıda belirtilen limitlerin üzerinde olması halinde;  

- PeĢin ödeme yolunu tercih eden borçlulara, 6111 sayılı Kanun uyarınca yeniden 

yapılandırılmıĢ olan borçlarının (idari para cezası borçları hariç) tamamını ödedikleri tarih 

itibariyle (6111 sayılı Kanun kapsamına girmeyen muaccel borçların toplamının yukarıda 

belirtilen limitlerin altında olması kaydıyla), 

- Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlulara, 6111 sayılı Kanun kapsamına 

girmeyen muaccel borçları ile borçlarından (idari para cezası borçları hariç) vadesi geçtiği 

halde ihale tarihi itibariyle ödenmemiĢ veya eksik ödenmiĢ taksitlerinin toplamının yukarıda 

belirtilen limitlerin altında olması ve anılan Kanun hükümlerinden yararlanma hakkının 

devam etmesi kaydıyla,  

kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcunun bulunmadığı yönünde yazılar verilecektir. 

Buna karĢın, ihalelere katılmak amacıyla kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu olup 

olmadığına iliĢkin yazı talep eden iĢverenlerin, 6111 sayılı Kanun uyarınca 24/2/2011 tarihi 

itibariyle hesaplanan borçları ile anılan Kanun kapsamına girmeyen borçlarının ihale tarihi 

itibariyle toplamının yukarıda belirtilen limitlerin altında olması halinde, ihale tarihi itibariyle 

bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmediği takdirde kesinleĢmiĢ sosyal 

güvenlik prim borcunun bulunmadığı yönünde yazılar verilecektir. 

5.12.2- Hak ediş ödemelerine ilişkin düzenlenecek yazılar 

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin ikinci fıkrasına göre 

iĢverenlerin hakediĢleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime iliĢkin borçlarının 

bulunmaması kaydıyla ödenmektedir. 

Bu bağlamda, idarelerce, gerek iĢverenlerin muaccel borcunun olup olmadığının yazı 

ile sorulduğu durumlarda, gerekse elektronik ortamda sorgulandığı durumlarda, yeniden 

yapılandırılan borçlardan dolayı; 

- PeĢin ödeme yolunu tercih eden borçlular için; 6111 sayılı Kanun kapsamına giren 

borçların tamamının ödenmesi ve kapsama girmeyen muaccel borçların bulunmaması kaydıyla,  

- Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlular için; vadesi geçtiği halde ödenmemiĢ 

veya eksik ödenmiĢ taksit ile kapsama girmeyen muaccel borcun bulunmaması kaydıyla,  

hakediĢ ödemesine esas borcu yoktur yazıları verilecektir. 

5.12.3- Devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanabilmek amacıyla 

düzenlenecek yazılar 

5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin altıncı fıkrasına göre, devlet yardımı, teĢvik 

ve desteklerden yararlanabilmek için, devlet yardımı, teĢvik ve desteklerin (daha önce 

baĢlayıp devam eden nakdi olmayanlar hariç) verilmesinden önce, iĢverenlerden yasal ödeme 

süresi geçmiĢ prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve 

taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına dair belge ve bilgilerin istenilmesi zorunludur.  

Anılan Kanun hükmüne göre, devlet yardımı, teĢvik ve desteklerin verilmesinden 

önce, iĢverenin Türkiye genelinde kendi adına tescil edilmiĢ iĢyerleri ile ortak, üst düzey 

yönetici, iĢveren vekili ve alt iĢveren olarak iĢlem gördüğü iĢyerlerinden, iĢverenin gerçek kiĢi 
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olması halinde, ayrıca kendi sigortalılığından kaynaklanan (5510/4-1/b kapsamındaki) yasal 

ödeme süresi geçmiĢ prim borçlarının olup olmadığı sorgulanmaktadır. 

Diğer taraftan, ĠĢverenlere Verilen Devlet Yardımı, TeĢvik ve Desteklerde Sosyal 
Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine ĠliĢkin Usul ve 
Esaslara Dair Tebliğde, iĢverenlere verilecek devlet yardımı, teĢvik ve desteklerde, Türkiye 
genelinde, yazının verildiği tarih itibarıyla toplamı 16 yaĢından büyük iĢçiler için belirlenen 
aylık asgari ücretin brüt tutarından fazla olan muaccel sigorta primi, iĢsizlik sigortası primi, 
idari para cezası ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının dikkate 
alınacağı öngörülmüĢtür. 

Buna göre, devlet yardımı, teĢvik ve desteklerden yararlanabilmek amacıyla yasal ödeme 
süresi geçmiĢ prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına dair yazı talep eden 
iĢverenlerin, 6111 sayılı Kanun uyarınca 24/2/2011 tarihi itibariyle hesaplanan borçları ile anılan 
Kanun kapsamına girmeyen ve ihale tarihi itibariyle hesaplanan borçlarının toplamının 16 
yaĢından büyük iĢçiler için belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarından fazla olması halinde;  

- PeĢin ödeme yolunu tercih eden borçlulara; 6111 sayılı Kanun uyarınca yeniden 
yapılandırılmıĢ olan borçlarının tamamını ödedikleri tarih itibariyle, (6111 sayılı Kanun 
kapsamına girmeyen muaccel borçlarının bulunması halinde, söz konusu borçların toplamının 
16 yaĢından büyük iĢçiler için belirlenen aylık asgari ücretin altında olması kaydıyla) 

- Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlulara; 6111 sayılı Kanun kapsamına 
girmeyen muaccel borçları ile anılan Kanun kapsamındaki taksitlendirilmiĢ borçlarından 
vadesi geçtiği halde ödenmemiĢ veya eksik ödenmiĢ taksitlerinin toplamının yukarıda 
belirtilen limitlerin altında olması ve anılan Kanun hükümlerinden yararlanma hakkının 
devam etmesi kaydıyla,  

yasal ödeme süresi geçmiĢ prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığı yönünde 
yazılar verilecektir. 

Buna karĢın, devlet yardımı, teĢvik ve desteklerden yararlanabilmek amacıyla yasal 
ödeme süresi geçmiĢ prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına iliĢkin yazı talep 
eden iĢverenlerin, 6111 sayılı Kanun uyarınca 24/2/2011 tarihi itibariyle hesaplanan borçları 
ile anılan Kanun kapsamına girmeyen borçlarının toplamının 16 yaĢından büyük iĢçiler için 
belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarının altında olması halinde, 6111 sayılı Kanun 
hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmediği takdirde kesinleĢmiĢ yasal ödeme süresi 
geçmiĢ borçlarının bulunmadığı yönünde yazılar verilecektir. 

Diğer taraftan, kapsama giren borçlarının 6111 sayılı Kanuna göre yeniden 
yapılandırılmıĢ olması nedeniyle, devlet yardımı, teĢvik ve desteklerden yararlanan iĢverenlerin, 
ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle bu Kanun hükümlerinden yararlanma 
hakkını kaybetmeleri halinde, bakiye alacakların 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin 
ikinci fıkrasına göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte bir aylık süre 
içinde ödenmesi ilgililere 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilecektir.  

Borçların bir aylık süre içinde ödenmesi halinde devlet yardımı, teĢvik ve desteklerden 
usulüne uygun olarak yararlanıldığı kabul edilerek herhangi bir iĢlem yapılmayacaktır. Buna 
karĢın, söz konusu borçların bir aylık süre içinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, 
devlet yardımı, teĢvik ve desteği sağlayan ilgili kurum veya kuruluĢla temasa geçilerek, 
iĢverenin, yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkını kaybetmesine rağmen 
borçlarını bir aylık süre içinde ödemediği, bu nedenle daha önce sağlanmıĢ olan devlet yardımı, 
teĢvik ve desteklerin geri alınması gerektiği 7201 sayılı Kanuna göre ilgililere tebliğ edilecektir. 

5.12.4- Yapı Kullanma İzin Belgesi/Teminat İadesi Alabilmek Amacıyla Yapılan 

Başvurulara İlişkin Düzenlenecek Yazılar 

 5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin; 
- Ġkinci fıkrasına istinaden, iĢverenlerin kesin teminatları, ihale konusu iĢle ilgili olarak 

Kurumumuza borçlarının bulunmadığının tespit edilmesinden sonra iade edilmekte, 
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- Dördüncü fıkrasına istinaden, geçici iskân veya yapı kullanma izin belgeleri, yapılan 
inĢaat dolayısıyla Kurumumuza borçlarının bulunmadığının tespit edilmesinden sonra 
verilmektedir. 

 Kanunun bu hükmüne istinaden, 6111 sayılı Kanun kapsamına giren borçlarını peĢin 
veya taksitler halinde ödemek üzere baĢvuruda bulunmuĢ olan ihale konusu iĢyeri ve özel 
nitelikteki inĢaat iĢyeri iĢverenlerinin, kapsama giren borçları ile birlikte kapsama girmeyen 
diğer borçlarının tamamını ödemeleri kaydıyla iliĢiksizlik belgesi/teminat iadesi yazısı 
verilecektir. Aksi halde taksitler düzenli olarak ödense dahi, kapsama giren ve girmeyen 
borçların tamamı ödenmediği sürece söz konusu yazıların verilmesi mümkün bulunmamaktadır.  

Hal böyle olmakla birlikte, geçici kabulü noksansız olarak yapılmıĢ ihale konusu iĢler 
veya bitirilmiĢ olan özel nitelikteki inĢaatlar için, gerek 6111 sayılı Kanun kapsamına giren, 
gerekse girmeyen borçlarını karĢılayacak miktarda, bankalar ve özel finans kurumlarından 
alınmıĢ teminat mektuplarının ya da Hazine MüsteĢarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma 
senetlerinin veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerin teminat olarak verilmesi halinde, 
yeniden yapılandırılmıĢ olan borçların ödenmesi beklenilmeden iliĢiksizlik belgesi/teminat 
iade yazısı verilebilecektir. 

Borçlarına karĢılık olarak, banka teminat mektubu veya Devlet iç borçlanma senetleri 
ya da bu senetler yerine düzenlenen belgeleri teminat olarak vererek yeniden yapılandırma 
baĢvurusunda bulunan ve iliĢiksizlik belgesi/teminat iade yazısı talep eden iĢverenlerden 
ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle 6111 sayılı Kanun hükümlerinden 
yararlanma hakkının kaybedilebileceği göz önüne alınarak, talep edilen taksit süresi de 
dikkate alınarak ilave teminat alınacaktır. Bu durumda, teminat mektuplarının süresiz ve kesin 
olması gerekmektedir. 

Bu Ģekilde yapılacak olan baĢvurular sırasında alınacak olan teminat tutarı ise; 
kapsama giren ve girmeyen borç asıllarına iliĢiksizlik belgesinin verileceği tarihe kadar 5510 
sayılı Kanunun 89 uncu maddesine göre hesaplanacak toplam borç üzerinden; 

(Taksit süresi) X (Taksitlendirme baĢvurusunda bulunulan tarihten önceki ay için 
gerçekleĢmiĢ DĠBS oranı) = (Ġlave teminat oranı) 
(Ġlave teminat tutarı) = (Toplam borç tutarı) X (Ġlave teminat oranı) / (100) 
(Alınacak toplam teminat) = (Toplam borç tutarı) + (Ġlave teminat tutarı) 
formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır. 

5.13- Kapsama Giren Borçlar Nedeniyle Taşınır ve Taşınmaz Mallara Konulan 

Hacizler İle Alınan Teminatlar 

6111 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu Kanuna göre 
ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde 
kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir.” hükmü yer almaktadır.  

Buna göre, 6111 sayılı Kanun kapsamına giren alacaklarla ilgili yeniden yapılandırma 
baĢvurusunda bulunulması halinde, kapsama giren alacaklarla ilgili tatbik edilen hacizler, 
yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak, söz konusu ödemelere isabet eden tutardaki 
teminatlar ise iade edilecektir.  

Bu bağlamda, kapsama giren borçlarını 6111 sayılı Kanuna göre peĢin veya taksitler 
halinde ödemek amacıyla baĢvuruda bulunan borçlular hakkında tatbik edilmiĢ olan hak ve 
alacak hacizleri ile taĢınır ve taĢınmaz mal hacizleri hakkında aĢağıda belirtildiği Ģekilde 
iĢlem yapılacaktır.  

5.14- Hak ve Alacak Hacizlerinin Kaldırılması   

Kurumumuza olan borçlarından dolayı üçüncü kiĢilerdeki hak ve alacaklarına (maaĢ, 
aylık veya gelir, kira, mevduat, istihkak, hakediĢ vb.) 6183 sayılı Kanunun 79 uncu 
maddesine göre haciz konulmuĢ olan borçluların, söz konusu borçları için yeniden 
yapılandırma baĢvurusunda bulunmaları halinde,  üçüncü kiĢiler nezdindeki hak ve alacaklar 
üzerine konulan hacizler; 
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- PeĢin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, borcun tamamının ödenmesinin, 

- Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ise, ilk taksitin ödenmesinin, 

ardından kaldırılacaktır. 

Hal böyle olmakla birlikte, hak ve alacaklar üzerine konulmuĢ olan hacizlerin 

kaldırılmasından önce üçüncü kiĢiler tarafından Kurum hesaplarına yatırılan paralar, 

- 24/2/2011 ve öncesinde yatırılmıĢ ise, yeniden yapılandırma iĢlemlerinden önce cari 

usul ve esaslara göre, 

- 24/2/2011 tarihinden sonra yatırılmıĢ ise, yeniden yapılandırma iĢlemlerinin 

tamamlanmasının ardından peĢin veya taksitler halinde ödenecek tutarlara, 

mahsup edilecektir. 

Kanunun yürürlük tarihinden önce haczedilip, bu tarihten sonra Kurum hesaplarına 

aktarılan tutarın, yapılandırılan alacak tutarından fazla olması halinde ise, söz konusu paralar 

varsa kapsama girmeyen diğer alacaklara mahsup edilecek, yoksa 5510 sayılı Kanunun 89 uncu 

maddesine istinaden ilgililere iade edilecektir. 

5.15- Taşınır ve Taşınmaz Mallar Üzerindeki Hacizlerin Kaldırılması  

6111 sayılı Kanun kapsamına giren alacaklardan dolayı daha önce taĢınır ve taĢınmaz 

mallar üzerine haciz tatbik edilmiĢ ise, hacze konu malın birden fazla olması ve her birinin 

değerinin ayrı ayrı belirlenebilir nitelikte ya da ayrı ayrı tescile konu olması Ģartıyla, haczin 

devam edeceği malın değerinin en az yeniden yapılandırma öncesindeki toplam borç tutarını 

karĢılaması ve borçlu tarafından yazılı talep edilmesi kaydıyla, daha önce konulmuĢ hacizler 

yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak, alınmıĢ teminatlar ise yine yapılan ödemeler 

nispetinde iade edilecektir. 

Buna göre, taĢınır ve taĢınmaz mallar üzerindeki hacizler; 

- 6111 sayılı Kanuna göre yapılacak baĢvuru sırasında peĢin ödeme yolunun tercih 

edilmesi halinde, yapılandırılan borcun tamamının ödenmesi ve hacze konu olup yeniden 

yapılandırma kapsamına girmeyen baĢka bir borcun bulunmaması kaydıyla, tümüyle, 

- BaĢvuru sırasında taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, ilk taksit tutarının 

ödenmesi, hacze konu olup yeniden yapılandırma kapsamına girmeyen baĢka bir borcun 

bulunmaması ve borçlu tarafından talep edilmesi kaydıyla,  yeniden yapılandırma öncesi 

toplam borç miktarı kadar (asıl alacak + gecikme cezası + gecikme zammı)  hacizler baki 

kalmak kaydıyla, diğer taĢınır ve taĢınmaz mallar üzerindeki hacizler kısım, 

kaldırılacaktır. 

Bu durumdaki hacizlerin kaldırılabilmesi için Kurum haczinin devam edeceği taĢınır 

ve taĢınmaz malın satıĢ kabiliyetinin bulunması ve Kurum alacağının tahsilini güçleĢtirecek 

ipotek, haciz vb. gibi takyidatların bulunmamasına dikkat edilecektir.  

Ayrıca, yapılandırılan alacaklara iliĢkin taksit ödemelerinin devamı sırasında, taĢınır 

ve taĢınmaz mallar üzerindeki hacizlerin ödemeler nispetinde kaldırılmasının talep edilmesi 

halinde, kalan borç miktarı tespit edilirken, bakiye alacak aslı ile 5510 sayılı Kanunun 89 

uncu maddesine göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının toplamı dikkate 

alınacaktır. 

Diğer taraftan, gerek yeniden yapılandırma kapsamına giren alacaklar için gerekse 

kapsama girmeyen alacaklar için aynı mallar üzerine haciz tatbik edilmiĢ veya aynı teminatlar 

alınmıĢ ise, yeniden yapılandırma kapsamına giren alacaklar için uygulanmıĢ hacizlerin, 

yapılan ödemeler nispetinde kısım kısım kaldırılabilmesi için, yeniden yapılandırma 

kapsamına girmeyen borçların ödenmesi veya 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre 

tecil ve taksitlendirilmesi gerekmektedir. 

6111 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırma talebinde bulunan borçluların, bu 

Kanun kapsamına giren borçları yapılandırıldığında, yapılandırılan bu borçlar için haciz ve 

satıĢ iĢlemleri durdurulacaktır. 
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Yapılandırma devam ederken yapılandırma kapsamındaki borçlar ile ilgili olarak 

borçlu hakkında takip, haciz ve satıĢ iĢlemi yapılamayacağından, 

- Yapılandırma öncesi trafik tescil kayıtları üzerine yakalama Ģerhi konulmuĢ olan ancak 

henüz trafikten men edilmemiĢ araçlar üzerindeki Kurum haczinin baki kalması kaydıyla, 

yakalama Ģerhlerinin kaldırılması için yapılandırmanın ilk taksitinin ödenmiĢ olması, 

- Yapılandırma öncesi haczedilmiĢ ve trafikten men edilerek otoparkta çekilmiĢ araçlar 

üzerindeki yakalamaların kaldırılması için, yediemin ücretinin borçlu tarafından ödenmesi ve 

taksitli ödeme yolu seçilmiĢ ise ilk taksitin, peĢin ödeme yolu seçilmiĢ ise borcun tamamının 

ödenmiĢ olması,   

gerekmektedir. 

Yapılandırma talebinde bulunulmayan veya yapılandırma kapsamı dıĢından kalan 

borçların takip ve tahsili için 6183 sayılı Kanunun sağladığı tüm cebri icra iĢlemleri 

uygulanacaktır. 

Daha önce borçlunun malları üzerine haciz uygulanmıĢ ve söz konusu borç 6111 sayılı 

Kanuna göre yapılandırılmıĢ ise hacizli mallar teminat yerine geçeceğinden, borçlunun talebi 

halinde, değiĢiklik tarihine kadar olan yapılandırma taksitleri ile cari ay primlerinin ödenmiĢ 

ve yapılandırılmıĢ borç haricinde baĢkaca borcun bulunmaması kaydıyla, haczin kaldırılması 

istenilen taĢınır ve taĢınmazın aynı değerinde ve aynı niteliğinde veya paraya çevrilmesi daha 

kolay baĢka bir teminat ile değiĢtirilmesi mümkün bulunmaktadır. Borçlunun teminat (haciz) 

değiĢikliğine iliĢkin taleplerinin, “ünite satıĢ komisyonlarınca” değerlendirilmesi gerekmektedir. 

5.16- 6183 Sayılı Kanun Gereğince Takip Edilen Alacaklara İlişkin Takip Masrafları 

Yeniden yapılandırma kapsamına giren dönüĢüm sonrası dönemler için ilgililer 

aleyhine 6183 sayılı Kanun uyarınca takibe geçilmiĢ olması halinde, bu alacaklar için 6183 

sayılı Kanun gereğince yapılan takip masrafları peĢin ödeme sırasında yapılandırılan toplam 

borca ilave edilerek, taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ise yapılacak ilk taksit 

ödemesi sırasında tahsil edilecektir. 

Bu bağlamda, dönüĢüm sonrası dönemlere iliĢkin borçlar dolayısıyla açılan takip 

masraflarının yeniden yapılandırma süreci içinde tahsil edilebilmesi için, icra servislerince, 

takip masraflarının sisteme girilmiĢ olması gerekmektedir. ġayet icra takip masrafları 

yapılandırma iĢlemlerinden önce sisteme girilmemiĢ ise, yapılandırma iĢlemi yapıldıktan 

sonra giriĢi yapılacak masraflar, iĢveren sistemi ana menüden 4-2-5 nolu seçenekler 

iĢaretlenmek suretiyle eriĢilen “TAKĠP MASRAFI GĠRĠġ” seçeneği vasıtasıyla girilecek,  söz 

konusu masrafların tahsili ise,  iĢveren sistemi ana menüden 4-3 nolu seçenekler iĢaretlenmek 

suretiyle eriĢilen ekran vasıtasıyla tahsil edilecektir. 

Ancak dönüĢüm öncesine ait icra takip dosyalarına ait takip masrafının bulunması 

halinde bu takip masraflarının cari usullere göre tahsili gerekmektedir. 

5.17- İl Özel İdareleri ve Belediyeler ile Bu İdarelere Bağlı Kuruluşların ve 

Bunlara Ait Tüzel Kişilerin Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Yapılacak Kesintiler 

Bilindiği üzere, 5779 sayılı Ġl Özel Ġdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi 

Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre, il özel 

idareleri ve belediyeler ile bu idarelere bağlı kuruluĢların ve bunlara ait tüzel kiĢilerin 

Kurumumuza olan borçları, ilgisine göre Maliye Bakanlığı veya Ġller Bankasına bildirilmek 

suretiyle, anılan Bakanlık veya Banka tarafından her ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı 

toplamı üzerinden ayrılan tutardan kesilmek suretiyle Kurumumuza gönderilmektedir. 

Bu bağlamda, il özel idareleri ve belediyeler ile bu idarelere bağlı kuruluĢların ve 

bunlara ait tüzel kiĢilerin 6111 sayılı Kanuna göre borçlarının yapılandırılması amacıyla 

baĢvuruda bulunmaları halinde, 
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- 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü, 5393 sayılı Belediye 

Kanununun geçici 5 inci maddeleri kapsamında uzlaĢma sağlanmıĢ alacaklar ile 6111 sayılı 

Kanun kapsamına girmeyen alacaklar, genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden 

ayrılan tutardan kesilmek suretiyle, 

- 6111 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılan alacaklara iliĢkin peĢin veya taksitler 

halinde ödenecek tutarlar ise kendileri tarafından, 

ödenecektir. 

Ġl özel idareleri ve belediyeler ile bu idarelere bağlı kuruluĢların ve bunlara ait tüzel 

kiĢilerin, kapsama giren borçlarını 6111 sayılı Kanuna göre ödemek amacıyla baĢvuruda 

bulunmaları halinde, 

1) Yalnızca yeniden yapılandırma kapsamına giren borçlarının bulunması halinde, ilk 

taksitin ödenmiĢ olması kaydıyla, ilgisine göre Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel 

Müdürlüğünden veya Ġller Bankası Genel Müdürlüğünden her hangi bir kesinti yapılmaması, 

2) Yeniden yapılandırma kapsamına girmeyen borçlarının da bulunması halinde, ilk 

taksitin ödenmiĢ olması kaydıyla, yeniden yapılandırma kapsama giren alacaklardan dolayı 

kesinti yapılmaması, ancak yeniden yapılandırma kapsamına girmeyen alacaklara iliĢkin 

kesintilerin yapılması amacıyla borçların ilgili Kurumlara bildirilmesi, 

3) Kapsama giren borçların yapılandırılmasının ardından, cari aylara iliĢkin primlerin 

ödenmemesi halinde, bu dönemlere iliĢkin alacakların genel bütçe vergi gelirlerinden 

kesilmesi amacıyla iki ayda bir ilgili Kurumlara bildirilmesi, 

4) Yeniden yapılandırma kapsamına girmeyen borçlar dolayısıyla yapılan kesintilerin, 

2010/Aralık ve sonrası aylara iliĢkin prim borçlarına mahsup edilmesi, 

gerekmektedir. 

5.18- Kapsama Giren Alacaklar Dolayısıyla Yapılan İtiraz ve Açılan Davalardan 

Feragat Edilmesi 

6111 sayılı Kanunun, 

14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; “Bu madde ile 12 nci ve 13 üncü madde 

hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, bu maddelerde belirtilen şartların yanı sıra 

dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları 

şarttır.”   

20 nci maddesinin beĢinci fıkrasında ise; 

“a) Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve ilgili 

maddeler uyarınca dava açmamaları veya açılan davalardan vazgeçmeleri gereken 

borçluların, bu Kanun hükümlerinden yararlanabilmeleri için ilgili maddelerde belirlenen 

başvuru sürelerinde, yazılı olarak bu iradelerini belirtmeleri şarttır.  

b) Davadan vazgeçme dilekçeleri ilgili tahsil dairesine verilir ve bu dilekçelerin tahsil 

dairelerine verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı 

merciine gönderilir. … 

c) Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve açtıkları 

davalardan vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak bu Kanunun yayımlandığı 

tarihten sonra tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem yapılmaz ve bu kararlar ile idare aleyhine 

hükmedilmiş yargılama giderleri ve vekâlet ücreti bulunması halinde bunlar talep edilemez.” 

hükümleri yer almaktadır. 

Buna göre, 6111 sayılı Kanunda öngörülen hükümlerden yararlanmak üzere baĢvuran 

borçluların, kapsama giren borçları nedeniyle dava açmamaları, açılmıĢ davalardan 

vazgeçmeleri veya kanun yollarına baĢvurmamaları Ģarttır.  

Dolayısıyla, kapsama giren borçları ile ilgili dava açmıĢ veya Kanun yoluna 

baĢvurmuĢ olan borçluların yeniden yapılandırma baĢvurusunda bulunmaları halinde, 
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borçlarını peĢin veya taksitler halinde ödeyebilmeleri için açılmıĢ davalardan feragat 

ettiklerine dair örneği Ek: 6‟da yer alan dilekçeyi iĢyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik 

Ġl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine vermeleri gerekmektedir.  

Söz konusu dilekçelerin, ilgili Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik 

Merkezine verildiği tarih, yargı merciine verildiği tarih kabul edilecek olup, ilgili Sosyal 

Güvenlik Ġl Müdürlüğünce/Sosyal Güvenlik Merkezince, bu dilekçeler örneği Ek: 7‟de yer 

alan matbu form ile yargı merciine intikal ettirilecektir. 

Yeniden yapılandırma baĢvurusunda bulunan borçlularca davadan vazgeçilmemesi 

halinde, dava konusu hangi alacak türü ile ilgili ise, o alacak türü ile ilgili borçlar yeniden 

yapılandırma kapsamına dahil edilmeyecektir. Bu durumda, yalnızca dava konusu olmayan 

diğer alacak türleri yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilecektir. 

Örnek 1- Yeniden yapılandırma baĢvurusunda bulunan (A) Limited ġirketinin eksik 

iĢçilikten kaynaklanan prim borçları nedeniyle Kurum aleyhine idare mahkemesi nezdinde 

dava açmıĢ olduğu ve yeniden yapılandırma baĢvurusu sırasında davadan vazgeçildiğine 

iliĢkin taahhütnamenin verilmemiĢ olduğu varsayıldığında, anılan iĢverenin eksik iĢçilikten 

kaynaklanan prim borçları dıĢında kapsama giren borçları 6111 sayılı Kanun uyarınca peĢin 

veya taksitler halinde ödenebilecektir.  

Yine, yeniden yapılandırma baĢvurularını gerek e-Sigorta kanalıyla gerekse kağıt 

ortamında yapan borçluların davadan vazgeçtiklerine dair taahhütnameleri Kuruma kağıt 

ortamında vermeleri gerektiğinden, söz konusu taahhütnamelerin Kuruma verilmemesi 

halinde, davadan vazgeçilmediği kabul edilerek, dava konusu alacak türü yeniden 

yapılandırma kapsamına alınmayacak ve durum 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilecek bir 

yazı ile ilgililere bildirilecektir. 

Davadan vazgeçildiğine dair taahhütname verilmemiĢ olmasına rağmen, dava konusu 

alacak türünün de sehven yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilmiĢ olması halinde, 

yeniden yapılandırma kapsamında ödenen paralar cari usul ve esaslara göre mahsup edilerek, 

kalan alacak, yine cari usul ve esaslara göre mahsup edilecektir. 

Diğer taraftan, yeniden yapılandırma baĢvurusunun ardından davadan feragat 

ettiklerine dair dilekçe ile müracaat eden borçlular hakkında, 25/2/2011 ve sonrasında tebliğ 

edilen yargı kararları uyarınca iĢlem yapılmayacağı gibi, yargılama gideri ve vekalet ücreti 

talebinde de bulunulamayacaktır. 

Öte yandan, kapsama giren borçlarla ilgili olarak yeniden yapılandırma baĢvurusunda 

bulunulan tarihten önce açılmıĢ herhangi bir dava bulunmamasına rağmen, gerek yeniden 

yapılandırma sürecinin devam ettiği sürelerde, gerekse yeniden yapılandırma sürecinin sona 

ermesinin ardından kapsama giren borçlar dolayısıyla dava açılması halinde, yeniden 

yapılandırma hükümlerinden yararlanılması mümkün olamayacaktır. Bu bakımdan, yeniden 

yapılandırma baĢvurusunda bulunulan tarihten sonra kapsama giren borçlar dolayısıyla dava 

açılması halinde, bu Kanun hükümlerine göre yapılan ödemeler 16/180 Ek sayılı Genelge 

gereğince mahsup edilerek yeniden yapılandırma anlaĢması bozulacak ve daha önce 

hazırlanmıĢ olan ödeme planı iptal edilecektir. 

Yeniden yapılandırma baĢvurusunda bulunmuĢ olan borçlular tarafından, Kurum 

aleyhine açılmıĢ olan davalarla ilgili olarak Kurum tarafından temyize baĢvurulmuĢ olması 

halinde, yine davadan vazgeçildiğine dair taahhütnamenin Kuruma verilmesi gerekmektedir. 

Aksi halde dava konusu alacak türü ile ilgili borçlar yeniden yapılandırma kapsamına dahil 

edilmeyerek, varsa kapsama giren diğer alacak türleri peĢin veya taksitler halinde 

ödenebilecektir. 

Kapsama giren borçların yapılandırılması amacıyla baĢvuruda bulunmuĢ olan 

borçlularca, Kuruma yapılmıĢ olan bir itirazın bulunması halinde ise, yeniden yapılandırma 

iĢlemleri, itirazların Komisyonca değerlendirilmesinin ardından yapılacaktır.  



 

 

____________________________________________________________________________________    

MithatpaĢa Cad. No:7 Sıhhiye/Ankara                                Ayrıntılı bilgi için irtibat: N.AFġĠN Dai.BĢk.V.  

Tel: (0312) 458 71 10   Faks: (0312) 432 12 37                                                     Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr    

                                                                                                                               e-posta: primtahsilat@sgk.gov.tr  

65/66 

5.19- İade Edilmeyecek Alacaklar 

6111 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde, “Bu Kanun kapsamına giren alacaklara 

karşılık bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarlar, bu Kanunun 16 

ncı maddesi hükmü hariç olmak üzere bu Kanun kapsamında tahsil edilen tutarlar ile bu 

Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılan tecile ilişkin olarak 6183 

sayılı Kanun veya diğer kanunlar uyarınca ödenen faizlerin bu Kanun hükümlerine 

dayanılarak red ve iadesi yapılmaz. ...” hükmü yer almaktadır.  

Buna göre, kapsama giren alacaklar için, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 

tahsil edilmiĢ tutarlar ile 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tahsil edilmiĢ tecil 

faizlerinin ilgililere iade edilmesi mümkün bulunmamaktadır. 

5.20- Borçların Kredi Kartı İle Ödenmesi 

Gerek yapılandırılan alacaklara iliĢkin peĢin veya taksitler halinde ödenecek tutarların, 

gerekse ihya edilen alacaklara iliĢkin ödemelerin kredi kartı ile yapılabilmesi amacıyla 

yürütülen çalıĢmalar devam etmektedir. Söz konusu çalıĢmaların tamamlanmasının ardından 

kapsama giren alacakların kredi kartı ile ödemeye açılması halinde, durum Kurumumuz web 

sitesinde duyurulacaktır. 

5.21- Başvuru Süresinin Uzatılması 
6111 sayılı Kanunun 168 inci maddesinin birinci fıkrası ile Bakanlar Kuruluna, 

yeniden yapılandırma baĢvuru süresini ve ilk taksit ödeme süresini bir aya kadar uzatma 

yetkisi verilmiĢtir. Dolayısıyla, Bakanlar Kurulunca, baĢvuru süresinin ve Kurumumuz 

yönünden gerek görülmesi halinde bu sürede yapılacak baĢvurular için ilk taksit ödeme 

süresinin uzatılması halinde, Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüklerimizce/Sosyal Güvenlik 

Merkezlerince yapılacak iĢlemler bilahare açıklanacaktır.  

5.22- Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinde/Sosyal Güvenlik Merkezlerinde 

Koordinasyonun Sağlanması 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 

çalıĢtırılan sigortalılardan kaynaklanan alacaklar için, 6111 sayılı Kanuna istinaden gerek      

e-Sigorta kanalıyla, gerekse elden veya posta yoluyla yapılan baĢvurular üzerine, baĢvuru 

formları Sigorta Primleri Servislerine intikal ettirilecektir. Bu durumda, ihale konusu iĢler ile 

özel nitelikteki inĢaat iĢlerine iliĢkin (mahiyet kodu 4 ile baĢlayan) iĢyerlerinin borçlarının 

icraya intikal ettirilip ettirilmediği üzerinde durulmaksızın yeniden yapılandırma iĢlemleri 

Sigorta Primleri Servislerince yapılacak olup, bahse konu sigortalılık statüsünden 

kaynaklanan diğer alacaklar yönünden ise; 

- BaĢvuruda bulunan borçlular aleyhine icra takibine geçilmiĢ ve icra takibine geçilmiĢ 

olan borçlar tahsil edilmemiĢ veya kısmen tahsil edilmiĢ ise, baĢvuru formları, Ġcra Takip, Haciz 

ve SatıĢ Servislerine gönderilecek olup, yeniden yapılandırma iĢlemleri Ġcra Servislerince,  

- BaĢvuruda bulunan borçluların kapsama giren borçlarından icra takibine konu borcun 

bulunmaması halinde, yeniden yapılandırma iĢlemleri Sigorta Primleri Servislerince, 

yapılacaktır. 

Hal böyle olmakla birlikte, Sigorta Primleri Servisleri ile Ġcra Servislerinin iĢ 

yoğunlukları göz önüne alınarak, gerektiğinde yoğun olan servislerin yükünün azaltılması 

amacıyla baĢvuru iĢlemlerinin diğer servislere yönlendirilmesi için Ġl Müdürünce gerekli 

önlemler alınacak ve servisler arasında gerekli koordinasyon sağlanacaktır. 

Borçlu aleyhine icra takibine geçilmiĢ olması nedeniyle baĢvuru formunun icra 

servislerine gönderileceği durumlarda, iĢyeri dosyasındaki belgelerden takibe konu borç 

dolayısıyla açılmıĢ bir davanın bulunduğunun anlaĢılması halinde, davadan feragat edildiğine 

dair bir dilekçenin alınması amacıyla baĢvuru formunun yanı sıra açılmıĢ davaya iliĢkin 

belgelerin bir fotokopisi de icra servisine intikal ettirilecektir. 
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Diğer taraftan, 6111 sayılı Kanun kapsamına giren Kurumumuz alacaklarının yeniden 

yapılandırılması amacıyla yapılacak baĢvurular sırasında, Sigortalama, Tahsis, Hukuk, 

Muhasebe, Tarım ve Destek Hizmetleri Servislerinde çalıĢan personelin etkin ve verimli bir 

Ģekilde çalıĢması amacıyla gerekli iĢ bölümü ve koordinasyon Ġl Müdürünce yapılacak, 

sigortalılarımızın ve iĢverenlerimizin yeniden yapılandırma baĢvuruları sırasında ilgili birime 

yönlendirilmeleri amacıyla bilgilendirme masaları oluĢturulacaktır. 

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim. 

 

 

 

                 M. Emin ZARARSIZ 

                                                                                            Kurum BaĢkanı  

 

DAĞITIM/                                              

GEREĞĠ:                                    BĠLGĠ:  

- Merkez ve taĢra teĢkilatı                         - ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Ekler: 

1) Ek: 1-a  5510 s.K. 4/1-a maddesi kapsamındaki sigortalılara iliĢkin prim, iĢsizlik sigortası primi ile 

eksik iĢçilik, SGDP, ĠPC, EKP, ÖĠV, DV borçları için baĢvuru formu 

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

formu 

3) Ek: 1-c 5510 s.K. 4/1-c maddesi kapsamında sigortalılıktan kaynaklanan sigorta primi ile emekli 

keseneği ve kurum karĢılığı borçları için baĢvuru formu 

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

5) Ek: 1-e 5510 s.K. 4/1-c kapsamında sigortalılıktan kaynaklanan fiili ve itibari hizmet süresi 

zamlarına iliĢkin prim ve ĠPC borçları için baĢvuru formu 

6) Ek: 1-f 5510 s.K. 4/1-a ve 4/1-c maddesi kapsamında yaĢlılık veya malullük aylığı alanların 

1/10/2008 öncesi SGDP borçları için baĢvuru 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 baĢvuru formu 

8) Ek: 1-h 5510 s.K. 4/1-c kapsamında yaĢlılık ve malullük aylığı alanların 1/10/2008 sonrası 

SGDP borçları için baĢvuru formu 

9) Ek: 1-ı  Ġsteğe bağlı ve topluluk sigortası prim borçları için baĢvuru formu 

10) Ek: 1-j 2925 s. Kanun kapsamında tarım sigortalılarının prim borçları için baĢvuru formu 

11) Ek: 1-k  Kira borçları için baĢvuru formu 

12) Ek: 1-l Rücu alacak davaları sonucu tespit edilen borçlar için baĢvuru formu 

13) Ek: 1-m 5510 s.K. 4/1-a ve 4/1-b kapsamında sigortalıların fazla ve yersiz ödenen gelir ve 

aylıklara iliĢkin borçlar için baĢvuru formu 

14) Ek: 1-n 5510 s.K. 4/1-c kapsamında sigortalıların fazla ve yersiz ödenen gelir ve aylıklara iliĢkin 

borçlar için baĢvuru formu 

15) EK: 2  TEFE/ÜFE aylık değiĢim oranlarını gösterir liste 

16) EK: 3 Yapılandırılan fark iĢçilik borcunun iĢverene tebliğine iliĢkin matbu formu 

17) EK: 4 Alt iĢverenin baĢvuruda bulunmayacağına dair taahhütname 

18) EK: 5 Alt iĢverenin baĢvurusu üzerine asıl iĢverenin muvafakatine dair taahhütname 

19) EK: 6 Davadan vazgeçildiğine dair taahhütname 

20) EK: 7 Davadan vazgeçildiğine dair taahhütnamenin mahkemeye gönderilmesine iliĢkin yazı 

 


