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SİRKÜLER        İstanbul, 20.10.2016 

Sayı: 2016/188       Ref: 4/188 

 

 

Konu:  

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRMASINA İLİŞKİN KANUN 

KAPSAMINDAKİ BİR KISIM PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARI İLE 

İLGİLİ OLARAK SGK GENELGESİ YAYINLANMIŞTIR 

 

Bilindiği üzere, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 

uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 22/8/2016 tarihli ve 2016-18 sayılı SGK Genelgesi ile 

düzenlenmiştir (Genelge hakkında 25.08.2016 tarih ve 2016/159 sayılı sirkülerimiz 

yayınlanmıştı). 

 

2016/Haziran ve önceki aylara ait olup halen işverenlere/işyerlerine tebliğ edilmeyen prim 

borçları ve/veya cezaların söz konusu olduğu, bu borçlar tebliğ edilmediği için yükümlülerin 

6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma imkânından yararlanamadıkları bu durumun ise 

mağduriyetler yaratması nedeniyle SGK tarafından yapılan açıklamada (2016-22 sayılı 

Genelge); 

 

31/10/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) 6736 sayılı Kanun kapsamında yeniden 

yapılandırma başvurusunda bulunan işverenlerin/işyerlerinin 2016/Haziran ve önceki 

aylara ait olup kanunun yayınlandığı tarih itibariyle ödenmemiş olan; 

 

 Kurumun ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarının 

raporlarından, 

 

 Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgi/belgelerden, 

 

 Mahkeme kararlarından, 

 

kaynaklanan prim borçlarının en geç 31/12/2016 tarihine kadar tahakkuk etmiş; idari 

para cezalarının ise 31/12/2016 tarihine kadar tebliğ edilmiş olması şartıyla 

yapılandırma kapsamında değerlendirileceği açıklanmıştır.  

 

Söz konusu genelgede dikkat çeken ifade, 31.10.2016 tarihine kadar –mevcut tebliğ edilen ve 

tahakkuk etmiş borçları için- yapılandırma başvurusunda bulunanlar için 31.12.2016 tarihine 

kadar da tebliğ edilecek borçlarına da yine yapılandırma imkânı verileceğidir.   

 

 

 

 

http://www.dengeakademi.com/Files/Circular/1909.pdf
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Genelgede ayrıca, 2016/18 sayılı genelgede yer verilen, kapsama giren prim ve idari para 

cezası borçlarına ilişkin bilcümle işlemlerin yukarıda belirtilen düzenleme dikkate alınmak 

suretiyle değerlendirilerek işlem yapılması gerektiği belirtilmiştir.  

 

Öte yandan, 2016/18 sayılı Genelgenin “Yeniden Yapılandırma Usul ve Esasları” başlıklı “5” 

numaralı bölümünün “Alacak asıllarının yeniden yapılandırılması” başlıklı ve  “5.1 (a)” 

numaralı kısmının birinci paragrafında geçen “19/8/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil)” 

ibaresi; “19/8/2016 tarihine kadar (bu tarih hariç)” şeklinde değiştirilmiştir. Değişiklik sonrası 

söz konusu paragraf aşağıdaki gibidir:  

 

“6736 sayılı Kanun kapsamına giren alacak asıllarına, ödeme vadesinin sona erdiği tarihten, 

Kanunun yayımlandığı 19/8/2016 tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için Ek:2’de yer 

alan TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları basit usulde uygulanmak suretiyle, gecikme 

cezası ve gecikme zammı yerine tahsil edilecek tutar hesaplanacaktır.” 

 

Saygılarımızla, 

   

 

        DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

EK: 

2016/22 sayılı SGK Genelgesi 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 

 

mailto:eyetkiner@mazarsdenge.com.tr
mailto:gogredik@mazarsdenge.com.tr



