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Bilindiği üzere, Kurumumuz alacaklarının 6111 sayılı Kanun kapsamında yeniden
yapılandırılması amacıyla yapılacak baĢvuruların yeri ve Ģekli 18/3/2011 tarihli ve 2011/29
sayılı Genelgede açıklanmıĢtır.
Söz konusu Genelgede, 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 gerektiği belirtilerek,
borç türüne göre baĢvuruda bulunulacak olan Kurumumuz üniteleri açıklanmıĢtır.
Ancak Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğümüze ulaĢan bilgilerden,
1- ĠĢverenler tarafından, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve
(c) bentlerine tabi sigortalılık statüsünden kaynaklanan ve 6111 sayılı Kanun kapsamına giren
borçları için her bir iĢyeri yönünden ayrı ayrı iĢyeri sicil numarası belirtilerek baĢvuruda
bulunulması gerektiği düzenlenmesine karĢın bazı iĢyerlerinden dolayı yapılandırma
baĢvurusunda bulunulduğu halde diğer iĢyerlerinden dolayı yapılandırma baĢvurusunda
bulunulmadığı,
YaĢlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalıĢmaya baĢlayan sigortalılar tarafından,
1/10/2008 tarihinden önceki ve sonraki sürelere iliĢkin sosyal güvenlik destek prim borçları için
ayrı ayrı müracaat edilmesi yerine yalnızca bir müracaatta bulunulduğu,
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi bazı
sigortalılarımızın; bir taraftan söz konusu bendin (1), (2) veya (3) nolu alt bentlerinden, diğer
taraftan (4) nolu alt bendinden kaynaklanan prim borçları bulunduğu halde bu borçlar için ayrı
baĢvuruda bulunulması yerine yalnızca bir baĢvuruda bulunulduğu,
2- Kapsama giren borçları daha önce 5458 sayılı Kanun uyarınca veya 5510 sayılı
Kanunun geçici 24 üncü veya geçici 25 inci maddeleri uyarınca yeniden yapılandırıldığı halde
ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yapılandırma anlaĢmaları bozma
koĢuluna girmiĢ bazı iĢverenlerimizin 6111 sayılı Kanun uyarınca e-Sigorta kanalıyla yeniden
yapılandırma baĢvurusunda bulunmak istedikleri, ancak daha önceki yapılandırma iĢlemlerinin
ilgili Ünitece bozulmamıĢ olması nedeniyle bu baĢvuruların e-Sigorta kanalıyla yapılamadığı,
ancak bahse konu iĢverenlerimizce e-Sigorta kanalıyla yeniden yapılandırma baĢvurusunda
bulunulmuĢ olduğu düĢünülerek ilgili Üniteye de ayrıca kağıt ortamında baĢvuruda
bulunulmadığı,
anlaĢılmıĢtır.
Uygulamada karĢılaĢılan bu durum nedeniyle, 6111 sayılı Kanunun 168 inci maddesine
istinaden Yönetim Kurulumuzca alınan 9/9/2011 tarihli ve 2011/33 sayılı Karar ile;
1- a) Türkiye genelinde birden fazla iĢyeri bulunan ve bu iĢyerlerinin 6111 sayılı Kanun
kapsamına giren borçları yönünden 2011/29 sayılı Genelge uyarınca her bir iĢyeri için ayrı ayrı
yapılandırma baĢvurusunda bulunmaları gerektiği halde yalnızca bir veya birkaç iĢyerinden
dolayı yapılandırma baĢvurusunda bulunduğu anlaĢılan iĢverenlerimizin,
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b) YaĢlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4
üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalıĢmaya baĢlayan ve 1/10/2008
tarihinden önceki ve sonraki sürelere iliĢkin sosyal güvenlik destek prim borçları için ayrı ayrı
baĢvuruda bulunmaları gerekirken, yalnızca bir baĢvuruda bulunduğu anlaĢılan sigortalılarımızın,
c) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin hem (1), (2)
veya (3) nolu alt bentlerinden, hem de (4) nolu alt bendinden kaynaklanan prim borçları için
ayrı ayrı baĢvuruda bulunmaları gerekirken yalnızca birinden dolayı baĢvuruda bulunduğu
anlaĢılan sigortalılarımızın,
6111 sayılı Kanunda öngörülen baĢvuru süresi içinde Kurumumuza yaptıkları
baĢvuruları dikkate alınarak; baĢvuruda bulunulmamıĢ diğer iĢyerlerinin kapsama giren borçları
veya 1/10/2008 tarihinden önceki veya sonraki sürelere iliĢkin sosyal güvenlik destek primi
borçları ya da 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2)
veya (3) numaralı alt bentlerinden ya da (4) numaralı alt bendinden kaynaklanan prim
borçlarının,
2- e-Sigorta kanalıyla baĢvuruda bulundukları halde ödeme planlarını almadığını beyan
eden iĢverenlerimize ait iĢyerlerinin “e-Sigorta kanalıyla baĢvuruda bulunulan iĢyerleri”
listesinde yer almaması halinde, 6111 sayılı Kanundan yararlanmak için anılan Kanun ile
belirlenen yapılandırma baĢvuru süreci içinde bahse konu iĢyerlerinden dolayı 5458 sayılı
Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 24 üncü veya geçici 25 inci maddesi uyarınca yeniden
yapılandırılmıĢ olup bozulması gerektiği halde bozulmamıĢ yapılandırma anlaĢmalarının
bulunduğunun anlaĢılması kaydıyla, söz konusu iĢverenlerimizin elektronik ortamdaki
baĢvurularına dair barkodsuz baĢvuru çıktısını ibraz etmeleri halinde bahse konu belgede kayıtlı
tarih itibariyle; barkodsuz baĢvuru çıktısı ibraz etmemeleri halinde ise 25/2/2011 tarihinde
baĢvuruda bulundukları kabul edilerek kapsama giren prim borçlarının,
6111 sayılı Kanun kapsamında ilk taksit ödeme yükümlülüğünün 2011/Haziran ayında
baĢladığı ve üçüncü taksit ödeme yükümlülüğünün de en geç 31/10/2011 tarihine kadar yerine
getirilmesi gerektiği (ilk iki taksitini vadesinde ödememiĢ olanlar yönünden üçüncü taksitin de
vadesinde ödenmemesi halinde yeniden yapılandırma hakkının kaybedileceği) dikkate
alındığında en geç 31/10/2011 tarihine kadar borçlu bulundukları Kurumumuz ilgili ünitelerine
yazılı olarak baĢvurmaları ve yeniden yapılandırma hakkı kaybedilmeyecek Ģekilde ödeme
yükümlülüklerini yerine getirmeleri kaydıyla, 6111 sayılı Kanun uyarınca talep edilebilecek
taksit sayısında söz konusu borçlarının yeniden yapılandırılmasına karar verilmiĢtir.
Bu bağlamda, 6111 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılan borçların ilk
taksit ödeme yükümlülüğü 2011/Haziran ayından itibaren baĢladığından ve buna göre
yukarıda belirtilen durumdaki iĢverenlerimiz ve sigortalılarımız tarafından 2011/Haziran ve
2011/Ağustos aylarındaki taksitler süresi içinde ödenmemiĢ olacağından, yeniden
yapılandırma anlaĢmalarının bozulmaması için 2011 yılına iliĢkin olarak ödeme vadesi
31/10/2011 ve 2/1/2012 tarihlerinde sona erecek taksitlerin süresi içinde ve eksiksiz olarak
ödenmesi gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Fatih ACAR
Kurum BaĢkanı V.
DAĞITIM/
GEREĞĠ:
- Merkez ve taĢra teĢkilatı

BĠLGĠ:
- ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

______________________________________________________________________________________ 2/2
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

