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55l0 Sayılı Kanunun :l üncü }laddesinin Birinci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamındaki Prim Borçlarının Yapılandırılmasına

ilişkin Talep

|-_-l SSl0 sayıtı Kanunun,l üncü maddesinin birinci lıkrasının (b) bcndi kapsaınındaki prim borçlarımın 6736 sar,ılı

Kanuna

istinaden 1,ukarıdaki tercihim doğrultusuııda yeniden _r,apılandırılmasını talcp cdi_rorum.
4- 6552

Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırmaları f)evam Eden Sigortalılara İlişkin Talep

l l 655] sar ıIı Kanuııa g(ire ıapılandırmış olduQurn borçlarıına ilişkin hali hazırda dcvaııı cdcıı yapılandırnıa anlaşnıamın
bozularak \apmış olduğum ödemelerin ilgili Kanun hükünılcri doğrullusundır n-ıalrsup cdildiktcn sonra kalan borçlarıının 6736 sayılı
Kanuna i stinaden ."-apı land ı rı l mas ı n ı talep ed i1"orum.
(6552 sal,ılı Kanuna göre vapılandınıa anlaşnıaları devanr edenlerin. deranr eden 1"apılandırnra aıılaşnıaları bozularak 6736 sayılı Kanun

uyarınca ka[an borçları yapılandırı|acaktır. Herhangi bir nedenle 6736 say,ılı Kanuna qcjre 1,apılan y,apılandırma anlaşnıalarınııı bozuInıası durumuırda
daha önce borçlunun talebi üzerıne bozulan 6552 sayılı Kanuna göre yapılmış olan vapılaırdırma anlaşmaları işlen,ıe konulnrayacaktır.)

6l83 Sayılı Kanunun 48 inci Nladdesine Göre Tecil Taksitlendirmesi Devam Edenlerin Prim Borçlarının Yapılandırılmasına
Ilişkin Talep
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l l 6lllj sarılı Kaııunuıı.1[l inci n-ıaddesi kapsan-ıında devam eden tccil taksitlcndirıne talebinıe ilişkin hali hazırda devam edcn
anlaşn-ıaırrın bozularak },apnıış o[duğrıın ödcınclcrin ilgili Kanun hükiimlcri doğrtıItusunda ıııalısup cdildiktcn sonra kalan
borçlarınıın 67_36 sayılı Kanuna istinaden yapılandırılmasını talep ediyorunı.
(6l83 sayılı Kanuııun.l8 inci ıııaddesi kapsanıında teciI taksitlendinne işIcı-ııIerı dcvaırr edenIeriır. devam eden tecil ve taksitlendirııre
anlaşnıaları bozularak 6736 sal,ılı Kanun uyarınca kalan borçları yapılandırılacaktır l{erhangi bir nedcnle 6736 sal,ılı Kanuna göre yapılan
yapılandınıra anlaşınalarıırın bozulnrası durunrunda, daha ijnce borçlunun talcbi üzerine bozulan 6 l 8j sayılı Kanunun 48 inci n-ıaddesi kapsanrında tecil
taksitlendirmeleri işIeme konulmal,acaktır

)

Borçlarıını bu foımdaki tercihlerime uygun olarak ödemel,i talep edi1,orum.
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