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Ömer DİNÇER 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
 
Sayın Bakanım, 

 
Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurulu Başkanlığı, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü'nün İhtilaflı Prim İşleri ve 
İcra Dairesi Başkanlığı'nın 03 Şubat 2009 tarih ve 2009-20 sayılı Genelgesinde yapılan açıklamalar ışığında 
ödemelerde sorun yaşayan mükellefler için bir takım düzenlemeler getirilmiş ve eskiye dair borçlarının 
yapılandırılması öngörülmüştür.  
 
Bu bilgiler doğrultusunda bir takım rasyolar'dan bahsedilmiş ve borçlular gruplara ayrılmıştır. Buna göre 
bilançodan hareketle "Kasa+Banka+Kısa Vadeli Alacaklar / Kısa Vadeli Borçlar" formülü sonucu bulunacak oranın 
"2" ve altında olması halinde borçlunun çok zor durum hali kabul edilerek, buna göre; rasyonun 1,5 in altında 
olması halinde 36 aya kadar, 1,51 ile 2,0 arasında olması halinde ise 30 aya kadar tecil ve taksitlendirme 
işleminin gerçekleşebileceği belirtilmiştir.  
 
Genelgenin 8. maddesinde, firmaların bu tecil ve taksitlendirme uygulamasından yararlanabilmesi için bir takım 
teminatlar istendiği görülmektedir. Bu maddeye istinaden teminat aranmadan işlem yapılabilecek tutarın 
50.000.TL ile sınırlandırıldığı, bu tutarı geçen borçların ise 50.000.- TL düşüldükten sonra kalan tutarın yarısı 
kadarı ile teminatlandırılması gerektiği ve bu teminat tutarım Bakanlar Kurulunun 10 katına artırmaya, yarısına 
kadar indirmeye ve yeniden kanuni tutarlarına getirmeye yetkili olduğu, ayrıca da bu teminatlarında, teminat 
mektubu, nakit para, taşınmaz mallar, menkul kıymetlerden oluşacağı (hazine bonosu vs.), yine genelgenin 
16.Maddesine istinaden, fırma teminat tutarım sağlayamıyor ise bu sayılan teminatları kapsayan yeterliliğe 
sahip bir şahsın kefaletinin de teminat sayılacağı öngörülmüştür.  
 
Reel sektörümüzde, özellikle 2008 yılının son çeyreğinde etkisi iyice belirginleşen küresel kriz etkisiyle ciddi 
sıkıntıların yaşandığı günümüz koşullarında, Genelgede sunulan imkanlar ile işletmelerin rahat bir nefes alması 
amaçlanmaktır. Ancak belirlenecek bir rasyonun altında kalan işletmeler için yada hazır belirlenmiş olan 1,5’lik 
rasyonun altında kalan işletmelerden teminat veremeyecek olanlar için bir kolaylık sağlanmadığı görülmektedir. 
İşletmesinin faaliyetine devam eden, limitlerde en düşük rasyoyu sağlayan (1,5) ve halen işçilerini çalıştırarak, 
istihdama yardımcı olan bu tür firmaların günümüz koşullarında ayakta kalmalarına imkan sağlanmalıdır 
kanısındayız.  
 
Buna istinaden 2009-20 sayılı Genelgenin teminatları kapsayan 8.Maddesinde bir değişiklik yapılarak bu 
imkanlardan yukarıda da değindiğimiz üzere, faaliyetine devam eden, geçmiş dönemleri incelendiğinde 
borçluluk ve sicil açısından temiz olan ve öncesinde Kurum ile arasında icra ve benzeri hiç sorun yaşamayan, 
işçi sayısında gözlü görülür bir azalma olmayan, rasyo hesabında çok zor durumda çıkan işletmelerden, 
gerçekten teminat veremeyecek olanlara bir özel hak tanınarak, bu özellikleri dikkate alınarak tecil ve 
taksitlendirme işlemlerinin teminat aranmaksızın yerine getirilmesi ile ilgili bir değişiklik yapılmasını talep 
etmekteyiz. Talebimizin uygun bulunması halinde bu durumlarda olan firmaların da önleri açılacak ve Sosyal 
Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerinde de bu çerçevede tahsilat yönünden ciddi bir rahatlama sağlanacaktır.  
 
İçinde bulunduğumuz sıkıntılı dönemde Sanayicimizi rahatlatacak talebimiz konusunda destek ve yardımlarınızı 
esirgemeyeceğinize olan inancımız tamdır. Denizlili Sanayici sizlerden bu ilgiyi beklemektedir.  
 
Saygılarımla, 
 
 
 
 
Müjdat KEÇECİ 
Yönetim Kurulu Başkanı 


