
DUYURU 
 
6322 sayılı kanun hakkında genel duyuru; 
 
15/06/2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6322 sayılı Kanun ile 
yeniden yapılandırma anlaşmalarının ihya edilmesine ilişkin işlemler aşağıda belirtilmiştir. 
 

1- KİMLER YARARLANABİLİR: 
a) Borçlarını 6111 sayılı kanun kapsamında ödemek amacı ile 31/05/2011 tarihine kadar 

kurumumuza başvuruda bulunup, peşin veya 6 takside başvurup taksit ihlali 
yapanların tümü; 9-48 ay arası takside başvuranlardan ise 2011 yılından üç veya dört 
taksit ihlali yapanların tümü başvurabilir.  
(Bir işverenin bir işyerinden 2011 yılından iki veya daha az ve 2012 yılından da kaç 
taksit ihlali bulunursa bulunsun başvuruda bulunamaz.)  

b) Birden fazla işyeri dosyası bulunup da sadece bir dosyadan başvuruda bulunan 
işverenlerimiz ile 4/1/a (SSK) kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı bağlandıktan 
sonra4/1/b (Bağ-Kur) kapsamında çalışmaya başlayan sigortalılardan sosyal güvenlik 
destek primi borçları için ayrı ayrı yapılandırma başvurusunda bulunmaları gerektiği 
halde yalnızca birinden yapılandırma başvurusunda bulunanlar 2011/63 sayılı genelge 
gereği 31/10/2011 tarihine kadar başvuruda bulunanlar faydalanır. 
 

2- BAŞVURU TARİHİ: 
En geç 01/10/2012 tarihine kadar yapılandırma başvuru dilekçesi ile İl 
Müdürlüğümüze/Sosyal Güvenlik Merkezlerine veya e-sigorta yolu ile internet 
kanalından başvuruda bulunulması gerekmektedir. 
 

3- SON ÖDEME TARİHİ: 
a) 6111 sayılı kanun ile peşin veya 6 takside başvurup taksit ihlali yapanlar 31/10/2012 

tarihine kadar bütün taksit ödemelerini yapmak zorundadırlar. 
b) 6111 sayılı kanun ile 9-48 ay arası takside başvurup, bir takvim yılında iki taksit 

ihlaline göre yapılabilir. 2011 ve 2012 yılından ikiden fazla taksit aksatanlar gecikmiş 
taksit ödemelerini 31/10/2012 tarihine kadar ödemek zorundadırlar. 
 

4- CARİ PRİMLER: 
Gecikmeli olan cari dönem primleri 31/10/2012 tarihine kadar ödenmesi gerekir veya 
Zor Durum Tespitinin yapılması gerekir. 
 

5- TAKSİT SAYILARI: 
6111 sayılı kanuna göre 31/05/2011 tarihine kadar olan müracaatında peşin veya kaç 
taksit yapıldıysa aynı sayıda taksit olacak, taksit sayıları değişmeyecektir. 
 

6- GECİKME ZAMMI ORANI: 
Yapılan her taksit ihlali için, ödenmeyen taksidin son ödeme tarihinden ödeme 
yapılacak aya kadar olan ay sayısı *1,40*taksit tutarı hesaplanır ve taksit miktarına 
eklenerek gecikme zammı uygulanır. 
 

7- GEÇİCİ 19. MADDE KAPSAMINA GİREN ALACAKLARIN CARİ USUL ve   ESASLARA 
GÖRE TAHSİL EDİLMESİ HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER: 

a) 6111 sayılı kanun kapsamında yeniden yapılandırma başvurusunda bulundukları 
halde ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeni ile yeniden yapılandırma 
hakları sona ermiş olan borçluları, kapsama giren borçlarını geçici 19. Maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten önce cari usul ve esaslara göre tamamını ödemiş olmaları ve 
01/10/2012 tarihine kadar ihya başvurusunda bulunmaları halinde, ödeme planları 
yeniden aktif hale getirilerek ödemiş oldukları tutarlar aylık taksitlere veya peşin 
ödemeye esas tutara mal edilecek ve fazladan ödenen tutarlar kurumumuza 
başkaca borçlarının bulunmaması kaydıyla  ve yazılı talepte bulunmaları şartı ile 
5510 sayılı kanunun 89. Maddesine istinaden ilgililere iade edilecektir. 



b) 5510 sayılı kanunun geçici 24. Ve 25. Maddelerine istinaden yeniden yapılandırma 
başvurusunda bulunan ve yapılandırma anlaşmaları 6111 sayılı kanun uyarınca ihya 
edilen, ancak ihya edilen taksitlerini süresi içinde ve tam olarak ödememeleri nedeni 
ile yapılandırma anlaşmaları bozulmuş olan borçluların, bu maddeler kapsamına giren 
borçlarını geçici 19. Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ödemiş olmaları ve 
01/10/2012 tarihine kadar ihya başvurusunda bulunmaları halinde, fazladan ödemiş 
oldukları tutarlar da kurumumuza başkaca borçlarının bulunmaması kaydıyla  ve 
yazılı talepte bulunmaları şartı ile ilgililere iade edilecektir.  
 

8-  5510 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 17. MADDESİNE GÖRE SİGORTALILIK SÜRESİ 
DURDURULANLARIN             YENİDEN YAPILANDIRILMIŞ BORÇLARININ İHYASI İLE İLGİLİ 
İŞLEMLERİ 

5510 sayılı kanunun geçici 17. Maddesine göre durdurulan sigortalılık sürelerini 6111 
sayılı kanunun 16. Maddesi hükmüne istinaden yapılandırarak ihya talebinde 
bulunanlardan, durdurulan sürelere ait olup yapılandırma kapsamında hesaplanan 
ihya borçlarının tamamını ödeme süresinin sonuna kadar ödemedikleri için ihya 
talepleri geçerli kabul edilmeyenler, geçici 19. Madde kapsamında ihya borç 
tutarlarının bakiyesine ödeme süresinin sonundan itibaren geç ödeme zammı ile 
birlikte tamamını 31/10/2012 tarihine kadar ödemeleri halinde ihya talepleri geçerli 
olacaktır. 
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