
7256 SAYILI BORÇLARIN

YAPILANDIRILMASI KANUNUN 

GETİRDİKLERİ
(17.11.2020 Tarih, 31307 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanmıştır.)
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A) 31.08.2020 tarihine kadar (Bu tarih Dahil) önceki dönemlere ait;

1-Beyana dayalı vergiler, bunlara ait cezalar,  gecikme faizleri, 

gecikme zamları, (31.08.2020 tarihinden sonraki vergi taksitleri hariç) 

2-Tahakkuk eden vergi ve Bunlara Bağlı Vergi Cezaları,  gecikme  

faizleri ve gecikme zamları, (Emlak Vergisi 2.Taksiti hariç)  

3-Vergi Aslına Bağlı Olmayan Vergi Cezaları,

HANGİ BORÇLAR VE CEZALAR 

KAPSAMINDADIR
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B) 31.08.2020 tarihine kadar (Bu tarih Dahil) önceki dönemlere ait;

-Umumi Hıfzısıhha Kanunu Kapsamında kesilen İdari Para Cezaları,

-Tütün Ürünlerinin Zararlarına Kapsamında kesilen İdari Para Cezaları,

(5018 Sayılı Kanun Kapsamında verilen İPC.ler hariç)

gereğince verilen İDARİ PARA CEZALARI,

HANGİ BORÇLAR VE CEZALAR 

KAPSAMINDADIR
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C) Bunlar Dışında Kalan ve 6183 Sayılı Kanunla takip edilen  tüm alacakların 

aslı ve fer’i alacaklarının tümü kapsama girmektedir.

Ancak aşağıdaki Borçlar Kapsama Girmemektedir.

-Adli ve İdari Para Cezaları, Bu Borçlar Kapsam Dışıdır.

HANGİ BORÇLAR VE CEZALAR 

KAPSAMINDADIR
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D) 31.08.2020 tarihine kadar (Bu tarih Dahil) önceki dönemlere ait,

Gümrük Kanunu, Gümrük Kanunu ve Diğer Yükümlülüklerinde 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca takip edilen;

- Gümrük Vergileri,

- İdari Para Cezaları, 

- Faizler, 

- Gecikme Faizleri, 

- Gecikme zammı Borçları ,

Vergi Affı Kapsamındadır.

HANGİ BORÇLAR VE CEZALAR 

KAPSAMINDADIR
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E) Sosyal Güvenlik Kurumuna Bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 Sayılı Kanun 

Kapsamında takip edilen ve Kanunun yayınlandığı tarihe kadarki  (17.11.2020) veya 

kanunda belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan;

1-5510 Sayılı SGK Kanunun 4 ncü maddesinin a, b, c bendleri kapsamında Sigortalılık 

kapsamından kaynaklanan 2020 Ağustos ve önceki aylara ilişkin SGK Primi, SGDP, 

işsizlik sigortası primi ile bunlara ait gecikme zammı ve gecikme cezaları,

2-2020 Ağustos ayı ve öncesine ait İsteğe Bağlı Sigorta ve Topluluk Sigortası Primleri 

ile bunların gecikme cezası ve gecikme zamları,

3-31.08.2020 tarihine kadar (Bu tarih dahil) bitirilmiş olan ÖZEL İNŞAATLAR ve İHALE 

Konusu işlerde Ön Değerleme, Araştırma veya Tespit sonucu EKSİK İŞÇİLİKLER

üzerinden hesaplanan SGK Primleri ve buna bağlı olan gecikme zammı ve gecikme 

faizleri alacakları kapsama girmektedir.

HANGİ BORÇLAR VE CEZALAR 

KAPSAMINDADIR
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E)

4-31.08.2020 tarihine kadar yapılan tespitler ilişkin uygulanan İdari Para 

Cezaları ile bunlara ait gecikme zammı ve gecikme cezaları,

5-İlgili Kanunla takip edilen 2020 Ağustos ayı ve önceki aylara ait DAMGA 

VERGİSİ ve ÖZEL İŞLEM VERGİSİ ve EĞİTİME KARKI PAYLARI ile bunlara 

ait gecikme zamları kapsama girmektedir.

HANGİ BORÇLAR VE CEZALAR 

VERGİ AFFI KAPSAMINDADIR
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F) İl Özel İdarelerin 6183 Sayılı Kanun Kapsamında takip edilen ve vadesi 

31.08.2020 tarihinden önce (Bu tarih dahil) olan ve kanun yayınlandığı tarih 

itibari ile ödenmemiş bulunan Asıl ve Fer’i Borçların tamamı kapsama 

girmektedir.

HANGİ BORÇLAR VE CEZALAR 

KAPSAMINDADIR
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G) Belediyelerin,

1) 213 Sayılı Kanun Kapsamına giren ve 31.08.2020 tarihinden önceki (Bu 

tarih dahil) beyana dayalı Vergiler ve buna bağlı Cezalar, gecikme zamları 

ve gecikme faizleri ve 2020 yılına ilişkin 31.08.2020 tarihinden önceki (Bu 

tarih dahil) tahakkuk eden Vergiler ve buna bağlı Cezalar, gecikme 

zamları ve gecikme faizleri, bunların dışında 6183 Sayılı Kanun 

Kapsamında takip ve 31.08.2020 tarihinden önce ödenmemiş bulunan  

vergi asılları ve Fer’i Borçları kapsama girmektedir.

2020 Yılına ilişkin Emlak ve Çevre Temizlik Vergisinin ikinci taksitleri 

HARİÇTİR.

2) 2464 Sayılı Kanunun 97.Maddesine göre tahsili gereken 31.08.2020 tarih 

öncesi olan ve henüz ödenmeyen ücret borçları ve bunlara air fer’i borçlar 

kapsama girmektedir.

HANGİ BORÇLAR VE CEZALAR 

KAPSAMINDADIR
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G) Belediyelerin,

3) Belediye Kanunu Kapsamındaki Su Abonelerinin 31.08.2020 tarihi öncesi 

(Bu tarih Dahil) henüz ödenmemiş su, atık su bedelleri ve bunlara ait fer’i

borçlar kapsama girmektedir.

4) Büyükşehir Belediyelerine ödenmesi gereken Katı Atık Ücreti Borçları ve 

(Sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil) Feri Borçlar 

Kapsama girmektedir.

HANGİ BORÇLAR VE CEZALAR 

KAPSAMINDADIR
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Ğ)  1-İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine 31.08.2020 tarihi öncesi (Bu 

tarih Dahil) henüz ödenmemiş su, atık su bedelleri ve bunlara ait fer’i borçlar 

kapsama girmektedir.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın vadesi 31.08.2020 tarihinden 

(bu tarih dahil) önce olduğu halde bu kanun yayımı tarihine kadar 

ödenmemiş ve 6183 Sayılı Kanun Kapsamında takip edilen asli ve fer’i

borçlar kapsama girmektedir.

HANGİ BORÇLAR VE CEZALAR 

KAPSAMINDADIR
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7256 SAYILI KANUNU İLE GETİRİLEN 

AVANTAJLAR-1

1-31.08.2020 tarihine kadar (Bu tarih dahil) ödenmemiş vergi ve borçların 

gecikme faizi ve zamlarında Yİ-ÜFE oranında güncelleme imkanı getirilmiştir.

2-Peşin Ödemelerde;

- Yİ-ÜFE tutarından % 90 oranında indirim sağlanmaktadır.

- Trafik Para Cezaları ve diğer idari Para Cezaları ASILLARINDAN % 

25 Oranında indirim saplamaktadır.

3-Taksitle ödemek isteyen mükelleflerde ilk iki taksit sonuna kadar 

(28 Şubat 2021 tarihine kadar) kalanını peşin ödemek isteyenlere;

- Yİ_ÜFE tutarından % 50 İndirim sağlanmaktadır.

- Trafik Cezalarında ve diğer idari para cezaları asıllarında % 12,5    

oranında indirim yapılmaktadır.

4- Vergi Asıllarına bağlı  olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında 

% 50’si silinmektedir.
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5-Yurt içinde veya Yurt Dışında bazı varlıkların ekonomiye kazandırılması 

sağlanmaktadır.

6-Borçlulara 6, 9, 12, 18 ay taksitle ödeme imkanı verilmiştir. Tercih edilen 

ödeme tutarından daha uzun bir taksit yapılamaz.

7-Her taksit için uygulanacak katsayı;

6 taksit için   : 1,045

9 taksit için   : 1,083

12 Taksit İçin: 1,105

18 Taksit için: 1,150 

7256 SAYILI KANUNU İLE GETİRİLEN 

AVANTAJLAR-2
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8-Yapılandırılan Borçların İnternet üzerinden www.gib.gov.tr adresinden 

anlaşmalı bankaların Kartları veya Kredi Kartları ile ödenebilmesi 

sağlanmıştır.

9-Bu kanunla ödenecek tutarın %10’unu aşmamak ve 10 TL (Bu dahil) kadar 

eksik ödemeler yapılandırmayı bozmayacaktır.

10-Taksitin ilk ikisini zamanında ödenmesi halinde ve en fazla yılda 2 taksit 

geç ödenebilir. Ödenmeyen Bu taksitler En son taksite kadar ödenebilir. 

11-6183 Sayılı Kanun kapsamında tecil edilen ve tecil şartlarına göre 

ödenenlerde, kalan borçları bu kanundan yararlanabilir. Bu kanun 

kapsamında tecil şartlarına göre ödenen tutarlar tecil hükümleri geçerlidir. 

Kalan taksit tutarları vadesinde ödenmemişler için Borçların kalanının 

Vadesinden itibaren ödenmemiş kabul edilerek bu kanundan yararlandırılır.

7256 SAYILI KANUNU İLE GETİRİLEN 

AVANTAJLAR-3

http://www.gib.gov.tr/
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12-Haciz  tatbik edilmiş borçlar için borçlunun talebi üzerine bu kanun 

kapsamından yararlanma ve haczedilen malların bedellerinin bu kapsamda 

borçtan mahsup edilebilecektir.  

9-7256 Sayılı Kanundan yararlanmak isteyen borçlular, dava açmamaları 

veya açılan davadan vazgeçmeleri halinde bu kanun hükümlerinden 

yararlanabileceklerdir. Davadan feragat dilekçeleri daireye ve ilgili 

mahkemeye idarece iletilir.

10-Bu kanun kapsamında taksit sürelerince zaman aşımı süreleri işlemez.

11-Cumhurbaşkanı, bu kanundaki başvuru ve ilk taksit süresini 1 aya kadar, 

mücbir sebep hali olan mükelleflerde mücbir sebep halinin sonundan 

itibaren topluca veya ayrı ayrı bir yıla kadar uzatabilir. Mücbir sebeple 

ödeme süresi uzaması halinde ilk 2 taksiti ödenmesi şartı aranmaz.

7256 SAYILI KANUNU İLE GETİRİLEN 

AVANTAJLAR-4



16

Borçlar için 31.12.2020 tarihine kadar başvuru yapılması gereklidir.

Borçlar Peşin-İlk İki Taksit süresinde ödeme veya Taksitle Ödenebilecektir.

Vergi Borçları için Peşin Ödemelerde ilk Taksit 31 OCAK 2020’dir. Ancak hafta sonuna 

geldiği için ilk ödeme 1 ŞUBAT 2020 tarihine kadar yapılacaktır. Taksitleri ise ikişer ay 

arayla ödenecektir. En fazla 18 taksit.

SGK Borçları için Peşin Ödemelerde ilk Taksit 28 ŞUBAT 2020’dir. Ancak hafta 

sonuna geldiği için ilk ödeme 1 MART 2020 tarihine kadar yapılacaktır. Taksitleri ise 

ikişer ay arayla ödenecektir. En fazla 18 taksit.

PEŞİN veya İlk İki Taksit süresinde ÖDEMEDE İNDİRİM: Peşin veya ilk iki taksit 

süresinde tamamı ödenmesi halinde Yİ-ÜFE oranı üzerinden hesaplanacak 

güncelleme tutarının % 90’ı indirim yapılarak Mükelleflerden Vergi Borcu ve Yİ-Üfe’nin

% 10’unu ödeme imkanı vardır. Yapılandırma Kanunun 1.Maddesinin a)2 bendindeki 

İdari Para Cezalarından % 25 İndirim uygulanır. Borç sadece feri alacaktan ibaretse % 

50 indirim yapılır.

BORÇLAR NASIL ÖDENECEKTİR
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Örneğin: 

7256 Sayılı Kanun kapsamında Vergi Borcu için peşin ödeme talep etmiştir. 

Vergi Aslı 129.500 TL Borç için 27.250 TL Yİ-ÜFE Hesaplanmış ise, Tamamı peşin 

ödenmesi halinde Toplam Borç 156.750 TL.’dir. 

27.250-(27.250*%90=2.725 TL Yİ-Üfe ödenecek. 

Toplam 129.500 + 2.725 = 132.225 TL ödenecektir.

Mükellef yapılandırılan alacak tutarını 9 taksitte ödemek için başvursa 129.500 TL 

1,083 Katsı ile çarpılarak 156.750 TL olacaktır. 9 Taksitte her bir taksit 156.750 * 1,083 

= 169.760.25 TL / 9 taksit = 18.862.25 TL iken, Ocak 2021 ayı içerisinde peşin ödemek 

isterse, Vergi Aslı 129.500 TL olduğundan 27.250 TL Y-Üfe tutarından & 90 indirim 

yapılacak yine 27.250-(27.250*%90=2.725 TL Yİ-Üfe ödenecek. 

Toplam 129.500 + 2.725 = 132.225 TL ödenecektir.

BORÇLAR NASIL ÖDENECEKTİR
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VADESİ GELDİĞİ HALDE ÖDENMEYEN BORÇLAR Yİ-ÜFE Aylık Değişim Oranı ile 

Hesaplanacak Faizi ile Birlikte Kanunda Belirtilen Sürelerde ödenmesi halinde Kalan 

Faiz ve Gecikme Zamlarının tahsilinden vazgeçilmektedir.

-6 Eşit Taksitte Ödenmesi Halinde % 1.045 Oranında,

-9 Eşit Taksitte Ödenmesi Halinde % 1.083 Oranında,

-12 Eşit Taksitte Ödenmesi Halinde % 1.105 Oranında,

-18 Eşit Taksitte Ödenmesi Halinde % 1.150 Oranında, 

Bir Katsayı ile çarpılarak ikişer Aylık sürelerde ödenecek Taksit tutarları belirlenir.

Taksitlerin İlk iki taksitini ödenmek şartıyla, Yılda iki taksitin ödenmemesi 

yapılandırmayı bozmamaktadır. Ödenmeyen taksitler Son taksit süresine kadar 

Gecikme zammı ile birlikte ödenmesi halinde yapılandırma bozulmaz. İkiden Fazla 

taksit ödenmez ise, Yapılandırma bozulur ve Vergi Aslı ve Faizleri yapılandırmadan 

önceki haline döner.  

BORÇLAR NASIL ÖDENECEKTİR
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Yapılandırılan Borçlar için Daha Önce Haciz uygulanmış 

ise, Hacizler Yapılandırmanın Ödemeleri Nispetinde 

kaldırılır.  Bu tutara isabet eden Teminat Mektubu var ise 

serbest Bırakılır.  

Ayrıca 6183 Sayılı Kanun Kapsamında Haczedilen Mallar 

Borçlunun talep etmesi halinde Alacaklı Daire tarafından 

SATILABİLİR. Ancak Borçlu satış henüz yapılmamış ise 

7256 Sayılı Kanundan yararlanalabilinecektir.  

Yararlanma sonucu oluşan borcun ödenmesinde 

haczedilen malların satış bedeli ile ödenebilir. 

YAPILANAN BORÇLARDA HACİZ 

İŞLEMİ NASIL TAKİP EDİLECEK ?
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1- Kanunun Yayınlandığı tarih itibari ile KESİNLEŞMİŞ ve ilk derece yargı 

mercilerinde dava açmış veya dava açma süresi henüz geçmemiş olan 

ikmalen, Resen veya idarece yapılmış vergi / Gümrük Vergilerinin kanunda 

belirtilen Yİ-ÜFE Aylık tutarına göre hesaplanacak tutarı kanunda belirtilen 

Taksit ve Şartlarda ödenmesi halinde  bu cezalara bağlı Vergi Aslının ve 

Gecikme Faizi ve Gecikme Zamlarının tahsilinden vazgeçilir.

Bu kanunun yayınlandığı tarih itibariyle Gümrük Vergilerine ilişkin Gümrük 

Yükümlülüğü doğmuş ve İdari itiraz süresi dolmamış bulunan VERGİ BORÇLARI için 

de Bu kanun hükmü uygulanır.

KESİNLEŞMİŞ VE DAVA AŞAMASINDAKİ 

BORÇLARDA YAPILANDIRMA NASIL 

OLACAK-1



21

⎯ Dava açma ya da yargı aşamasında olan mevcut ve muhtemel ihtilafların 

davanın durumu itibariyle belirli bir kısmının terkin edilmek suretiyle 

sonlandırılması,

⎯ İnceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan işlemlerde vergi ve cezaların bir 

bölümünden/tamamından vazgeçilmesi,

⎯ Matrah ve vergi artırımı

⎯ İşletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilmesi

Gibi hususlar 7256 SAYILI KANUNDA YER ALMAMAKTADIR.

7256 SAYILI KANUNDA YER ALMAYAN 

DÜZENLEMELER
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7256 SAYILI KANUNDA GETİRİLEN 

DÜZENLEMELER
7256 sayılı Yasa ile Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 93’üncü madde ile yeni bir 

varlık barışı düzenlemesi yapılmıştı.  Söz konusu maddeye ilişkin olarak yayımlanan 

BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ 

(SERİ NO: 1)”’de uygulamaya ilişkin usul ve esasları hakkında açıklamalarda 

bulunulmuştur. Tebliğ;

a) Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve 

diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına,

b) Yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter 

kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası 

araçları ile taşınmazların vergi dairesine bildirilerek kanuni defter 

kayıtlarına alınabilmesine, ilişkin açıklamaları kapsamaktadır. 

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası 

araçlarını, geçici 93 üncü madde hükümleri çerçevesinde, 30/6/2021 tarihine (bu tarih 

dâhil) kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz 

konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir. Bildirime konu edilecek bu 

varlıkların bildirim tarihinden itibaren üç ay içerisinde Türkiye’ye getirilmesi 

gerekmektedir.
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Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90, iki taksitte ödemede ise Yİ-ÜFE 

tutarının yüzde 50’si silinecektir.

Prim aslının tamamının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %10'nun, en son 1 

Mart 2021 tarihine kadar veya geç ödeme zammıyla birlikte 31 Mart 2021 tarihine 

kadar peşin ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE tutarının %90'ı silinecektir.

İlk taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla prim aslının tamamının ve prim 

aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %50’sinin 30 Nisan 2021 tarihine kadar peşin 

ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE tutarının %50’si silinecektir.

7256 SAYILI KANUNDA GETİRİLEN 

DÜZENLEMELER
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7256 SAYILI KANUNDA GETİRİLEN 

DÜZENLEMELER

Genel Sağlık Sigortası(GSS) borçları nasıl yapılandırılacak?

- Ağustos 2020 ve öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları otomatik 
olarak yapılandırılacaktır. GSS borçları için vatandaşlarımızın başvuru yapmasına 

gerek bulunmamaktadır.

- 30 Nisan 2021 tarihine kadar ana para borcun tamamının ödenmesi halinde bu 

borca ilişkin gecikme cezası ve zammı silinecektir.

- Ayrıca, gelir testi için aranan bir aylık süreyi kaçırmış ve bugüne kadar da hiç
gelir testi yaptırmamış vatandaşlarımız borcunu ödeyemeyecek durumda ise 31 
Mart 2021’e kadar gelir testi için başvuru yapması durumunda, geliri asgari 
ücretin üçte birinin altında çıkan vatandaşlarımızın borçları silinecek ve primleri 
devlet tarafından ödenecektir.

- Vatandaşlarımız, otomatik olarak yapılandırılan GSS borçlarını e-devlet üzerinden 
veya bankalar aracılığıyla öğrenebilir ve takip edebilirler.
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7256 SAYILI KANUNDA GETİRİLEN 

DÜZENLEMELER

4/b (BAĞ-KUR) borçlarının silinmesine yönelik bir düzenleme var mı?

- 31.10.2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunan Bağ-Kur sigortalılarının borçlarını      
1 Şubat 2021 tarihine kadar ödeyememeleri veya yapılandırma kanunu kapsamında 

yapılandırmamaları halinde;

- 31 Ekim 2020 (Ekim ayı dahil) tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri 
durdurularak, prim borçları silinecektir.

- Faaliyetlerine devam edenlerin ise sigortalılıkları 1 Kasım 2020 tarihi itibarıyla 
yeniden başlatılacaktır.

- Daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi halinde durdurulan 
sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihindeki prime esas kazanç tutarı üzerinden 
hesaplanarak borç tutarının tamamının borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde 
ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.
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7256 SAYILI KANUNDA GETİRİLEN 

DÜZENLEMELER

-İdari para cezaları için nasıl bir yöntem izlenecek?

Yapılandırmaya başvuranların idari para cezalarının % 50’si ile bugüne kadar 

uygulanan gecikme cezası ve zammı tamamen silinecek, kalan % 50'lik kısma 
sadece Yİ-ÜFE (Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi) uygulanacaktır.
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İstihdama Dönüş Prim Desteği:

Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilerek veya bildirilmeksizin istihdam edilip 

iş veya hizmet sözleşmesi 01/01/2019 ile 17/04/2020 tarihlerinde ahlak ve 

iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında sona erenler ile SGK’ya

bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları iş yeri işverenine 

başvurmaları ve bu işverenler tarafından fiilen çalıştırılmaları halinde 

işverenlere fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere her ay 

sağlanacak destektir. 

7256 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİ 

İSTİHDAM TEŞVİKLERİ 
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Sigortalı Yönünden; 

İş veya hizmet sözleşmelerinin 01/01/2019 ila 17/4/2020 tarihlerinde ahlak ve iyi 

niyet kurallarına uymayan haller dışında sona ermesi veya Sosyal Güvenlik 

Kurumuna bildirilmeksizin çalışanların 01/12/2020 tarihi itibariyle istihdam 

edilmeye devam etmesi, 

İş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da halihazırda çalışmakta oldukları 

en son özel sektör iş yeri işverenine 01/12/2020 ila 31/12/2020 tarihleri arasında 

başvuruda bulunulması, 01/12/2020 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınması, 

01/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet 

belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması, 

Sigortalının özel sektör işyeri işverenine başvurduğu tarih itibarıyla sosyal 

güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmamış olması, 

Sigortalının özel sektör iş yeri işverenine başvurduğu tarih itibarıyla yabancı 

olmaması, Sigortalının fiilen çalıştırılması,

7256 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİ 

İSTİHDAM TEŞVİKLERİ 
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DESTEK TUTARI VE SÜRESİ 

Desteğin Tutarı; 

Özel sektör işverenleri, bu destek kapsamında bildirdikleri sigortalıların ilgili aydaki 

prim ödeme gün sayılarının 44,15 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar 

destekten yararlanabilecektir. İşverenlerin yararlandıkları destek tutarları, 

Kurumumuza her ay ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle 

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır. 

Desteğin Süresi:

4447/Geçici 27’nci maddenin yürürlüğe girdiği 01/12/2020 tarihinden itibaren, 

4857 sayılı İş Kanununda yer alan fesih yapılamayacak sürenin sonuna kadar bu 

destekten yararlanılacaktır. 

7256 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİ 

İSTİHDAM TEŞVİKLERİ 
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DESTEKLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREN DİĞER HUSUSLAR 

İşverenlerin bu destekten yararlanabilmeleri için e-SGK kanalıyla başvuruda 

bulunması gerekir. 

Sosyal Güvenlik Kurumuna ayrıca başvuru yapmasına gerek bulunmamaktadır.

İşverenler bu destekten yararlandıkları sigortalı için aynı anda diğer sigorta prim 

teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz. 

İşverenin destekten yararlanabilmesi için destek kapsamına giren sigortalısını 

www.sgk.gov.tr adresinden giriş yaparak; “e-SGK/İşveren/İşveren 

Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranlarında yer alan 

“4447 Sayılı Kanun Geçici 28.Madde - İlave İstihdam Desteği” menüsü vasıtasıyla 

tanımlaması gerekmektedir.

7256 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİ 

İSTİHDAM TEŞVİKLERİ 
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