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DUYURU: 26.10.2016/74 

           
Bilindiği üzere, “6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” 19.08.2016 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun ile Sosyal Güvenlik 
Kurumuna olan bir kısım borçlar da yapılandırma kapsamına alınmış, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 
tarafından 22.08.2016 tarihinde yayımlanan 2016-18 sayılı Genelge’de, 6736 sayılı Kanunun sosyal 
güvenlik borçları ile ilgili hükümlerinin uygulanma usul ve esasları açıklanmıştı. 
 
Buna göre, 2016 yılı Haziran ve önceki aylara ilişkin olup, Kanunun yayımlandığı tarihten önce 
tahakkuk ettiği veya kesinleştiği halde henüz ödenmemiş bulunan sosyal güvenlik kurumu borçları 
Kanun kapsamında yapılandırılabilecektir. 
  
Bu defa, SGK tarafından yayımlanan “2016-22 sayılı Genelge” ile, İdari mercilerin yoğun iş yükü 
nedeniyle Kanunun yayımı öncesinde gerçekleştirilememiş olan tahakkuk işlemlerinin sebep olduğu 
mağduriyetlerin giderilmesi bakımından, Kanunun yayım tarihi itibariyle tahakkuk etmemiş 
olmakla birlikte 31.12.2016 tarihine kadar tahakkuk edecek olan 2016 Haziran ve öncesi 
dönemlere ilişkin prim ve idari para cezalarının da Kanun kapsamında yapılandırılabileceği 
açıklanmıştır. 
 
Buna göre, 2016 Haziran ve önceki dönemlere ait olan prim ve işsizlik sigortası borçlarının en geç 
31.12.2016 tarihine kadar tahakkuk etmiş olması, idari para cezalarının ise 31.12.2016 tarihine 
kadar tebliğ edilmiş olması şartıyla, söz konusu borçların da 6736 sayılı Kanun kapsamında 
yapılandırılması mümkün olacaktır.  
 
Bu itibarla, 2016 Haziran ve önceki dönemlere ait olup henüz tahakkuk ettirilmemiş prim, işsizlik 
sigortası veya idari para cezası borcu olan işverenlerin ilgili borca ait gerekli tahakkuk işlemlerini 
yaptırarak, doğacak olan borcu 6736 sayılı Kanun kapsamında peşin veya taksitler halinde 
ödeyebilmeleri mümkündür. 

 
Saygılarımızla, 

Ek: 2016/22 Sayılı SGK Genelgesi  
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