İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

7256 SAYILI KANUN KAPSAMINDA
IŞ VE SOSYAL GÜVENLIK
YASALARINDA YAPILAN YENI
DÜZENLEMELER VE SGK
ALACAKLARININ YENIDEN
YAPILANDIRILMASI REHBERI
İ Ş V E S O S YA L G Ü V E N L I K K O M I T E S I Ç A L I Ş M A S I D I R

KASIM, 2020

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

7256 SAYILI KANUN KAPSAMINDA
IŞ VE SOSYAL GÜVENLIK
YASALARINDA YAPILAN YENI
DÜZENLEMELER VE SGK
ALACAKLARININ YENIDEN
YAPILANDIRILMASI REHBERI
İ Ş V E S O S YA L G Ü V E N L I K K O M I T E S I Ç A L I Ş M A S I D I R

KASIM, 2020

7256 SAYILI KANUN KAPSAMINDA IŞ VE SOSYAL
GÜVENLIK YASALARINDA YAPILAN YENI
DÜZENLEMELER VE SGK ALACAKLARININ
YENIDEN YAPILANDIRILMASI REHBERI

ÖNSÖZ
Değerli Meslek Mensubumuz,
Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen ve 11/11/2020 tarihinde
kanunlaşan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında 7256 sayılı Kanun ile işverenlere ve çalışanlara
yönelik yeni bazı düzenlemeler yapıldı.

7256 sayılı Kanunla Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile ilgili son
düzenlemeler ile hazırlanması gereken yasal belge ve ekler konusunda meslek
mensuplarımızın bilgilendirilmesi amacıyla bu çalışma ele alınmıştır.
Hazırlanan, Kanun ile tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs
(Covid-19) salgınının İstihdam üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle işçi ve
işverenler üzerinde oluşan yükün sosyal devlet ilkesi gereğince paylaşılması
ve giderilmesi, normalleşme sürecinde hareketlenecek ekonomik aktivitenin
istihdamla desteklenmesi, istihdamda devamlılığın sağlanabilmesi amacıyla
destek tedbirleri düzenlenmektedir.
İstihdam ve vergi konularına ilişkin düzenlemelerle birlikte kamu kurum
ve kuruluşlarımızın ihtiyaçları ile son dönemde mükelleflerimizden gelen
taleplerin karşılanması amacıyla bazı konularda kanuni düzenlemelerin hayata
geçirilmesi amaçlanmaktadır.
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Bu Çerçevede;
Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan
kısa çalışma ve kısa çalışmanın sona ermesini takiben sağlanan normalleşme
desteğine ilişkin hazırlanan 7256 sayılı kanun bu çalışmamızda yer almıştır.
Meslek mensuplarımıza ve iş hayatımıza katkı sağlayacak bu özverili
çalışmada, İş ve Sosyal Güvenlik Komitesi’nden sorumlu İSMMMO Başkan
Yardımcısı Ali Haydar Tunç’a, Oda Danışmanı Dr. Gülsüm Öksüzömer
Yılmaz’a, komitemizin başkan ve üyelerine teşekkürlerimi sunarım.
Saygılarımla,
							Yücel AKDEMİR
							
Başkan
İş ve Sosyal Güvenlik Komitesi
Başkan 		
Nilgün YAZICI
Başkan Yrd.		
Seda ZENGİN
Başkan Yrd.		
Turan BALCI
Sekreter		
Sibel YENER
Üye			Zeynep ACAR
Üye 			
Erdal ÖZGÜR
Üye			Emel SARI
Üye			Fadime AKGÜN
Üye			
Sevgi OYMAK KOCAOĞULLARI
Üye			Ufuk DÜZAĞAÇ
Üye			Özlem TEZUYSAL
Üye			Serap GEZİCİ
Üye			Uğur YILMAZ
Üye			Ebru ÖZTÜRK
Üye			Erkan KILIÇ
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BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN VE
GENEL GEREKÇELERİ
Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan
kısa çalışma ve kısa çalışmanın sona ermesini takiben sağlanan normalleşme
desteğine ilişkin Cumhurbaşkanına tanınan yetki süresinin uzatılması,
İşsizlik ödeneğinden yararlandırılan kişilerin istihdama daha hızlı
dönüşlerinin teşvik edilmesi amacıyla bu kişilerin, işten ayrılmalarını takip
eden 90 gün içerisinde işe girmeleri ve de bu iş yerinde 12 ay süreyle kesintisiz
çalışmaları halinde uzun vadeli sigorta primlerinin tamamının işsizlik Sigortası
Fonundan karşılanmasının sağlanması,
1 Ocak 2019 ile 17 Nisan 2020 tarihleri arasında; işini kaybetmiş
kişilerin yaptıkları işlerle ilgili becerilerini kaybetmeden yeniden istihdama
dönmelerine; bu kapsamdaki kişilerin başvurmaları halinde işe alınarak
fiilen çalıştırılacak veya ekonomik aktivitenin canlandığı döneme bir hazırlık
olarak işe ve işyerine bağlılıklarını sağlamak amacıyla ücretsiz izne ayırma
imkânı getirilmesi; bu surette istihdama katılamayanları da geçici bir süre
destekleyerek sonraki dönemde işgücüne ve istihdama katılımlarına katkıda
bulunulması,
Normalleşme döneminde işverenler tarafından son 16 aylık dönemdeki
en düşük sigortalı sayısına ek olarak istihdam edilecek her bir çalışan için işe
alındığı tarihten itibaren fiilen çalıştırılacaklara ücret desteği ve ilave olarak
işe alınacaklardan işveren tarafından ücretsiz izne ayrılacaklara nakdi ücret
desteği verilmesi, amaçlanmaktadır.
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4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu, geçici 19 uncu ve geçici 21 inci
maddelerinde işsizlikle mücadele kapsamında istihdamın korunması ve
artırılması amacıyla özel sektör işverenlerine kolaylık ve başta dezavantajlı
gruplar olmak üzere işsizlerin istihdam edilmelerini sağlamak amacıyla
2020 yılı sonuna kadar uygulanacak olan destek ve teşviklerin uygulama
sürelerinin ihtiyaç duyulması halinde 31/12/2023 tarihine kadar uzatmak
üzere Cumhurbaşkanına yetki verildi.
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İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
HAKKINDA KANUN VE GENEL GEREKÇELERİ
MADDE 4- 4447 sayılı Kanunun geçici 21 inci maddesine aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
“Cumhurbaşkanı, üçüncü fıkrada yer alan 2020 yılını 2023 yılına kadar
uzatmaya ve yedinci fıkrada yer alan 31/12/2020 tarihini 31/12/2023
tarihine kadar uzatmaya yetkilidir.”
Madde ile, istihdamın artırılması amacıyla ilave istihdam sağlayan özel
sektör işverenlerine 31/12/2020 tarihine kadar sağlanacak olan gelir vergisi
stopaj teşviki ve damga vergisi desteği uygulamasının 31/12/2023 tarihine
kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verilmesi amaçlanmaktadır.
MADDE 5- 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa
aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 7- İşsizlik ödeneğinden yararlandırılıp, işten ayrılmalarını
takip eden 90 gün içerisinde özel sektör işyerlerinde bu Kanun kapsamında
işe giren ve işe girdiği tarihten itibaren hizmet akdine tabi olarak en az
12 ay süreyle kesintisiz çalışanlardan talepte bulunanların, 5510 sayılı
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca sigortalı
sayılmak suretiyle, işe başladıkları tarihten önce yararlandıkları en son
işsizlik ödeneği süresi için Kurumca Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme
yapıldığı tarihte geçerli prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak
uzun vadeli sigorta primi işveren ve sigortalı hisselerinin tamamı Fondan
karşılanır. Bu fıkra hükümlerinden aynı işsizlik ödeneği hak sahipliği için
sadece bir defa yararlanılır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir.”
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7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5’inci maddesinde yapılan
düzenlemedir. İşsizlik Sigortası Kanununda yer alan ilgili şartların sağlanması
durumunda hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine
tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içerisinde; 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi
ödenmiş olanlara 6 ay süreyle; 900 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödenmiş
olanlara 8 ay süreyle;1080 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödenmiş olanlara
10 ay süreyle işsizlik ödeneği verilmektedir. İşsizlik Sigortasından yararlanılan
dönemde kişiler hakkında genel sağlık sigortası primi ödenmekte, emeklilik
için gerekli olan uzun vadeli sigorta primi ödenmemektedir.
Yapılan düzenlemeden yararlanmak için sigortalının;
- İşten ayrılmalarını takip eden 90 gün içerisinde işe girmesi,
- İşe girdiği tarihten itibaren 12 ay süreyle kesintisiz hizmet akdine tabi
olarak çalışması,
- Talepte bulunması, Gerekmektedir.
Bu şartların sağlanması halinde sigortalının işsizlik ödeneğinden
yararlandıkları süre için emeklilik için gerekli olan uzun vadeli sigorta primleri
İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.
.
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MADDE 6- 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin onikinci
fıkrasında yer alan “2015 yılından itibaren beş yıla” ibaresi “31/12/2023
tarihine” şeklinde değiştirilmiştir.
7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6’ncı maddesinde yapılan
düzenlemedir. İşsizlik Sigortası Kanununa 13/02/2011 tarihli ve 6111 sayılı
Kanunla eklenen geçici 10’uncu madde ile kadın, genç ve mesleki yeterlilik
belgesi sahiplerinin ilave istihdamını konu edinen teşvik hayata geçirilmiş olup
bu teşvikin uygulama süresi 31/12/2020 tarihinde sona ermektedir. Yapılan
düzenlemeyle, Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına
Yönelik Teşvik uygulamasının 31/12/2023 tarihine kadar uzatılabilmesi için
13.11.2020/205-5 Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir. İleriki zamanlarda süre
uzatımı yapılması beklenilmektedir.
MADDE 7- 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesine aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
“Cumhurbaşkanı, birinci ve onuncu fıkralarda yer alan 31/12/2020
tarihlerini 31/12/2023 tarihine ve ikinci fıkrada yer alan 2020 yılını 2023
yılma kadar uzatmaya yetkilidir.”
7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 7’inci maddesinde yapılan
düzenlemedir. İşsizlik Sigortası Kanununa 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı
Kanunla eklenen geçici 19’uncu madde ile 01/01/2018 ila 31/12/2020 tarihleri
arasında özel sektör işverenlerince bir önceki yıl ortalamasına ilave istihdam
edilen kişiler için 12 ay, bu kişinin kadın, genç veya engelli olması durumunda
18 ay süreyle prim teşviki sağlanmaktadır. Bu teşvik süresi 31/12/2020
tarihinde sona ermektedir. Yapılan düzenleme ile ilave istihdam desteğinin
süresinin 31/12/2020 tarihinden 31/12/2023 tarihine kadar uzatılabilmesi için
Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir. İleriki zamanlarda süre uzatımı yapılması
beklenilmektedir.
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MADDE 8- – 4447 sayılı Kanunun geçici 21 inci maddesine aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
“Cumhurbaşkanı, üçüncü fıkrada yer alan 2020 yılını 2023 yılına kadar
uzatmaya ve yedinci fıkrada yer alan 31/12/2020 tarihini 31/12/2023
tarihine kadar uzatmaya yetkilidir.”
7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 8’inci maddesinde yapılan
düzenlemedir. istihdamın artırılması amacıyla ilave istihdam sağlayan özel
sektör işverenlerine 31/12/2020 tarihine kadar sağlanacak olan gelir vergisi
stopaj teşviki ve damga vergisi desteği uygulamasının 31/12/2023 tarihine kadar
uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir. İleriki zamanlarda süre
uzatımı yapılması beklenilmektedir.
MADDE 9- 4447 sayılı Kanunun geçici 22 nci maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “1/1/2021” ibaresi “31/12/2023” şeklinde değiştirilmiştir.
7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinde yapılan
düzenlemedir. İşsizlik Sigortası Kanununa 23/2/2017 tarihli ve 6824 sayılı
Kanunla eklenen ek madde 6 ile Esnaf Ahilik Sandığı kurulmuştur. Esnaf
Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihi, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası
Kanununun geçici 22’nci maddesi ile 1/1/2021 yılına ertelenmiştir. Yapılan
düzenlemeyle, Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihi 31/12/2023
olarak değiştirilmiştir.
Yapılan değişiklik ile koronavirüs salgınının olumsuz etkileri göz
önünde bulundurularak uygulamanın yürürlük tarihinin 31/12/2023 olarak
değiştirilmiştir.
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MADDE 10- 4447 sayılı Kanunun geçici 23 üncü maddesinin
üçüncü fıkrasında yer alan “31/12/2020” ibaresi “31/12/2021” şeklinde
değiştirilmiştir.
7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 10’uncu maddesinde yapılan
düzenlemedir. İşsizlik Sigortası Kanununa 25/3/2020 tarihli ve 7226 sayılı
Kanunla eklenen geçici 23’üncü maddeyle koronavirüs salgını kaynaklı olarak
çalışma sürelerinin azalması durumunda çalışanların gelir kayıplarını azami
ölçüde telafi etmek için kısa çalışma uygulaması yeniden düzenlenmiştir.
Kısa çalışma ödeneğine hak kazanmak için gerekli olan son 3 yılda 600 gün
prim ödeme şartı 450 güne; kısa çalışma başlamadan önceki son 120 gün
13.11.2020/205-6 hizmet akdine tabi olma şartı ise 60 güne düşürülmüştür.
Ayrıca madde kapsamında yapılan başvuru tarihini ve/veya kısa çalışma
ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 31/12/2020
tarihine kadar uzatma yetkisi de Cumhurbaşkanına verilmiştir. Yapılan
düzenlemeyle Kısa Çalışma ödeneği süresinin 30/6/2021 tarihine kadar
uzatılması için Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.
MADDE 11- 4447 sayılı Kanunun geçici 26 ncı maddesinin dokuzuncu
fıkrasına “altı aya kadar uzatmaya” ibaresinden sonra gelmek üzere
“ve 31/12/2020 tarihini 30/06/2021 tarihine kadar uzatmaya” ibaresi
eklenmiştir.
7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yapılan
düzenlemedir. İşsizlik Sigortası Kanununa 23/7/2020 tarihli ve 7252 sayılı
Kanunla eklenen geçici 26’ncı maddeyle pandemi döneminde ekonomik
aktivitenin azalması nedeniyle çalışanlarını kısa çalışmaya geçiren veya ücretsiz
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izne ayıran işverenlerin ve çalışanların normalleşme dönemine geçişlerini
sağlamak için düzenleme yapılmıştır. Bu kapsamda, 1/7/2020 tarihinden
önce kısa çalışma ödeneğine veya nakdi ücret desteğine başvuran özel sektör
işyerlerinde, kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanan
sigortalıların normal çalışma düzenine geçirilmesi halinde yararlanılan kısa
çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği aylık ortalama gün sayısı ve asgari
ücret üzerinden hesaplanan sigorta primleri tutarında ve en fazla üç ay süreyle
31/12/2020’ye kadar destek sağlanmaktadır. Cumhurbaşkanı, bu üç aylık
süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak altı aya kadar uzatmaya
yetkilidir. Yapılan düzenlemeyle, 7252 sayılı kanunla düzenlenen normalleşme
desteğinin uygulama süresinin 30/06/2021 tarihine kadar uzatılabilmesine
ilişkin Cumhurbaşkanına yetki verildi
MADDE 12- 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 27- 1/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik
Kurumuna bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar
ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olanlar, sosyal güvenlik
kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta olanlar ile yabancılar
hariç; 4857 sayılı Kanun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her
türlü iş veya hizmet sözleşmesiyle hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna
bildirilerek veya bildirilmeksizin istihdam edilip 1/1/2019-17/4/2020
tarihleri arasındaki dönemde iş veya hizmet sözleşmesi 4857 sayılı
Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde
ve diğer Kanunların ilgili hükümlerine göre ahlak ve iyi niyet kurallarına
uymayan haller ve benzeri sebepler dışında sona erenler ile hizmetleri Sosyal
Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih
itibarıyla istihdam edilmeye devam edilmekte olanların, iş veya hizmet
sözleşmelerinin sona erdiği ya da hâlihazırda çalışmakta oldukları en son
özel sektör işverenine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 30
gün içerisinde başvuruda bulunmaları ve işveren tarafından;
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a) Fiilen çalıştırılmaları halinde, prim ödeme gün sayılarının 44,15
Türk Lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar 4857 sayılı Kanunun geçici 10
uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere her
ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden
mahsup edilmek suretiyle işverene Fondan destek sağlanır.
b)	İşe başlatılıp 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca
işveren tarafından ücretsiz izne ayrılanlara, kısa çalışma ödeneğinden
faydalanmamak kaydıyla, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde
yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz
izinde bulundukları süre kadar, Fondan günlük 39,24 Türk Lirası nakdi ücret
desteği verilir. Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti
yapılamaz. Bu fıkra kapsamında nakdi ücret desteğinden yararlananlar 5510
sayılı Kanunun 60 mcı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında
genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve genel sağlık sigortasına ilişkin primleri
Fondan karşılanır. Bu fıkra kapsamında nakdi ücret desteğinden yararlanan
işçinin başvuruda bulunduğu işveren tarafından fiilen çalıştırıldığının
tespiti halinde işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her
ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki 4857 sayılı Kanunun
39 uncu maddesince belirlenen aylık brüt asgari ücret tutarında çalışma ve
iş kurumu il müdürlüklerince idari para cezası uygulanır ve ödenen nakdi
ücret desteği ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte
işverenden tahsil edilir.
c) Başvurusunun kabul edilmediğini Kuruma bildirenler için hanesinde
sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir ya da aylık alan, kısa çalışma ödeneğinden
ya da işsizlik ödeneğinden faydalanan veya 5510 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, (b) bendi ve (c) bendi kapsamında
sigortalı olan veya 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki
sandıklara tabi olarak çalışan ile düzenli sosyal yardım alan bulunmamak şartlan
ile 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak
süreyi geçmemek üzere Fondan hane başına günlük 34,34 Türk Lirası destek
verilir.
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Bu madde uyarınca destekten yararlananlar, geçici 28 inci maddede
düzenlenen destekten yararlanamaz.
İşveren, birinci fıkranın (a) bendi uyarınca destekten yararlanan
sigortalıların yansından her birini, bu maddenin uygulama süresinin
sona ermesinden itibaren, birinci fıkranın (a) bendi kapsamına
girenlerin destekten yararlandığı ortalama süre kadar fiilen çalıştırmakla
yükümlüdür. Ödenen destek tutarı, bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen
işverenden, desteğin ödeme tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 89
uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı
ile birlikte işverenden tahsil edilir.
Hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin çalıştırıldığı
işveren tarafından kabul edilenlere, işveren tarafından bu şekilde
çalıştırıldıkları döneme ilişkin olarak ücret ve ücrete bağlı hakları
hariç olmak üzere diğer haklarından feragat etmiş sayılır ve bu şekilde
çalıştırıldıkları dönemde ilgili mevzuatı uyarınca daha önce yararlanmış
oldukları sosyal yardım ve diğer haklar borç çıkarılmaz.
Bu madde uyarınca başvuruda bulunanlardan hizmetlerini Sosyal
Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin istihdam ettiğini kabul eden
işverenlere; ilgililerin işveren yanında hizmetleri bildirilmeksizin
çalıştırıldığı dönemler için 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesine göre
idari para cezası uygulanmaz, işsizlik sigortası primi de dâhil olmak üzere
sigorta primi tahakkuk ettirilmez ve ilgili mevzuatta yer alan ortalama
ve toplam sigortalı sayısı hesabında dikkate alınmaz. Bu işverenlerin,
hizmetlerini Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin istihdam ettiğini
kabul etmesi; bu Kanun veya diğer Kanunlar uyarınca sağlanan sigorta
primi indirimi, teşvik ve desteklerden yararlanmasına engel teşkil etmez ve
daha önce yararlanmış oldukları sigorta primi indirimi, teşvik ve destekler
için borç çıkarılmaz.
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Hizmetlerini Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin istihdam
edildiği işverence kabul edildiği halde yanlış beyanda bulunulduğunun
tespiti halinde, bu madde uyarınca verilen destekler ödeme tarihinden
itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir ve tespit
edilen her bir yanlış beyan için işveren ve destekten yararlanana ayrı ayrı
olmak üzere tespit tarihindeki 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesince
belirlenen aylık brüt asgari ücret tutarında çalışma ve iş kurumu il
müdürlüklerince idari para cezası uygulanır.
Birinci fıkrada ve geçici 24 üncü maddede yer alan destek tutarlarını
bu maddenin yürürlük tarihinden sonraki tespit edilecek asgari ücret artış
oranında artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.
Fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar
vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate
alınmaz.
Bu madde hükümleri; 533 5 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin
ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886
sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanıma ve uluslararası anlaşma hükümlerine
istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanımdan istisna olan
alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri ile sosyal güvenlik destek primine
tabi çalışanlar, 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında
ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar ve yurtdışında çalışan sigortalılar
hakkında uygulanmaz.
Bu maddenin birinci fıkrası uyarınca destekten yararlananları işe alan
işverenler; aynı sigortalı için destekten yararlanılan süre boyunca, bu Kanun
ile diğer Kanunlarda diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden
yararlanamaz.
Bakanlık, bu madde uyarınca verilecek desteklere ilişkin ödeme usul
ve esaslarım belirlemeye ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin ortaya
çıkabilecek tereddütleri gidermeye yetkilidir.”
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7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 12’nci maddesinde yapılan düzenleme
işverene sağlanan yeni bir destek düzenlemesidir. Bu düzenleme 1/12/2020
tarihinde yürürlüğe girmektedir. Bu destek düzenlemesinin unsurları aşağıda
açıklanmıştır.
a) 4447 sayılı Kanununa eklenecek geçici 27’inci madde ile, işsiz halde
bulunan kişilerle SGK’ya bildirilmeksizin çalışan kişilerin de istihdam
edilebilmesi için; iş veya hizmet sözleşmesi 01/01/2019-17/4/2020 döneminde
İş Kanun’un 25/1-II inci fıkrası gereği ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan
haller ve benzeri sebepler dışında sona erenler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna
bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştığı özel sektör işverenine 1/12/2020
tarihinden itibaren 30 gün içerisinde başvurmaları ve bu işverenler tarafından;
− Fiilen çalıştırılmaları halinde bu sigortalılar için işverenlere her ay bu
işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup
edilmek suretiyle 4857 sayılı kanunun geçici 10’uncu maddesinden belirtilen
fesih yasağı süresini geçmemek üzere günlük 44,15 destek verilecektir.
− Başvuruda bulananlardan işveren tarafından işe alınıp ücretsiz izne
ayrılanlar için ise 4857 sayılı kanunun geçici 10’uncu maddesinden belirtilen
fesih yasağı süresini geçmemek üzere günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği
verilecektir.
− Ayrıca bu kapsamda olup başvurusunun kabul edilmediğini bildirenler
için hanesinde sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir ya da aylık alan, kısa
çalışma ödeneğinden ya da işsizlik ödeneğinden faydalanan veya 5510 sayılı
Kanunun 4- 1/a, b, c kapsamında sigortalı olan veya 506 sayılı Kanunun geçici
20’nci maddesi kapsamındaki sandıklara tabi olarak çalışan ile düzenli sosyal
yardım alan bulunmamak şartları ile 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu
maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere Fondan
hane başına günlük 34,34 Türk Lirası destek verilecektir.
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b) Bu destek düzenlemesinden yararlanılanlar için, bu sirkülerde açıklanan
8’inci maddedeki destekten yararlanılamaz.
c) İşveren, İş Kanun’un 25/1-II inci fıkrası gereği ahlak ve iyi niyet
kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında sona erenler ile Sosyal
Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları işyerlerine
başvuranlardan fiilen çalıştırdığı ve destekten yararlanan sigortalıların
yarısından her birini, bu teşvikin uygulama süresinin sona ermesinden itibaren,
bu kapsamda işe girip fiilen çalıştırılan sigortalıların destekten yararlandığı
ortalama süre kadar fiilen çalıştırmakla yükümlüdür.
d) Hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin çalıştırıldığı
(kayıt dışı çalışanlar) işveren tarafından kabul edilenlere, işveren tarafından bu
şekilde çalıştırıldıkları döneme ilişkin olarak ücret ve ücrete bağlı hakları hariç
olmak üzere diğer haklarından feragat etmiş sayılır ve bu şekilde çalıştırıldıkları
dönemde ilgili mevzuatı uyarınca daha önce yararlanmış oldukları sosyal
yardım ve diğer haklar borç çıkarılmaz.
e) Getirilen destek uyarınca başvuruda bulunanlardan hizmetlerini Sosyal
Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin istihdam ettiğini kabul eden işverenlere;
ilgililerin işveren yanında hizmetleri bildirilmeksizin çalıştırıldığı dönemler
için 5510 sayılı Kanunun 102’nci maddesine göre idari para cezası uygulanmaz,
işsizlik sigortası primi de dâhil olmak üzere sigorta primi tahakkuk ettirilmez
ve ilgili mevzuatta yer alan ortalama ve toplam sigortalı sayısı hesabında
dikkate alınmaz. Bu işverenlerin, hizmetlerini Sosyal Güvenlik Kurumuna
bildirilmeksizin istihdam ettiğini kabul etmesi; bu Kanun veya diğer Kanunlar
uyarınca sağlanan sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerden yararlanmasına
engel teşkil etmez ve daha önce yararlanmış oldukları sigorta primi indirimi,
teşvik ve destekler için borç çıkarılmaz.
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f) Hizmetlerini Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin istihdam
edildiği işverence kabul edildiği halde yanlış beyanda bulunulduğunun tespiti
halinde, bu kapsamda verilen destekler ödeme tarihinden itibaren işleyecek
kanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir ve tespit edilen her bir yanlış
beyan için işveren ve destekten yararlanana ayrı ayrı olmak üzere tespit
tarihindeki 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesince belirlenen aylık brüt
asgari ücret tutarında Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince idari para
cezası uygulanır.
g) Fondan bu destek kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar
vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate
alınmaz.
h) Bu destek uyarınca destekten yararlananları işe alan işverenler; aynı
sigortalı için destekten yararlanılan süre boyunca, diğer sigorta primi teşvik,
destek ve indirimlerinden yararlanamaz.
Bu desteğin usul ve esasları SGK tarafından açıklandığında daha kapsamlı
bir bilgilendirme yapılacaktır.
MADDE 13- 4447 sayılı Kanıma aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 28-1/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik
Kurumuna bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar
ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olanlar, sosyal güvenlik
kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta olanlar ile
yabancılar hariç; özel sektör işyerlerinde 2019/Ocak ila 2020/Nisan
aylarında/dönemlerinde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve
prim hizmet beyannamesi ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından
en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına
ilave olarak veya 17/4/2020 tarihinden sonra ilk defa 5510 sayılı Kanun
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kapsamına alınan ya da daha önce tescil edildiği halde 2019/Ocak ila 2020/
Nisan aylarında/dönemlerinde sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Sosyal
Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim
hizmet beyannamesi vermeyen özel sektör işyerlerinde bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işe alınanların fiilen çalıştırılmaları
halinde, prim ödeme gün sayısının 44,15 Türk Lirası ile çarpımı sonucu
bulunacak tutar 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan
fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, her ay bu işverenlerin Sosyal
Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek
suretiyle işverene Fondan destek sağlanır. Bu maddeyle sağlanan destekten
yararlananlar geçici 27 nci maddede düzenlenen destekten yararlanamaz.
Bu madde kapsamında işe başlatılıp 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu
maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma
ödeneğinden yararlanamayan sigortalılara 4857 sayılı Kanunun geçici 10
uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu
süre içinde ücretsiz izinde bulundukları süre kadar, Fondan günlük 39,24
Türk Lirası nakdi ücret desteği verilir. Yapılan ödemelerden damga vergisi
hariç herhangi bir kesinti yapılamaz. Bu fıkra kapsamında nakdi ücret
desteğinden yararlananlar 5510 sayılı Kanunun 60 ncı maddesinin birinci
fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve genel
sağlık sigortasına ilişkin primleri Fondan karşılanır. Bu fıkra kapsamında
nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin başvuruda bulunduğu işveren
tarafından fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde işverene, bu şekilde
çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay İçin ayrı ayrı olmak üzere fiilin
işlendiği tarihteki 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesince belirlenen
aylık brüt asgari ücret tutarında çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince
idari para cezası uygulanır ve ödenen nakdi ücret desteği ödeme tarihinden
itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.
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Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş
birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak
şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında
istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin
değiştirilmesi gibi bu madde uyarınca verilen desteklerden yararlanmak
amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan işyerlerinden Fon tarafından
karşılanan tutar 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası
uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınır.
İşveren, birinci fıkra uyarınca destekten yararlanan sigortalıların
yarısından her birini, bu maddenin uygulama süresinin sona ermesinden
itibaren, birinci fıkra kapsamına girenlerin destekten yararlandığı ortalama
süre kadar fiilen çalıştırmakla yükümlüdür. Ödenen destek tutarı, bu
yükümlüğünü yerine getirmeyen işverenden, desteğin ödeme tarihinden
itibaren 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca
gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilir.
Bu madde hükümlerine aykırı işlem yapılması halinde yapılan fazla ve
yersiz ödemeler ilgili fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla kanuni faiziyle
birlikte işverenden tahsil edilir. Ayrıca her bir sigortalı için brüt asgari
ücret tutarında idari para cezası uygulanır.
Bu maddede yer alan destek tutarlarını bu maddenin yürürlük
tarihinden sonraki tespit edilecek asgari ücret artış oranında artırmaya
Cumhurbaşkanı yetkilidir.
Fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar
vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate
alınmaz.
Bu madde hükümleri; 53 3 5 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin
ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886
sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine
istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan
alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri ile sosyal güvenlik destek primine
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tabi çalışanlar, 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında
ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar ve yurtdışında çalışan sigortalılar
hakkında uygulanmaz.
Bu maddenin birinci fıkrası uyarınca destekten yararlananları işe alan
işverenler; aynı sigortalı için destekten yararlanılan süre boyunca, bu Kanun
ile diğer Kanunlarda diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden
yararlanamaz.
Bakanlık, bu madde uyarınca verilecek desteklere ilişkin ödeme usul
ve esaslarını belirlemeye ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin ortaya
çıkabilecek tereddütleri gidermeye yetkilidir.”
7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 13’üncü maddesinde yapılan
düzenleme işverene sağlanan yeni bir destek düzenlemesidir. Bu düzenleme
01/12/20920 tarihinde yürürlüğe girmektedir. Bu destek düzenlemesinin
unsurları aşağıda açıklanmıştır.
a) 4447 sayılı Kanunu’na eklenecek geçici 28 inci madde ile işverenler
tarafından 2019/Ocak-2020/Nisan döneminde en az sigortalı bildirimi
yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak veya 17/4/2020
tarihinden sonra SGK’ da tescil edilmesi nedeniyle 2019/Ocak-2020/Nisan
döneminde işçi çalıştırmayan özel sektör işyerlerinde 1/12/2020 itibaren işe
alınarak istihdam edilecek her bir sigortalı için her ay bu işverenlerin Sosyal
Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle
destek verilecektir. Bu destek kapsamında işe alındığı tarihten itibaren fiilen
çalıştırılacak sigortalılar için 4857 sayılı kanunun geçici 10’uncu maddesinden
belirtilen fesih yasağı süresini geçmemek üzere günlük 44,15 TL, destek
verilecektir. Bu destekten yararlanılanlar için bu sirkülerdeki 7’nci maddede
açıklanan destekten yararlanılamaz.
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b) İlave olarak işe alınacaklardan işveren tarafından ücretsiz izne ayrılacak
olanlara ise günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği verilecektir. Yapılan
ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamaz. Bu fıkra
kapsamında nakdi ücret desteğinden yararlananlar 5510 sayılı Kanunun 60’ıncı
maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı
sayılırlar ve genel sağlık sigortasına ilişkin primleri Fondan karşılanır. Bu
destek kapsamında nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin başvuruda
bulunduğu işveren tarafından fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde işverene,
bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere
fiilin işlendiği tarihteki 4857 sayılı Kanunun 39’uncu maddesince belirlenen
aylık brüt asgari ücret tutarında çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince idari
para cezası uygulanır ve ödenen nakdi ücret desteği ödeme tarihinden itibaren
işleyecek kanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.
c) Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş
birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde
doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın
kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi bu
madde uyarınca verilen desteklerden yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem
tesis ettiği anlaşılan işyerlerinden Fon tarafından karşılanan tutar 5510 sayılı
Kanun’un 89’uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve
gecikme zammı ile birlikte geri alınır.
d) İşveren, (a) bendi uyarınca fiilen çalıştırdığı ve destekten yararlanan
sigortalıların yarısından her birini, bu desteğin uygulama süresinin sona
ermesinden itibaren, (a) bendi kapsamına girenlerin (fiilen çalıştırılan
sigortalılar) destekten yararlandığı ortalama süre kadar fiilen çalıştırmakla
yükümlüdür. Ödenen destek tutarı, bu yükümlüğünü yerine getirmeyen
işverenden, desteğin ödeme tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 89 uncu
maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile
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birlikte işverenden tahsil edilir.
e) Fondan bu destek kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar
vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate
alınmaz.
f) Bu destekten yararlananları işe alan işverenler; aynı sigortalı için
destekten yararlanılan süre boyunca, diğer sigorta primi teşvik, destek ve
indirimlerinden yararlanamaz. Bu desteğin usul ve esasları SGK tarafından
açıklandığında daha kapsamlı bir bilgilendirme yapılacaktır.
MADDE 14 – 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 29 – Yeni Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle işverenlerin
yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvurularının alınması,
değerlendirilmesi ve ödenmesine ilişkin işlemler hakkında Bakanlık ve Kurum
personeline herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Bu kapsamda 2020 Ekim
ayı ve öncesi döneme ait işverenlerin hatalı işlemlerinden kaynaklanan fazla
ve yersiz ödemelerden bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş
olanlar terkin edilir. Tahsil edilenler iade veya mahsup edilemez.”
MADDE 32- 31/05/2016 tarili ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanununun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan
tablonun 16 ncı sırası aşağıdaki değişmiştir.
“16)

Basın ve
gazetecilik
mesleğinde

14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre
basın kartı sahibi olmak suretiyle fiilen çalışanlar

90 “

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 32’nci maddesinde yapılan
düzenlemedir. Bilindiği üzere 14/2/2020 tarihli ve 31039 sayılı Resmi Gazete
yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararı ile basın ve gazetecilik mesleğinde
çalışanların fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmalarına ilişkin mevcut
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hükmün iptaline karar verilmiş ve iptal kararının yürürlüğü, oluşacak yasal
boşluğun giderilmesi amacıyla 9 ay sonraya bırakılmıştır. Yapılan düzenleme,
Anayasa Mahkemesi Kararı ile doğan hukuki boşluğu gidermek 5510 sayılı
kanunun 40’ıncı maddesinde düzenleme yapılmıştır. Buna göre 5510 sayılı
kanunun 40’ıncı maddesi ekli tablodaki 16 numaralı sıra “16) Basın ve
gazetecilik mesleğinde 14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre basın
kartı sahibi olmak suretiyle fiilen çalışanlar. 90” Şeklinde düzenlenmiştir.
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARIN YENİDEN
YAPILANDIRILMASI KANUN KAPSAMI
Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarına ilişkin yapılandırma düzenlemesine
kanunun 1. 2. 3. ve 4’üncü maddelerinde özetle aşağıdaki yer verilmiştir.
Kapsam ve tanımlar
MADDE 1
c) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı
Kanun kapsamında takip edilen ve bu Kanunun yayımı tarihine veya bu
Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği
hâlde ödenmemiş olan;
1) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri
kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2020 yılı Ağustos 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,
2) 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri
ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı
alacakları,
3) 31/8/2020 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,
4) 31/8/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup
ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme
cezası ve gecikme zammı alacakları,
5) İlgili kanunları gereğince takip edilen 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki
aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara
bağlı gecikme zammı alacakları,
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Kesinleşmiş alacakların yapılandırılması
MADDE 2
(11) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından takip
edilen alacaklardan 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu
Kanunun yayımı tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde bu Kanunun yayımı
tarihi itibarıyla ödenmemiş olan;
a) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c)
bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi,
emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik
destek primi,
b) Bu Kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre
ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk
sigortası primi,
c) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip
edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,
asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun
yayımı tarihine 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.
(12) 31/8/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki
inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden
önce Kurumca resen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği hâlde bu
Kanunun yayımı tarihi 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 yayımı tarihine kadar geçen süre için YİÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda
belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme
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cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.
(13) 31/8/2020 tarihinden önce (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin
olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce kesinleştiği hâlde bu Kanunun
yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan ve Kurumca takip edilen idari para
cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu
Kanunun yayımı tarihine 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.
(14) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından takip
edilen ve bu Kanun kapsamına giren alacakların; asıllarının bu Kanunun
yayımı tarihinden önce ödenmiş olmasına rağmen, fer’ilerinin bu Kanunun
yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş fer’i
alacağın %40’ının bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde,
kalan %60’ının tahsilinden vazgeçilir.
(15) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi
kapsamındaki sigortalılar ile ek 5 inci ve ek 6 ncı maddeleri kapsamında
sigortalı olanların, bu madde kapsamındaki borçlarını yapılandırmaları
hâlinde, yapılandırılan borç haricinde altmış günden fazla prim ve prime
ilişkin borçlarının bulunmaması veya altmış günden fazla prim ve prime ilişkin
borçları bulunmakla birlikte bu borçlarını ilgili kanunlara göre taksitlendirmiş
veya yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları
ve bu maddeye göre yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla
genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılır.
(16) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi
kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç
başvurmayanlardan bu Kanunun yayımı tarihinden 31/3/2021 tarihine
kadar gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri, gelir testi
sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilir.
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(17) 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımı
tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g)
bendi kapsamında tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan prim borçlarının
30/4/2021 tarihine kadar ödenmesi hâlinde gecikme cezası ve gecikme zammı
gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir. Bu Kanunun yayımı
tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının
(g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu
bulunanlar anılan Kanunun 67 nci maddesinde belirtilen şartları taşımaları
hâlinde, bu Kanunun yayımı tarihinden önceki döneme ait prim borçları
dikkate alınmaksızın Kanunun yayımı tarihinden itibaren 30/4/2021 tarihine
kadar sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlandırılır. Bu Kanunun
yayımı tarihine kadar ödenmiş olan 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin
birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortası primleri ile
gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları iade ve mahsup edilmez.
(18) Köy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına bağımsız
çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan,
5510 sayılı Kanuna, 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve
Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun mülga
hükümlerine ve mülga 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına
ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre tescilleri yapıldığı
hâlde prim borçları nedeniyle daha önceki ilgili kanunları uyarınca sigortalılık
süreleri durdurulmuş olanlardan bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ihya
edilmemiş olanların kendileri veya hak sahipleri, bu Kanunun yayımı tarihini
takip eden ay başından itibaren iki ay içinde Kuruma müracaat ederek,
durdurulan sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarının, sigortalılık
süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek onbirinci fıkra hükümlerine
göre hesaplanmasını talep edebilirler. Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit
ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde durdurulan süreler sigortalılık süresi
olarak değerlendirilir. Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi
içinde ödenmemesi hâlinde ihya işlemi geçerli sayılmaz ve bu fıkra kapsamında
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ödenmiş olan tutarlar ilgilinin başkaca prim borcunun bulunmaması kaydıyla
faizsiz olarak iade edilir. Bu fıkra hükümlerinin uygulanmasında 3 üncü
maddenin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri hükümleri uygulanmaz.
(19) Bu Kanun kapsamına giren dönemlere ilişkin olup, bu Kanunun yayımı
tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre
mücbir sebep hâli ilan edilmesi nedeniyle ödeme süresi ertelenen primlerden
ödeme süresinin son günü 2020 yılının Ekim, Kasım veya Aralık ayına tekabül
edecek şekilde belirlenenler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.
(20) Bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların maddede
belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri
ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.
Ortak hükümler
MADDE 3 – (1) Bu Kanunun ilgili maddelerindeki başvuru ve ödeme
süresine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden
yararlanmak isteyen borçluların;
a) 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda
bulunmaları,
b) ……. Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek
tutarların ise ilk taksitini 28/2/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer
taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on
sekiz eşit taksitte ödemeleri,
şarttır.
(2) Bu Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün
resmî tatile rastlaması hâlinde süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati
sonunda biter.
(3) Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler
hâlinde ödenebilir.
a) Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin
olarak ödenmesi hâlinde katsayı uygulanmaz ve,
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1) Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutarların %90’ının tahsilinden vazgeçilir.
2) 1 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt
bendi kapsamında olan ve bu Kanun kapsamında yapılandırılan idari para
cezalarından %25 indirim yapılır.
3) Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret
olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutardan (2 nci maddenin ondördüncü fıkrası kapsamındaki
alacaklar hariç) %50 indirim yapılır.
b) Hesaplanan tutarların tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içinde
ödenmesi hâlinde katsayı uygulanmaz ve,
1) Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutarlar üzerinden %50 indirim yapılır.
2) 1 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt
bendi kapsamında olan ve bu Kanun kapsamında yapılandırılan idari para
cezalarından %12,5 indirim yapılır.
3) Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret
olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutardan (2 nci maddenin ondördüncü fıkrası kapsamındaki
alacaklar hariç) %25 indirim yapılır.
c) Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, ilgili
maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla borçluların başvuru
sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden
birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir
sürede ödeme yapılamaz.
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ç) Hesaplanan tutarların 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. 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.
18) Bu Kanunun uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye
ilgisine göre Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilidir.
Diğer hükümler
MADDE 4
(3) 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılan iş yerlerine ilişkin olup iş
yerine ait borcun tamamının ödeme süresi 31/12/2017 veya önceki bir tarihe
ilişkin olduğu hâlde ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal
güvenlik destek primi ve idari para cezası asılları toplamı 100 Türk lirasını
aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı gecikme cezası
ve gecikme zammı gibi fer’ilerinin ve aslı ödenmiş olan fer’i alacaklardan tutarı
200 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilir.
(4) İşverenlerin ve üçüncü şahısların, 5510 sayılı Kanunun 14 üncü, 21 inci,
23 üncü, 39 uncu ve 76 ncı maddeleri, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal
Sigortalar Kanununun mülga 10 uncu, 26 ncı, 27 nci ve 28 inci maddeleri,
1479 sayılı Kanunun mülga 63 üncü maddesi ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 129 uncu maddesi
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gereğince iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm hâlleri
ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere
yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları ile
bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu Kanunun yayımı
tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde
bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilir.
(5) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği
tespit edilen ve 506 sayılı Kanunun, 1479 sayılı Kanunun, 17/10/1983 tarihli ve
2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun, 2926 sayılı Kanunun,
5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri ve 5510 sayılı Kanunun 96 ncı maddesi
gereğince tahsil edilmesi gereken gelir ve aylıklara ilişkin borç asılları ile bu
borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu Kanunun yayımı
tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde
bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilir.
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