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6736 sayılı Kanun Sirküleri-SGK Borç Yapılandırma

• 6736 Sayılı Kanun’un Sosyal Güvenlik Uygulamalarına İlişkin Hükümlerine göre,

• 2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve
kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara
bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

• 2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve
topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı
alacakları,

• 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin sosyal güvenlik destek primi ile bunlara
bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

• 30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile
ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit
sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile
bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

• 30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları
uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve
gecikme zammı alacakları,



6736 sayılı Kanun Sirküleri-SGK Borç Yapılandırma

• 30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları
uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve
gecikme zammı alacakları,

• İlgili kanunları gereğince takip edilen 2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin
damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme
zammı alacakları,

• 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında
genel sağlık sigortalısı olanlardan kaynaklanan genel sağlık sigortası prim
alacakları,

Yeniden yapılandırmaya tabidir.



PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE.

1.Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik

Kurumu Alacakları



Kanun kapsamında giren ve 2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu
Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı
tarih itibarıyla ödenmemiş olan;

• Prim borçları,

• İsteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primleri

• Sosyal güvenlik destekleme primleri

asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun
yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas
alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi
hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i
alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.

1.Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu Alacakları



• 30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile
ihale konusu işlere ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce Kurumca
resen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı
tarih itibarıyla ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere
ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan
eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara
gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden bu
Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları
esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde
ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı
gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.

• (Kanunun yayım tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvurulduğu hâlde bu
sürenin sonuna kadar Kurumca reesen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ
edilememiş olan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan
eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara
ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı da bu kapsamda değerlendirilir.)

1.Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu Alacakları



• 30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup bu Kanunun
yayımlandığı tarihten önce kesinleştiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih
itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme
sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre
için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda
belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, idari para cezası asıllarının kalan
%50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi
fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.

• Bu madde kapsamına giren alacakların; asıllarının bu Kanunun yayımlandığı
tarihten önce ödenmiş olmasına rağmen, fer’ilerinin bu Kanunun yayımlandığı
tarih itibarıyla ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş fer’i alacağın
%40’ının bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, kalan %60’ının
tahsilinden vazgeçilir.

1.Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu Alacakları



PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE.

2.Ortak Hükümlülükler



• Kesinleşmiş SGK alacakları ile ön değerlendirme, araştırma veya tespit
sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları
ile bu alacaklara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı yapılandırma
hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, bu maddelerde belirtilen
şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun
yollarına başvurmamaları şarttır.

• Yapılandırmadan yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlular, taksit ödeme
süresince tahakkuk eden sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın bir takvim
yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri hâlinde,
belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan
taksitlerini ödeme haklarını kaybederler.

• Ekim/2016 sonuna kadar başvuruda bulunulması gerekir.

• Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti
bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen dördüncü aydan başlamak üzere
ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri şarttır

2.Ortak Hükümlülükler



• İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi hâlinde, bu tutara bu
Kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için
herhangi bir faiz uygulanmaz.

• İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi hâlinde, fer’i alacaklar
yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarı (bu
Kanunun 4 üncü maddesine göre fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim
oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte hesaplanan gecikme faizi
dâhil) üzerinden ayrıca %50 indirim yapılır.

• Taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili
maddelere göre belirlenen tutar;

1) Altı eşit taksit için (1,045),

2) Dokuz eşit taksit için (1,083),

3) On iki eşit taksit için (1,105),

4) On sekiz eşit taksit için (1,15),

• Katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık
dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır.

2.Yurt İçindeki Varlıkların Kanuni Defterlere Kaydı



• Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih
ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden
daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre
düzeltilir..

• Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisi süresinde ödenmek
koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin,
süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik
ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay
ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme
zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu
Kanun hükümlerinden yararlanılır.

• İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik
ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında
ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde matrah
ve vergi artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun
hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm her bir madde ve alacaklı
idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.

2.Yurt İçindeki Varlıkların Kanuni Defterlere Kaydı



• Yapılandırma sonrası borçların tamamen ödenmemesi halinde, kanun
hükümlerinden ödenen kısım kadar yararlanılır.

• Bu Kanuna göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan
ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir. Bu
Kanuna göre ödenecek alacaklar nedeniyle tatbik edilen hacizlere konu mallar,
borçlunun talebi hâlinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre alacaklı tahsil
dairesince satılabilir. Bu talep, Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarların
Kanun hükümlerine göre ödenmesine engel teşkil etmez.

• 6552 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre yapılandırılan ve bu Kanunun
yayımlandığı tarih itibarıyla anılan Kanun kapsamında ödemeleri devam eden
alacaklar açısından, borçlular talep etmeleri hâlinde bu Kanun hükümlerinden
yararlanabilir.

2.Yurt İçindeki Varlıkların Kanuni Defterlere Kaydı



PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE.

3.Kesinleşmiş SGK Alacakları



3.Kesinleşmiş SGK Alacakları ( Madde 8 )
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3.Kesinleşmiş SGK Alacakları ( Madde 8 )



Konu ile ilgili sorularınız için bizimle
temasa geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Sorular & Cevaplar


